Zpráva o činnosti Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu
za rok 2013
1. 1. 2013 8. ročník Novoroční vycházky
Přítomno 31 dýšinských občanů, 9 dětí, 3 psi. Tradičně se vyšlo od viaduktu v Nové Huti k bývalé lopatárně,
přes řeku k vile Anně a do Chrástu „K Žábě“
20. 3. 2013 (středa) Na zvoničku v Nové Huti byla umístěna nová plastová informační tabulka místo zcizené
měděné.
27. 3. 2013 (středa, 15.00 hod.) zasedací místnost obecního úřadu) Valná hromada
15 účastníků, z toho 4 hosté (Mgr. J. Štilip, M. Tlustý, Ing. P. Velleková, Mgr. J. Nesvadbová).
Ocenění za rok 2012 za víceletou snahu o ozelenění obce a rekonstrukci Paškova parku bylo předáno Mgr. J.
Nesvadbové a Ing. P. Vellekové.
Byla podána informace o chystaném otevření Paškova parku a znovuvysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého 19.
5. 2013, o dalším osudu zvoničky (což je v kompetenci Obecního úřadu, který řeší majetkoprávní
vztahy); pomoc spolku se zatím neočekává.
Informace a představení historických fotografií z „Hrudkoven“ – ŽDHE, posléze RND Ejpovice, které byly
sestaveny a popsány (J. Nesvadba ve spolupráci s kolektivem pamětníků). Fotografie byly předány
obecnímu úřadu a jsou přílohou obecní kroniky.
Prezentace obnovy Paškova parku (Mgr. J. Nesvadbová a Ing. P. Velleková).
Diskuze o dalších aktivitách spolku.
16.–17. 4. 2013 Paškův park
Přípravné práce před vysetím trávy: navezení 4 nákladních aut nepřekátrovaného materiálu biologického odpadu
ze sběrného dvora (zajistil ing. J. Egrmajer); dobrovolnicky vytřídění kořenů a velkých kusů dřev a
rozhrnutí zeminy po celé ploše spodní části parku (E. Bartovská, J. Frank, J. Hradílek, K. Kuklík, Z.
Mourek, J. Nesvadba, P. Velleková – celkem 20 hodin).
20. 4. 2013 (sobota) Horomyslice – Golf park otevření zrekonstruované zvoničky
11 členů a příznivců Spolku zúčastnilo „prvního zvonění“ opravené zvoničky nad příjezdovou silnicí
v Horomyslicích. Obnovu zajistil Golfpark, jmenovitě ing. Ivan Hlaváček, spolek byl poradcem.
Zvonička stojí v okrajové části golfového hřiště, tj. na soukromém pozemku a není ze silnice vidět.
Byly kamenem dozděné obvodové zdi, vybetonovaná podlaha a na břevno byla zavěšena kopie
mosazného zvonu, který poskytl pan Mourek. O rekonstrukci zvoničky se snažil Spolek již v letech
2003 a 2004, ale k realizaci nedošlo z finančních důvodů.
8. 5. 2013 (středa, 18.30 hod.) Na podnět radního S. Nichsteina na rozšíření naučné stezky Kokotské rybníky
o úsek kolem řeky Klabavy propojující Novou Huť a Horomyslice, bylo vypracováno stanovisko
Spolku k tomuto záměru. Další osud rozšíření NS není Spolku znám.
19. 5. 2013 (neděle, 14.00 hod.) slavnostní otevření Paškova parku v Nové Huti za přítomnosti několika
desítek místních občanů i hostů a představitelů obce. Vystoupení pěveckého sboru Gutta se
sbormistryní B. Koželuhovou a J. Hlobilem. Následovalo seznámení s historií parku a jeho obnovou,
poděkování všem, kdož pomohli a přišli, a pozvání občanů a spolků do parku k jeho dalšímu využívaní.
Pásku přestřihla novohuťská učitelka v.v. Lišková, rozená Seitzová, vnučka J. Seitze
(prvoprepublikového činovníka spolku) a asistovali jí školáci Š. Brandner a P. Chejlava. K tomuto
slavnostnímu dni byla doplněna zdejší tabule ze šedé litiny na ozdobném stojanu nápisem „PAŠKŮV
PARK“, čehož se ochotně ujala slévárna Hájek.
O chystané slavnosti vyšel 9. 5. 2013 článek v týdeníku 5 plus 2 a posléze v Obecním zpravodaji (červen 2013, str.
6). Redaktor J. Blažek natočil ze slavnosti reportáž do vysílání Plzeňského rozhlasu. Historie a vývoj
parku byly popsány v Obecním Zpravodaji (leden–únor 2011, str. 9).
Odpolední slavnost plynule pokračovala u mostu přes Klabavu. Zde pan farář Pavel Petrašovský znovu vysvětil
sochu sv. Jana Nepomuckého, uloženou v době budování protipovodňových valů ve slévárně Hájek. Ta
současně zajistila i obnovu svatozáře – pěti hvězd nad hlavou světce. Přestěhování sochy provedl obecní
úřad ve spolupráci s firmou stavějící valy. O nepříliš známé historii této sochy napsala Mgr. V. Kuklíková
článek do Obecního zpravodaje (duben 2013, str. 7.).

7 7. 2012 (neděle) Provedena údržba sedmi přerostlých a léta neudržovaných keřů zlatice prostřední („zlatého
deště“) a náletových dřevin v ulici 17. Listopadu u čp. 83. Dobrovolnicky byly vyřezány (M. Silovský, J.
Nesvadba a J: Nesvadbová, celkem 9 hodin) větve a zakořeňující výhonky. Celkem 5 multikár materiálu
pak odvezli zaměstnanci obecního úřadu.
7 7. 2013 (neděle, 18.30 hod.) setkání k připomenutí upálení M. J. Husa – promluvil chrástecký evangelický
farář Karel Šimr, který zahrál na kytaru, a společně se zazpívalo několik písní. Bylo přítomno 10
místních občanů.
20. 7. 2013 (sobota) Vyčistění okolí cyklopřístřešku, Velkého smrku a svahu u křížku na křižovatce ul.
Přátelství a ul. 17. Listopadu v Nové Huti, od náletů a přerostlé trávy (Z. Mourek a J. Nesvadba – 10
hodin).
12. 9. 2013 (čtvrtek, 9.00 hod.) Urbanistický vývoj Nové Hutě (historie jednotlivých vil) vyložil dr. J. Sofron pro
členy spolku důchodců Dýšiny a další pozvané občany (za Spolek propagace J. Nesvadba). Vzhledem
k silnému dešti druhá část vycházky odložena na jaro 2014. Celkem 15 účastníků.
22. 9. 2013 (neděle) Exkurze do brdského muzea v Míšově – Javor 51 Borovno, s výkladem jednoho z autorů
muzea, novohuťského občana M. Skočovského. Organizačně zajistil J. Nesvadba. Celkem 40 účastníků,
většinou mimodýšinských.
13. 11. 2013 (středa, 14.15 hod.) Cestou za La Boema na Radnicko po stopách uhlí, hutí a skláren. Zdařilý
poznávací kulturně vlastivědný výlet, kterého se zúčastnilo 18 členů Okrašlovacího spolku a místního
spolku důchodců; článek byl publikován v Obecním Zpravodaji, prosinec, str. 4–5. J. Nesvadba
připravil pro zájemce obsáhlý studijní materiál, který je zveřejněn na webových stránkách spolku; J.
Frank pořizoval fotodokumentaci.
4. 12. 2013 (středa, odpoledne) Paškův park – vyhrabání listí pod lípami v horní staré části parku (A. Hošková,
J. Hradílek, J. Krejzar, B. Mourková, J. Nesvadbová, J. Sýkorová), celkem 6 hodin. Hromadu listí
odvezla technická četa obecního úřadu.
18. 12. 2013 Tradiční předvánoční setkání spolku, tentokrát u Bartovských. Zúčastnilo se 11 členů.
21. 12. 2013 (sobota) Nová Huť a přilehlé ostrovy – vlastivědná vycházka připravená ve spolupráci
s turistickým oddílem Vht Radnice, přítomno 18 lidí. Trasa: Stupno, Bašta, Korečnický potok, Spálený
mlýn, Richardov, Velký most, Chrást. Článek o akci bude zaslán redakci Obecního zpravodaje1/2014.
Vícekrát byl písemně kontaktován Obecní úřad a zastupitelstvo obce (stanovisko k rozšíření naučné stezky,
otevření Paškova parku, vysekávání trávy v okolí nově vysazených stromů u silnice na Kyšice,
poničený mostek přes Obecní potok u jeho ústí do Klabavy u Hamru, nebezpečné zasahování větví ze
soukromé zahrady u viaduktu, vyhrabání listí v Paškově parku, vánoční strom v Paškově parku apod.
Od října jsou pravidelně obměňovány informace ve vitrínách spolku v Nové Huti a v Dýšině (J. a J. Nesvadbovi)
Od počátku října jsou opět aktuálně doplňovány informace na webových stránkách; pro komunikaci je zřízena
e-mailova konference (M. Brandtner).
Řady členů Okrašlovacího spolku trvale opustila 19. 5. 2013 paní Hana Panzerová (65 let) a 6. 10. 2013 pan
Václav Čermák (nedožitých 78 let). Čest jejich památce. Vzpomínka vyšla v Obecním zpravodaji prosinec 2013
str. 5 (E. Bartovská).
Zpracoval: Jan Nesvadba, doplnění Eva Bartovská
V Nové Huti, 2. ledna 2014

