Zpráva o činnosti „Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu“
za rok 2010

Zahájili jsme 5. ročníkem Novoroční vycházky. Před hospodou v Nové Huti se sešlo 31
účastníků. Šli jsme přes Černou lávku, lesem ke Smědčicím a přes Liškárnu k restauraci U Žáby do
Chrástu.Tady jsme se dobře občerstvili a šli spokojeni domů.
Dne 25. ledna jsme se na obecním úřadě sešli s panem starostou Mgr. Štilipem. Prodiskutovali
jsme otázku výsadby, kácení a údržby zeleně (projekt návsi, oprava ulice Přátelství...), opravu
zvoničky v Nové Huti, obnovení železniční zastávky v Nové Huti, obnovení komunikace od bývalého
házenkářského hřiště v Nové Huti ke golfu, využití prostoru býv. házenkářského hřiště a další. Pan
starosta navrhl, aby byl Výbor zastupitelstva pro životní prostředí a územní plánování (p. Hala, pí.
Křížková, pí. Vaníková) rozšířen o 2 členy okrašlovacího spolku (zastupitelstvo rozšíření později
zamítlo). Dále pan starosta navrhl, aby spolek připravil návrh výsadby zeleně v obci. Tento návrh pro
nás zpracovali Mgr. Jaroslava Nesvadbová a RNDr. Jaromír Sofron („Návrhy na výsadbu dřevin a
údržbu zeleně v obci Dýšina a osadě Nová Huť“). Celý dokument byl občanům k dispozici na
Obecním úřadě v Dýšině od 10. 5. do 2. 6. 2010. Bohužel, zájem byl minimální, i když oznámení bylo
otištěno ve Zpravodaji obce.
Na této schůzce bylo také připomenuto, že je třeba vypracovat plán rozvoje komunikací pro
pěší (v Dýšině od bytovek směrem k Chlumu, obnovení v Nové Huti podél trati směrem od vechtru
k odpališti na golfu) a vzhledem k chovu koní v naší obci i plán tras pro jízdu na koni.
Je třeba územně ochránit památky jako pomník M. J. Husa, památník Americké armádě u
Harmonovy vily, zvoničku, přístřešek v Nové Huti apod.
Společně se zahrádkáři jsme uskutečnili 7. 7. 2010 výlet autobusem do Luftovy a Hruškovy
zahrady v Plzni (nápad pan Nesvadba, realizace pan Krejzar); do Obecního zpravodaje (červenec –
srpen 2010) napsal na toto téma J. Nesvadba informaci.
Pan Nesvadba a pan Mourek vyčistili okolí přístřešku, Velkého smrku i laviček na vstupu do
lesa v Nové Huti.
Pan Nesvadba nechal postříbřit letopočty na pamětním kameni Okrašlovacího spolku.
Do našeho spolku vstoupil pan Pavel Kraus, který vytváří nejen krásné pozvánky na naše
akce, ale i další dokumenty.
Spolupráce se základní školou nabyla konkrétní podoby: 3 naši členové postupně vedli
vycházky třídy do lesa v Nové Huti (pí. Kašparová, pí. Bartovská a pan Frank).
Již tradičně jsme si 6. července u pomníku v Nové Huti připomněli upálení M. J. Husa.
Promluvila paní Jaroslava Švábová, farářka církve Československé husitské z Rokycan. V tento den
zde také vystoupil pěvecký spolek Chrástochor z Chrástu.
Pan Frank vytvořil text a přidal u Velkého smrku další tabulku o historii našeho velikána.
Graficky ji zpracoval pan Kraus. Výzva ve Zpravodaji obce měla úspěch a pan Kraus získal fotografii
smrku z doby, kdy to byl ještě silný strom.
Naši členové a spolupracovníci (J. Frank, J. Nesvadbová a J. Sofron) se podíleli na vzniku
naučné stezky Chrást (otevřena 24. 4. 2010) a manželé Frankovi a Nesvadbovi turisticky vyznačili
Naučnou stezku Kokotské rybníky (otevřena 10. 7. 2010).
V červenci předala předsedkyně zastupitelstvu žádost o opravu lesní cesty od přístřešku
k Velkému smrku. Zastupitelstvo ji projednalo se závěrem, že musí zjistit, jestli je cesta v majetku
obce. Dále akce usnula.
Po vybudování železničního koridoru Rokycany – Plzeň povede naší obcí lokální trať Radnice
– Ejpovice (Mirošov). S mottem: Mezi Dýšinou a Novou Hutí vedou koleje, tak proč zde nemůže vlak
zastavit? jsme v srpnu s podpisovými listinami obešli občany, zda souhlasí s tím, aby byla v Nové
Huti u bývalého házenkářského hřiště obnovena zastávka vlaku (pí. Bartovská, Nesvadbová,
Panzrová, p. Čermák). Získali jsme 151 podpisů, které jsme s žádostí předali panu starostovi Mgr.
Štilipovi 18. 8. 2010. Pan starosta jednal dál a výsledkem je, že pokud obec chce další zastávku, musí
si ji zaplatit sama. Vzhledem k tomu, že je stavba koridoru pozastavena, další jednání nepokračovala.

Zahájili jsme tvorbu webových stránek Okrašlovacího spolku, jako součást webových stránek
obce Dýšina. Základ zpracovali manželé Nesvadbovi, text s fotografiemi dotvořila paní Bartovská a
grafickou podobou a umístění na web dokončil pan Kraus.
Rok 2010 jsme ukončili u manželů Čermákových. Podávala se nejen „vánoční kapustnica“,
kterou pro nás paní Čermáková uvařila, ale i další dobroty, některé i alkoholické. Nejdůležitější byla
dobrá pohoda a chuť se potkávat. Výborné rohlíčky pro nás upekla paní Franková a spolu s paní
Medulovou připravily ostatní občerstvení.
Děkuji i hospodářce paní Kašparové. Děkuji vám, že jste si pořídili e-mailové adresy a já
s vámi mohu velmi rychle a snadno komunikovat.
Nakonec mi dovolte moji osobní poznámku. Přestože mám času hodně málo, vždycky se ráda
scházím s vámi ostatními, protože nečekáte, až vám někdo přidělí práci, ale sami si ji nacházíte a často
jen dostanu zprávu, že je něco uděláno, opraveno, vyčištěno, natřeno nebo co bychom mohli udělat.
Eva Bartovská
předsedkyně spolku
Leden 2011

