Zpráva o činnosti „Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu“
za rok 2003
Na místě statku v Horomyslicích probíhá výstavba Golfparku. V jeho areálu se nacházejí
zbytky kapličky. Členové spolku se snaží o její obnovení. Sešli jsme se se členem vedení Golfparku
ing. Pechrem a domlouvali možná řešení.
Členy spolku trápí neutěšený stav bývalého házenkářského hřiště v Nové Huti, a proto přivítali
záměr nohejbalistů vybudovat zde dvě hřiště. Vidíme to jako začátek lepšího stavu tohoto území.
Dne 6. července jsme v Nové Huti u pomníku Mistra Jana Husa uctili jeho památku. Ke
dvaceti shromážděným občanům promluvila farářka církve Československé husitské z Rokycan paní
Jaroslava Švábová. O údržbu pomníčku a květiny se stará paní Marie Kašparová.
Členové spolku podpořili výzvu paní Ivy Melicharové k občanům, aby nevyhazovali staré
nářadí a jiné staré předměty, ale odkládali je do bývalého mlýna, kde by mohl vzniknout základ
budoucího muzea.
V sobotu 6. 9. 2003 uspořádal spolek prohlídku architektonických pamětihodností Nové Hutě
pod vedením pracovníka Státního památkového ústavu v Plzni pana ing. arch. Petra Domanického.
Tříhodinové pochůzky mezi vilami v Nové Huti se zúčastnilo 30 velmi spokojených spoluobčanů. Pan
architekt nabídl pomoc každému, kdo chce dům opravovat a má zájem o radu odborníka.
Na naši listopadovou schůzku jsme pozvali studenta Vladana Klementa, který nám představil
svoji studentskou práci na téma “Osada Nová Huť“, za kterou získal 4. místo v republikové soutěži
středoškoláků v oblasti historie. Po celou dobu setkání byly také k dispozici 4 kroniky obce včetně
jejich příloh. Současného kronikáře pana Marka Škubala zastupoval pan Jan Frank, který nám
vysvětlil některé předpisy pro vedení obecních kronik.
V další části bylo citováno z prací ing. Jana Hučky z Plzně a to „Z historie železárny a
slévárny v Horomyslicích“ a „Z historie slévárny litiny firmy Hájek v Dýšině“. Bylo zajímavé
sledovat historický vývoj hutnictví v naší obci. Náš člen a současný majitel firmy Slévárna Hájek
Dýšina pan Václav Čermák nám vyprávěl o současnosti firmy, která např. odlila zvon pro zvoničku
v Nové Huti a vyrobila oplocení památného stromu – lípy v Dýšině.
Zapsala Eva Bartovská, předsedkyně spolku
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