Zpráva o činnosti „Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu“
za rok 2005
V březnu jsme se sešli v Modrém salonku a diskutovali o tom, čemu se budeme v tomto roce
věnovat.
V neděli 24. dubna jsme uspořádali jarní procházku po studánkách v okolí Nové Hutě. Na
místě bylo možno si koupit speciální mapu lesa, který ohraničují Nová Huť, Horomyslice, Klabava a
Litohlavy. Za krásného slunného počasí šlo 49 dospělých a 16 dětí pod vedením odborníka RNDr.
Jaromíra Sofrona z Nové Hutě po cyklostezce k přístřešku „U Obrázku“, ke studánce „U Čůráčku“,
k Velkému smrku, na Ostrý kámen, na hráz Kokotského rybníka, k prameni poblíž Bušovické
hájovny, k Formánkově studánce a přes koupaliště zpět do Nové Hutě. Pověsti, které se váží k těmto
místům, vyprávěla ing.Veleková z Dýšiny.
Spolek nechal vyrobit u pana Radka Totzauera v Bušovicích označení studánek „U Čůráčku“
a „Formánkova studánka“ a pánové Jan Frank a Pavel Bartovský je zabudovali na místě.
Ve středu 6. července jsme si spolu s paní Jaroslavou Švábovou, farářkou církve
Československé husitské z Rokycan, připomněli u pomníčku v Nové Huti 590. výročí upálení Mistra
Jana Husa. O úpravu pomníčku se stará paní Marie Kašparová, květinový záhonek vysadila paní
Veleková.
Spolek koupil 3 lavičky a umístil je v Nové Huti a to dvě v Husově parku a jednu u jezu. Je
třeba poděkovat panu Jiřímu Krejzarovi, který nastříkal na lavičky, na pojmenování studánek i na
přístřešek označení, že toto vybudoval Okrašlovací spolek. Šablony zajistil pan Milan Skočovský,
lavičky přivezl pan Václav Čermák a jejich upevnění provedl pan Zdeněk Mourek. Stůl a lavice
v přístřešku natřeli manželé Bartovských. O čistotu kolem přístřešku se stará paní Marie Kašparová,
odpadkový koš zajistila paní Václava Kuklíková.
Spolek má 2 vývěsní skříňky, ve kterých informuje o své činnosti. O skříňku v domě služeb
v Dýšině se stará paní Iva Melicharová, v Nové Huti u prodejny paní Eva Bartovská.
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu má 16 aktivních členů.
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