Zpráva o činnosti „Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu“
za rok 2006
Dne 1. ledna jsme uspořádali 1. ročník Novoroční vycházky. Od hospody v Nové Huti ve
13.30 vyšlo 19 lidí směrem ke koupališti a ke Kokotským rybníkům.
V neděli 14. května jsme uspořádali vycházku „Za rostlinami a ptactvem v okolí Nové Hutě“,
které se zúčastnilo 42 dospělých a 10 dětí. Za krásného slunečného dne nás pan RNDr. Jaromír Sofron
seznámil s množstvím obyčejných i méně známých rostlin, keřů i stromů v části od mostu přes
Klabavu do údolí za koupalištěm. Během této vycházky nás pan RNDr. Jiří Výrut upozorňoval na
ptáky, kteří se kolem nás právě ozývali. Bylo to pro nás laiky velmi poučné.
Dne 6. července jsme se sešli u pomníku Mistra Jana Husa a připomněli si výročí jeho upálení.
K 15ti spoluobčanům promluvil Pavel Bartovský. Svým názorem se k diskusi přidali i další. Pozvánku
vyrobila a roznesla paní Marie Kašparová, která pečuje o vzhled pomníku. Technická četa obecního
úřadu opravila jeho ohrazení.
V pátek 11. srpna jsme se sešli u nově vybudovaného přístřešku u autobusové zastávky. S paní
starostkou jsme dohodli, že na vnitřní stěnu přístřešku přemístíme vývěsku spolku, která je nyní u
prodejny potravin.
Toto provedl pan Zdeněk Mourek. Pan Jan Frank na další stěnu připevnil turistickou mapu
Plzeňsko a Rokycansko v měřítku 1: 35 000 rozměru 1,2 x 1,8 m, kterou jsme obdrželi od Klubu
českých turistů.
V úterý 29. srpna jsme se sešli v Golfparku s manažerkou paní ing. Klárou Jančurovou, která
má zde na starosti péči o zeleň. Seznámili jsme zástupkyni vedení Golfparku s činností našeho spolku.
Pan Ivan Hlaváček má zájem opravit kapličku, což jsme velmi přivítali. Dohodli jsme se na společném
zájmu vyčistit rybníček na vodoteči u tréninkového hřiště.
Pan Mourek natřel přístřešek „U Obrázku“a na náklady spolku zajistil opravu „obrázku“ a pan
Zděnek Ocelík zajistil na náklady spolku opravu tabule, která je u vstupu do lesa a vítá jeho
návštěvníky.
Dne 14. 12. jsme se sešli v místní knihovně na předvánoční posezení. Mimo pojídání sladkostí
a malého občerstvení jsme připravili několik námětů k činnosti pro příští rok.
Zapsala Eva Bartovská
V Nové Huti 6. 3. 2007

