Zpráva o činnosti „Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu“
za rok 2008
Jako obvykle jsme zahájili Novoroční vycházkou. Sraz byl ve 13.30 hodin u viaduktu
v Nové Huti. Vydali jsme se podél železniční trati do Chrástu a odbočili dolů k Zelené Žábě. Všech 17
lidí se nevešlo dovnitř, ale po krátkém občerstvení jsme prošli pod chatami nad řekou směrem k vile
Anně a přes lávku do Nové Hutě. I z fotografií je vidět, že byli všichni spokojeni.
Již několik let se snažíme o obnovu kapličky u golfového hřiště v Horomyslicích. Získali
jsme další nabídku na stavební práce od pana Hrdého. Cena bez příjezdové komunikace a opěrné
zídky činí téměř 1 milion Kč. Toto nemůžeme akceptovat.
V neděli 27. 4. jsme uspořádali v přednáškovém sále Golfparku Plzeň přednášku pana
Jana Hučky o hutnictví v Horomyslicích. Své poznatky přednesl také pan Jaromír Sofron a Vladan
Klement. Po přednášce s promítáním jsme zašli k budově bývalého ředitelství hutí. Někteří z 30
posluchačů přispěli svými vzpomínkami a tak obohatili znalosti ostatních i pana Hučky. Účastníci
projevili zájem o návštěvu Strojírny a slévárny Hájek.
Pan starosta obce Bušovice nás pozval na Prvomájovou vycházku ze Sedlecka k nadrybskému
přívozu a návštěvě vodní elektrárny Votrubova mlýna.
Dne 6. července jsme tradičně u pomníku Mistra Jana Husa připravili vzpomínku výročí
jeho upálení. Krátce před začátkem se nad naší obcí strhla průtrž mračen, ale přesto se nás několik
sjelo na místo, vzdálenější se telefonicky omluvili. I tak jsme uctili památku našeho významného
předka.
Přístřešek „U Obrázku“ není dost stabilní a chátrá. Rozhodli jsme se k jeho opravě.
Zakoupili jsme střešní šablony a příští rok provedeme potřebné zavětrování, nové upevnění do země a
pokrytí střechy.
V sobotu 29. listopadu se konala prohlídka Strojírny a slévárny Hájek v Dýšině. S historií
nás seznámil pan Václav Čermák, jehož rodině dříve slévárna patřila. Současným provozem nás
provedl ředitel pan ing. Ladislav Rous. Viděli jsme lití železa do pískových forem, což je už unikát.
Proto také přišlo asi 60 lidí, někteří s dětmi školního věku, protože si uvědomili, že takovou možnost
již třeba v životě nebudou mít.
V pátek 31. 10. se uskutečnilo výjezdní zasedání spolku do Biskoupek, kde jsme si mohli
v netradičním prostředí promluvit i o jiných věcech, než na našich obvyklých schůzkách.
V roce 2007 jsme obnovili báseň „U Velkého smrku“. Bohužel, za nedlouho smrk uschnul.
Chtěli bychom torzo smrku zachovat a opatřit ho stříškou. Zároveň chceme vysadit nový smrk.
Naši činnost máme zdokumentovanou množstvím fotografií.
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