Zpráva o činnosti „Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu“
za rok 2009
Již popáté jsme zahájili Novoroční vycházkou. Odezva byla dobrá, přišlo 22 dospělých, 2 děti
a 4 psi. Trasa vedla jako obvykle z Nové Hutě od hospody.
V tomto roce oslavil spolek 100 let svého trvání a 10 let obnovené činnosti. K tomuto
výročí jsme za finanční podpory Obecního úřadu vydali publikaci, která mapuje činnost spolku dříve i
nyní. Byla zdarma rozdána do každého domu v obci.
Již od časného jara jsme se věnovali opravě přístřešku „U Obrázku“. V loňském roce jsme
koupili krytinu a letos jsme vykopali a zabetonovali základy pro patky nosné konstrukce a tyto
dřevěné patky trámů jsme vyměnili za kovové. Provedli jsme oplechování a položili krytinu.
Natřeli jsme stůl a lavice v přístřešku a lavičky, které jsme již dříve umístili v parku v Nové
Huti a u jezu.
Pamětní kámen spolku z roku 1934 jsme umístili do betonového základu v parku v Nové
Huti, nechali opravit letopočty 1909 a 1934 a přidali 2009. Zároveň jsme k němu osadili litinový
sloupek s nápisem „Okrašlovací spolek “ a letopočty 1909 a 2009. Toto jsme slavnostně odhalili
v neděli 14. června za zpěvu a hudby souboru Gutta. Zároveň jsme zde vystavili staré pohlednice a
fotografie Nové Hutě. Akce se zúčastnilo přes 60 občanů.
V pondělí 6. července jsme si u pomníku M. Jana Husa v Nové Huti připomněli výročí jeho
upálení.
„Velký smrk“ uschnul a chtěli jsme ho nějakým způsobem zachovat. Jednali jsme se členy
zastupitelstva a ti se rozhodli nechat udělat odborný posudek. Na jeho základě nechal Obecní úřad
smrk porazit. Jeho torzo je zastřešeno. Na jaře příštího roku doplníme informaci, kterou jsme ke smrku
již dříve dali. Začátkem prosince jsme využili teplého počasí a vyčistili okolí pařezu a zasadili k jeho
kořenům několik mladých smrčků, z nichž chceme vybrat jeho nástupce.
Protože byl v červnu zájem o staré pohlednice a fotografie z Nové Hutě, uspořádali jsme
v sobotu 21. 11. 2009 v Modrém salonku setkání s pamětníky nad starými pohlednicemi a
fotografiemi z Dýšiny, Nové Hutě a Horomyslic. Největší část tvořily zvětšené kopie pohlednic,
které zapůjčil pan Petr Kodl z Nové Hutě. Neméně zdařilé byly i fotografie od pana Ladislava Kepky a
JUDr. Aleny Šimánkové, které doplnila paní Iva Melicharová albem fotografií z historických
Májových slavností a pan Václav Čermák fotografiemi z ochotnického divadla a z tělovýchovných
cvičení DTJ. Pan farář Petrašovský přečetl výňatky z knihy Ohlášek psaných od roku 1857, představil
církevní kroniku z let 1836–1920, akvarel pohledu na kostel z 60tých let minulého století, kde je vidět
dnes již chybějící barokní márnice. Pan Vladan Klement ukázal fotografie bývalých hrudkoven a vil
v Nové Huti z let třicátých i dokumentaci povodně z roku 2002. Paní Roubová přinesla fotografii
pomníku padlým s čestnou stráží Sokolů. Paní Hostičková zapůjčila „Stručnou kroniku obce Dýšiny“,
kterou sepsala. Velmi zajímavé bylo vzpomínání paní Hany Neumannové-Kepkové i pánů Chrudoše
Suchého, Martínka a Bartovského. Na chvíli jsme se vrátili do časů, kdy v Nové Huti bylo na různých
místech kluziště, lyžařské můstky, sokolská cvičení, tenisové turnaje o pohár bratří Bindrů, na řece
Klabavě plovárna a další. Vzpomenuta byla jména Emana Šonského, Zdeňka Krismana a jiných.
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