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CESTY VENKOVA
Proměny míst
Horní náves v Dalekých Dušníkách
Popis místa :
Vybrané místo se nachází v severní části Dalekých Dušník. V místě křižovatky
hlavní silnice vedoucí z dolní části obce směrem do sousední obce Libice a
boční silnice vedoucí vpravo k bytovému domu a dalším nemovitostem a dále pak
k lesu. Zde se nachází krásná stará lípa, křížek a kamenná teráska. Jedná se
o nejstarší strom v obci. Podél silnic jsou ještě další vzrostlé stromy lip,
které byly vysazeny později.
Mezi komunikací a prostorem před lipou je příkop, který je v jedné části
zpevněn původní suchou kamennou zídkou cca 60 cm, ale v druhé části toto
zpevnění chybí.
Na dohled od staré lípy jsou dvě vodní plochy – rybníček U Holobradů
s přírodními břehy a větší vodní nádrž Kalčák, který má kamenné břehy
s hrází.
Tento prostor je nejčastějším místem setkávání občanů v horní části Dalekých
Dušník.
( viz příloha mapa s fotografiemi míst )

Proč bylo místo vybráno :

Ve dnech 12.-22.10.2012 byla provedena písemná anketa u občanů obou obcí tj.
Dalekých Dušník a Druhlic s vyhodnocením na setkání občanů dne 22.10.( viz
příloha zápisu ). Vyhodnocením bylo zjištěno, že nejvíce občanů chce upravit
právě toto místo, a to především z důvodu, že v obci chybí místo pro
setkávání různých věkových skupin obyvatel. Chybí místo pro hraní nejmenších
dětí, místo pro posezení, popovídání i aktivní odpočinek. Občané chtějí náves
nejen upravit, ale budou se i účastnit realizace této proměny. Nyní se
přihlásilo 12 osob v jakémkoli rozsahu hodin dle svých možností, ale věříme,
že během akce se další občané, a to nejen z okolí upravovaného místa, zapojí.

Důvod úpravy místa :
Místo setkávání, kde občané preferují tyto úpravy :
- odborné ošetření lip - dotvoření kamenné terásky a kamenného zpevnění
příkopu („ sbírka kamenů „)
- oprava křížku a oplocení, výsev - výsadba květin
- umístění laviček, stolku, případně dětské herní prvky – tzn. vytvoření
místa pro setkávání občanů
- oprava hráze Kalčáku, aby nepropouštěla a v plném rozsahu plnila svoji
funkci
- vyrovnání terénu nad Kalčákem
- vyčištění rybníčku U Holobradu od nánosů

Doprovodné programy :

Požádáme občany a firmy působící v obci o dar ve formě starých kamenů
s patinou, které budou použity k opravě terásky a příkopu, tak aby byl
zachován ráz stáří.
V oplocení u křížku nebo v jeho blízkém okolí bude provedena výsadba květin
( bohyšky, pivoňky, měsíček), o které budou občané pečovat.
V průběhu realizace bude vždy pořizována fotodokumentace a proměna bude
umístěna na stránkách obce www.dalekedusniky.cz tak, jako každá akce v obci.
Oslovíme nejstarší obyvatele, aby vyhledali fotografie a zavzpomínali
vyprávění svých rodičů či prarodičů.

na

Lákavé pro všechny občany bude určitě setkání s odborníky jako je např.
arboretista nebo hydrologeolog.

Za Obec Daleké Dušníky

Ing.Táborová Irena, starostka obce

Za občany obce

Ing.Irena Táborová, občan

Daleké Dušníky , 25.10.2012

