Výroční zpráva Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu za rok 2012
1. 1. 2012 7. ročník Novoroční vycházky
Přítomno asi 20 dýšinských občanů. Sraz v 14.00 hodin u viaduktu mezi Dýšinou a Novou Hutí,
vycházka směrem na Hamr, dále les Háj (informační tabule), hostinec u Žáby v Chrástu a zpět.
7. 3. 2012 Valná hromada
24 účastníků, z toho 10 hostů, zástupci obce se omluvili.
Hosté: ing. Rous sen. a jun., ing. Velleková, V. Klement, P. Blažek (zastupitel), J. Nesvadbová, p
Kaftan, ing. Kašpar, manželé Brůčkovi
Ocenění za údržbu zeleně za rok 2011 bylo předáno Slévárně Hájek, resp. Ing. Rousovi sen. i
juniorovi.
V diskusi objasněno, jaká je situace s pamětní deskou u mostu (je znovu odlita ve slévárně Hájek,
dosud neosazena), upozorněno na 12 příspěvků p. faráře Petrašovského do kalendáře obce k
jejím 770 letům (manž. Brůčkovi, pozn. kalendář se s odchodem manž. Krausových
nerealizoval), spolupráce se ZŠ v mapování černých skládek (nerealizováno).
21. 3. 2012 křížek na Krásné (křižovatka Dýšina-Červený Hrádek-Zábělá
Zarůstající pamětní lípa vysazená na památku posvěcení křížku Msg. Radkovským. Dobrovolnicky
byla lípa prořezána, dále byla vystříhána větší část porostu pámelníku (J. Nesvadba, 3 hod.).
V návaznosti na tuto akci OÚ vykácel některé stromy a odvezl materiál, posekal trávu, ale
v dalším období nepokračoval, takže pámelník intenzivně obráží a znepřehledňuje výhled v
křižovatce. Je třeba, aby obecní úřad tento prostor dál čistil.
25. 3. 2012 pomník gen. Harmonna
Prořezány netvárné a neošetřované dřeviny (manž. Nesvadbovi a Kučerovi – 6 hod.). OÚ odvezl
vyřezaný materiál. Zpracovat studii, která by prostor řešila.
3. 4. 2012 polní cesta mezi býv. Sokolským cvičištěm (též házenkářským hřištěm) a golfem
vedoucí souběžně s tratí
Motorovou pilou vyřezány intenzivně zmlazující akáty a další ruční technikou odstraněny slabší
výhonky trnek, hlohu, růží a pod., vyčistěno okolí otevřených betonových skruží. Vyřezaný
materiál odvezl OÚ Dýšina (Dobrovolníci: manž. Kaftanovi + E. Bartovská – 6 hod; další den
Z. Mourek, J. Nesvadba, manž. Sýkorovi, R. Medunová, J. Nesvadbová – 32 hod.; celkem ca
38 hod.). Pozn. následně upraveno mulčovačem ZD Červený Hrádek a posekáno před
příchodem zimy, ale nevíme kým. Výsledek: jsou osazeny dekly na skruže plynu, je
udržovaný úzký pruh nejen kolem trati, ale i kolem hřiště (od trati ale pomalu opět zarůstá),
rovněž v okolí kovové trubky (blíže hřiště) je nesekáno. (Pozn.: Od záměru J. Nesvadbové a P.
Vellekové na výsadbu jednostranné aleje bylo upuštěno v důsledku existence optického
kabele. Nutno ovšem ohlídat v souvislosti s budováním obytné zóny Za tratí – je podepsaná
smlouva na vypracování studie s arch. M. Slámovou – ing. Slámová obdržela dopis, který
připravila J.Nesvadbová).
11. 4. 2012 Husův kámen
Likvidace zbytku staré výsadby a zasazení 2 ks sakur (Zdeněk Mourek a Jan Nesvadba, 7 hod.),
vystříhání výmladků u lípy před pomníkem (J. Nesvadbová). Sakury zajistili E. Bartovská a
manž. Sýkorovi. Před zimou nebyla posekaná tráva.
11. 4. a 29. 4. 2012 Paškův park
Likvidace pámelníku v zatáčce silnice (4 m 2) po obvodu parku, porovnání zeminy po vytrhání živého
plotu mechanizací (Zdeněk Mourek a Jan Nesvadba) – 13 hod.
29. 4. 2012 vycházka po dýšinském hřbitově za hroby významných osobností – J. Sofron

Opakování úspěšné akce, přítomno 28 občanů. Bylo potěšitelné, že přišlo tolik lidí, přestože pozvánka
byla otištěna v obecním Zpravodaji pouze velikosti 6x4 cm. (Pozn. farnost vydala po vícerém
opakování přednášek J. Sofrona o hřbitově a výkladu o kostele jeho text doplněný
fotografiemi p. Brůčkové k 770 jubileu obce.)
1. 5. 2012 OÚ Bušovice pořádal vycházku k informační tabuli Mohyly v lese Háj
Výklad archeolog ZČU P. Kryštof. Účast manželé Frankovi a Nesvadbovi.
30. 5. 2012 otevření polní cesty „Ke golfu“
Přítomno 25 dospělých a 8 dětí (a několik psů). Zahrály sestry Hartlovy. Na golfu nás čekala paní
ředitelka ing. Tvarůžková a svezla děti v elektrickém golfovém vozítku.V obecním Zpravodaji
byl v září otištěn příspěvek o budování cesty, ale článek a fotografie z jejího otevření se do
žádného čísla nevešly.
30. 6. 2012 Cyklopřístřešek a Velký smrk
Úklid okolí křovinořezem (Z. Mourek, J. Nesvadba – 8 hod.)
6. 7. 2012 – připomenutí upálení M. J. Husa – promluvil evangelický farář p. Šimr z Chrástu a
zpívaly se písně. Přítomno 7 lidí.
29. 8. 2012 Fa Flaga – den otevřených dveří
Účast pouze 8 občanů Dýšiny a N. Hutě.
září, říjen 2012: žádost do Nadace Partnerství o finanční podporu výsadeb jabloní u silnice do
Horomyslic; záměr zpracovaný J. Nesvadbovou a P. Vellekové, spolupráce J. Krejzar, J.
Nesvadba, M. Kašparová, E. Bartovská. Žádost nebyla kladně vyřízena, peníze nebyly Spolku
přiděleny. Vloni obdobnou žádost na výsadbu zeleně zpracovaly M. Kašparová a E. Bartovská
a taktéž jsme neuspěly.
2. 9. 2012 Zvonička v Nové Huti
Z. Mourek nastříkal sprejem zvon. Bylo zjištěno zcizení měděné tabulky instalované sem M.
Skočovským po r. 2000. Tabulka je péčí spolku vyrobená nová a nově instalovaná. Do
zvoničky trvale zatéká – oprava p. Peštou není funkční!! Proto byl opětovně žádán OÚ, aby
byla oprava zařazena do rozpočtu roku 2013 a to oplechování měděným plechem. Zároveň
byly předány nabídky 4 firem, které spolek zajistil. Před jednáním zastupitelstva byla
nabídnuta možnost prodiskutovat naléhavost přímo na místě 9. 12. v 14. 30 za účasti Zdeňka
Mourka a Jana Nesvadby. Nikdo nepřišel.
14. 10. 2012 Vzpomínka na povodně 2002 – 10ti leté výročí – prezentace V. Klementa
22 účastníků na tenisových kurtech v Nové Huti, přítomen i místostarosta ing. Egermajer, diskuse nad
projektem valů. Prohlížení i fotografií donesených občany.
březen– listopad 2012 náhradní výsadba stromů v obci
A. Příprava – Lokality i vhodné dřeviny byly připraveny od roku 2010 (J. Nesvadbová, J. Sofron),
velkým problémem bylo zjištění podzemních sítí, což Obecní úřad nestíhal; zde výrazně
pomohla P. Velleková. Odhadem šlo celkem o více než 400 hodin. Příprava kromě výše
uvedeného obnášela více jednání na obecním úřadě, přítomnost na kontrolních dnech, mnoho
mailů – dopis spoluobčanům a jeho roznášení a vyvěšení ve skříňkách, vytýčení lokalit se
zahradníkem, vytýčení plochy nutné k vysekání stařiny u silnice na Kyšice, připomínání
nutnosti přivezení a rozhrnování zeminy, vyžádanou přítomnost při kácení smrků a vytrhávání
kořenů atd.
B. Paškův park

24. 10–9. 11. 2012 byly fi. P. Bouše pokácené smrky, fi. M. Ženíška vytrhané pařezy a živý plot po
obvodu parku, fi. Stavmontou navezena a rozhrnuta kvalitní ornice.
7. 11. 2012 porovnávání terénu (2 multikáry kořenů a větví), odklizení základů býv. telefonní budky,
ruční vykopání kořenů po pámelníku u soukromé zahrady Bindrů, vyhrabávání listí (Z.
Mourek, Jan Nesvadba, J. Nesvadbová, A. Hošková (fotodokumentace) – 20 hod.
22. 11. 2012 ruční vykopání kořenů po pámelníku, porovnávání terénu, vynášení valounů do vodou
vymletého rygolu, vyhrabávání listí i u soukromých zahrad (Jan Nesvadba, Jaroslava
Nesvadbová, P. Velleková) – 13 hod.
28. 11. 2012 technická četa navezla multikárou po obvodu spodní části parku těžkou jílovitou zeminu
(5 1/2 multikár) – ta byla dobrovolnicky rozvezena a rozhrabána, vyhrabání listí i u zastávky
MHD, vynášení valounů do vodou vymletého rigolu (J.Hradílek, K. Kuklík, P. Blažek, J.
Frank, J. Krejzar, manž. Nesvadbovi, J. Sýkorová, E. Bartovská. P. Velleková fotodokumentace) – ca 30 hod.
C. Náhradní výsadba O celé záležitosti byl napsán dlouhý článek do Obecního Zpravodaje, listopad
2012. Stromy („alejové“) byly vysazeny v posledním listopadovém týdnu na celkem 9
lokalitách a to: 6 bříz (u fi Hájek), 1 javor klen (na palouku pod p. Silovským), 2 javory mléče
(dětské hřiště), 11 lip (u silnice na Kyšice 5, na návsi 3, u parkoviště pod kostelem 1, u
zvoničky 1, ve Spojovací ulici u p. Skočovského 1) a 14 zahradních kultivarů (hlohy,
muchovníky a liliodendron)v Paškově parku. Povodím Vltavy a.s. byla zamítnuta výsadba lípy
u sochu sv. Jana Nepomuckého, protože v tělese valů nesmí být žádný strom.
Výsadba byla náhradou za vykácených cca 140 stromů na původních valech u řeky. Hradilo ji Povodí
Vltavy a.s., akci prováděla firma Stavmonta a výsadbu provedla fi Prostrom. Následnou péči,
tj. zalévání (např. na jaře ke každému stromu 100 l vody!) a úpravu korunek stromů
musí obstarat a finančně zajistit u všech stromů obecní úřad.
Návrh:
Slavnostně otevřít Paškův park i nově osazenou sochu sv. Jana Nepomuckého 19. 5. 2013 ve
spolupráci s Obecním úřadem Dýšina.
Dovětek:
O naší činnosti informujeme v našich vývěskách, na webových stránkách spolku i obecního úřadu.
Posíláme příspěvky i obecnímu úřadu ke zveřejnění ve Zpravodaji obce. Pokud vůbec dojde k
jejich otištění, jsou často tak malé, že jsou i nečitelné (viz. Duben 2012, str. 6 pozvánka
velikosti 6x4 cm nebo únor 2013, str. 7 fotografie z Novoroční vycházky velikosti 9x5 cm,
kde text uveřejněn vůbec nebyl).
Zpracovali: Jan Nesvadba a Eva Bartovská
V Nové Huti, prosinec 2012

