Úprava okolí Filipových rybníků
Zástupci II.A, Gymnázium, Chomutov

V rámci projektu „Podílej se,“ by si naše třída přála investovat peníze do
zvelebení okolí Filipových rybníků. V následujícím textu vám předvedeme
důvody, které nás k tomu vedly, a i naše nápady, jak okolí Filipových rybníků
vylepšit.

Místo
Filipovy rybníky se nacházejí na severozápadním okraji města, vedle
rozsáhlé obytné zóny, která je denně navštěvována poměrně velkým množstvím
lidí. Zejména ráno a večer je možné tu potkat mnoho pejskařů, kteří mohou se
svými mazlíčky projít přes Filipovy rybníky na sousední políčka nebo lesa.
Chodí sem i mnoho rodin s dětmi a občas sem na procházky vyráží i děti
z nedaleké základní školy Kadaňské. Jde tedy o poměrně frekventovanou
destinaci, která pro mnoho obyvatel města znamená relaxaci a styk s přírodou
kolem Chomutova.
Tím spíše je zarážející že v takto hojně navštěvované oblasti nemají
procházející ani lavičky, na které by si mohli sednout a chvíli se zdržet. Cesty
kolem jsou pouze vyšlapané (přestože v minulosti je kdosi zasypal štěrkem, aby
nebyly tak blátivé), většinu roka tedy mokré a zabahněné, okolní porost je
neudržovaný a možnost vyhodit plastovou lahev nebo exkrementy po pejscích
kvůli chybějícím košům také není.

Pro představu jsme nafotili několik obrázků

Co bychom tedy chtěli změnit?
Pilipovy rybníky jsou krásné a rozhodně bychom je nechtěli připravit o
ten přírodní nádech, kvůli kterému sem ostatně lidé chodí. Přesto však jsme se
shodli na několika úpravách, které bychom si přáli udělat. Zde jsou v několika
bodech shrnuty:
Posekat vysokou trávu a křoviska
Vysoká tráva, přes léto plná klíšťat a nevzhledná křoviska kazí vzezření
okolí a každý kdo prochází se přes ně musí prodírat. Není nicméně řeč o
vysokých na břehu rostoucích rostlinách u druhého rybníka, která na rozdíl od
trávy a křovíček působí příjemně a esteticky.
Zpevnit cestu
V minulosti byla cesta vysypaná štěrkem, což by podle nás bylo
nejlepším řešením. Nepřáli bychom si cestu dláždit, opět z důvodu zachování
přírodního vzezření ale také z důvodů cenových. Nevýhodou vysypání štěrkem
je to, že musí být pravidelně obnovována, vzhledem k nízké cenně štěrku
bychom to však neviděli jako velký problém.
Přidat lavičky
Filipovy rybníky jsou velice krásným místem a je škoda, že není možnost
se tu chvílí zastavit, sednou si a prostě odpočívat. Všichni, kdo sem jdou mohou
jen přijít, obejít rybníky, a zase odejít. Lavičky by určitě ocenily i rodiče s dětmi,
kteří sem přes léto chodí třeba krmit kačenky.
Lavičky bychom si přáli vyrobené ze dřevěného masivu, v podobném
stylu jako jsou designované lavičky z kulatiny v Chomutovském Zooparku,
nicméně jsme uvažovali i o lavičkách, které by z kulatiny nebyly, nepovažujeme
to za nezbytně nutné. Nejdůležitější pro nás je, aby v okolí působily přirozeně,
nenápadně a nebyly jako „pěst na oko.“ Počítáme s tím, že bychom jich kolem
rybníka rozmístili 4-6.
Přidat odpadkové koše
Těžko může někdo chtít po pejskaři, aby šel 300 metrů s exkrementem
v sáčku k nejbližšímu koši, a tak i když je u mnoha pejskařů jistě vůle, není

vlastně ani kam tady pytlíčky vyhazovat. To samé se ale týká i PET lahví,
igelitových sáčků a všemožných dalších obalů, které lidé v okolí rybníků
vyhazují. Školy v okolí, zejména škola Kadaňská, se pravidelně podílejí na
odklízení těchto odpadků. Dokud ale nebude v okolí rybníků, kam je vyhazovat,
je jejich úsilí takřka zbytečné.
Odpadkové koše bychom chtěli v podobném stylu jako lavičky, tedy
dřevěné, přírodní a v okolí nepříliš nápadné.
Drobné dětské hřiště
Oblast navštěvuje mnoho dětí nejen z okolní obytné zóny, ale i z místní
školy, a tak padl i nápad na zřízení malého hřiště. Nechtěli bychom však nic
velkého. V rámci třídního kolektivu jsme se shodli na nápadu o velikosti
maximálně páru houpaček a jednoduché prolézačky.
Jednou pro vždy odklidit černou skládku
V neposlední řadě je tu i problém nelegální skládky za rybníky. Ta sice
není ze stezky vidět, ale neméně škodí okolní přírodě. Navzdory každoročnímu
úsilí dobrovolníků tato skládka za rybníkem znovu a znovu vzniká, snad proto,
že nikdy není odklizena úplně. Upřímně přiznáváme, že si nejsme jistí, jak
tento problém řešit. Snad by přidání košů do okolí alespoň z části přispělo, jako
řešení tohoto problému.

Odhad rozpočtu
 Lavičky z masivu

-

24 000 Kč (6 000 Kč/kus)

 Odpadkový koš, dřevěný -

15 000 Kč (5 000 Kč/kus)

 Štěrk na cestu

-

400 Kč/tuna

 Houpačka z masivu

-

14 000 Kč (7 000 Kč/kus)

 Prolézačka z masivu

-

15 000 Kč

Sečteno a podtrženo, náš projekt by vyšel přibližně na 68 000 korun. Pracujeme
však pouze s odhadovanými cenami dohledanými podle internetu a reálně se
tak celková částka může být jiná. Do 90 000Kč bychom se však určitě vejdeme.

Závěr
Zapracovali jsme několik připomínek ze strany městské rady:
Pravidelné odklízení skládky za rybníky by podle paní Spoustové z OŽP bylo
možné, mohli bychom se i dohodnout na harmonogramu, nebo se pouze ozvat
v případě nutnosti. Zároveň také OŽP uvítá rozmístění košů v okolí Filipových
rybníků.
Technické služby města Chomutov nemají žádný technický problém
s udržováním okolí Filipových rybníků a laviček, s vysypáváním cesty ani
s vyvážením košů.
Co se týče dotazu na nutnost laviček, bohužel jsou pro nás stěžejním bodem
našeho projektu, a proto na jejich umístění trváme.
Abychom zkonkretizovali, jak si představujeme finální podobu projektu,
vytvořili jsme několik ilustrací:

Koše a lavičky:
Ze stejně barevného dřeva, a tak aby v přírodě nebyly do očí, na obrázcích níže
jsou produkty, co se nám líbily, ale netrváme na těchto variantách.

Za třídu 2.A Gymnázia Chomutov bychom vám chtěli poděkovat za čas,
který jste věnovali čtení našeho dokumentu, jehož nápady budou pevně
doufáme v brzké době dotaženy do konce a poté snad i realizovány. Děkujeme!
Podepsáni: Kateřina Knoblochová, Aleš Melzer

