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11 528 zelených kilometrů v Říčanech a okolí!

inzerce

Kampaň Zelené kilometry v Říčanech připravilo Ekocentrum
Říčany ve spolupráci s Muzeem
Říčany, městem Říčany, Cestou
integrace a MAP rozvoje vzdělávání v ORP Říčany.
O co šlo? Děti ze škol získávaly
body za každou absolvovanou cestu do školy bez auta. 11 528 km během 10 květnových školních dní - tolik cest do školy a ze školy zvládli říčanští školáci
po svých, na kolech, koloběžkách, skateboardech, autobusem nebo vlakem.
Letos se do výzvy Zelené kilometry zapojilo celkem
891 dětí z 39 tříd, z pěti škol.
Vítězné třídy (6. A, 6. C a 7. C z 1. ZŠ Říčany) získaly odměny už na Den dětí - volné lístky na výstavu Léto pod
hvězdami v Muzeu Říčany, do kina na Fialce, čelovky
od MAP Říčany a další dárky od Cesty integrace. Sponzorům děkujeme a týmům gratulujeme! Uznání patří
všem třídám, které se zapojily, a také jejich učitelům a
rodičům, kteří děti v Zelených kilometrech podporovali.

A teď výzva pro dospělé - zvládnete to,
co děti? Aspoň 10 pracovních dní bez auta?
Nechte auto doma a
všem nám tu bude líp.
Méně hluku, prachu,
stresu, nebezpečných
situací i fotochemického smogu. Projděte
se pěšky nebo oprašte
kolo ze sklepa, budete
mít styl.
 Kateřina Čiháková

Kosíme orchidejovou louku
Chcete se k nám přidat a pomoci s hrabáním posekané
orchidejové louky? Máte čas ve čtvrtek 18. července?
Budeme rádi za každou pomocnou ruku. Kontaktujte
nás na e-mailu eko.ricany@post.cz.

Pomoc, poradenství
i možnost práce na zkoušku
Pro lidi, kteří mají invalidní důchod nebo jsou zdravotně
znevýhodnění, může být obtížné sehnat práci. Pokud mají
navíc např. jen základní vzdělání nebo věk vyšší než 50 let,
je to ještě obtížnější. Tito lidé pak často bývají dlouhodobě
nezaměstnaní a přestávají si důvěřovat. Týká se to i vás?
Pomůžeme vám získat větší sebevědomí a obnovit základní pracovní návyky, lépe komunikovat s okolím,
zdokonalit manuální zručnost i znalosti práce na počítači
a s mobilním telefonem.
Součástí naší podpory je i práce na zkoušku. Umožníme
vám poznat i vyzkoušet si nové pracovní činnosti a zároveň
si přivydělat.
V případě zájmu o dlouhodobější práci vám poradíme, jak
najít a správně oslovit vhodného zaměstnavatele i jak sepsat
životopis a motivační dopis. Můžeme vás doprovodit na jednání s budoucím zaměstnavatelem a v případě potřeby doprovázet v začátcích nového zaměstnání.
A to vše zdarma. Nečekejte a ozvěte se co nejdřív.
Zavolejte na tel.: 727 864 773 nebo vstupte do „Modrých
dveří“ na adrese:

Říčany, ul. Tyrše a Fügnera 105/7, kde probíhá většina programů.
Více informací si vyžádejte na mailu:
petra.stehlikova@modredvere.cz
V „Modrých dveřích“ můžete využít také psychoterapii,
krizovou pomoc v obtížné situaci, služby klinického psychologa i navazující sociální služby.
Pokud jste zaměstnavatel a chcete nabídnout práci někomu
se zdravotním postižením, rádi vám poradíme, jaké jsou potřeby a omezení OZP, vysvětlíme důležitost, podmínky i výhody zaměstnávání těchto lidí. Volejte na 727 864 773.
Program je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Hrazeno z projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/1
6_068/0007040
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Lesní rybníček za Olivovnou 2019
V lese za Olivovnou je
malý rybníček. Zadržuje vodu z prameniště potůčku Smrkovky
(Roklanského potoka). O tom, kdy
byl vybudován, nemáme přesné informace. Rybníček sloužil ke koupání
dětí z Olivovny. Dokládají to fotografie
koupajících se dětí a dívky, stojící pod
přepadem vody z nádrže. Původně byla
návodní strana hráze opevněna dřevěnou palisádou, svah nad rybníčkem byl
tvořen nezpevněnou zeminou. Později
byl svah opatřen kamennou dlažbou
a dřevěná palisáda nahrazena betonovou opěrnou zdí. Podle datování z vývoje Olivovny je možné jen odhadnout
dvě doby stavby a pozdějších úprav
rybníčku. První možnost je stavba v období 1905-1912, úpravy po roce 1925,
druhá možnost je stavba po r. 1925,
úpravy v r. 1944.
Někdy po r. 1950, možná i dříve, přestal
rybníček sloužit ke koupání. Postupně
se zabahňoval a chátral. Současný význam spočívá v tom, že v rybníčku žijí
a rozmnožují se čolci, žáby a bezobratlí.

Neslouží k chovu ryb, což je dobrým
předpokladem pro nerušený vývoj
obojživelníků a jejich potravy. Vlastně
má toto dílo lidských rukou nyní charakter přirozené přírodní tůně.
Uprostřed hráze je vyzděný kamenný
blok, který se časem částečně zabořil
do podloží a po stranách vznikly spáry,
kterými nekontrolovaně odtéká voda.
Tím dochází k velkým výkyvům ve výši
hladiny vody a vajíčka obojživelníků se
dostávají na sucho a odumírají. V roce
2017 uvažoval Okrašlovací spolek v
Říčanech o menší opravě, která by zamezila odtoku vody spárami. Při projednávání záměru opravy s vlastníkem
lesa a rybníčku (Hlavním město Praha)
zjistil Okrašlovací spolek výbornou
zprávu, že odbor ochrany prostředí
Magistrátu HMP již zařadil opravu
rybníčku do projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a připravuje
jeho celkovou rekonstrukci.
Na jaře 2019 bylo na akci získáno stavební povolení a byla zahájena příprava samotné realizace. Práce by měly být
zahájeny již koncem léta. Nádrž bude

nejprve odbahněna a budou odstraněny všechny nefunkční a poškozené
objekty. Potom dostane rybníček zcela
nové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní
přeliv a hráz bude obložena kamenem.
Pro vstup do vody zde bude zřízeno
malé schodiště. Vše by mělo být hotovo
do konce roku 2019.
Po rekonstrukci bude rybníček opět
sloužit nejen pro obojživelníky a další
vodní živočichy ale i k zadržování vody
v krajině, což je dnes velice potřebné.
Takových míst již není v Říčanech
mnoho. Jedná se o odpovědný přístup,
který Praha uplatňuje na svém území i
mimo něj. Je to dobrý příklad i pro celé
Říčansko.

Jiří Pánek, OSŘ, Jiří Karnecki,
Martin Čížek, MHMP

Terapeutické centrum Modré dveře
Nabídka placených psychoterapií
V Terapeutickém centru Modré dveře
pracuje pestrý tým složený z odborníků s nejrůznějšími specializacemi.
Díky tomu může naše centrum nabídnout takovou šíři služeb - od krizové
pomoci a psychoterapie až po sociální
rehabilitaci.
V současné době nabízíme volná místa pro zájemce o placenou
psychoterapii v našem centru v
Říčanech. Psychoterapie jako taková je vhodná pro někoho, kdo se
potřebuje zorientovat ve svém životě, komu se třeba dokola opakují
reakce okolí, které jsou pro něho
nesrozumitelné, pro někoho, kdo si
neví rady v současném tíživém období a především pro ty, kteří touží
po změně směrem ke kvalitnějšímu,
naplněnému životu.
Odhodlání pohlédnout na své „stíny“ a odvaha něco změnit (a často
je to nejprve změna vnitřní), to jsou
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v psychoterapeutickém procesu
základní kameny úspěchu. Výhoda této placené služby je v tom, že
nikde nemusíte uvádět své jméno
a vyhnete se delšímu čekání v pořadníku, rovněž doba využívání

služby není nikterak omezena.
Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat
(centrum.ricany@modredvere.cz,
727 864 773). Více informací naleznete na www.modredvere.cz.

texty.kuryr@ricany.cz

