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Hlavní téma:

Návštěva
hejtmana
Investice kraje v Říčanech

Slovo úvodem

Adéla Venerová
Muzeum Říčany

Sedím takhle v Praze na jednom přátelském setkání se svým mužem a jeho kolegy z práce, popíjím kávu
a najednou odněkud přiletí ta naprosto všední nevinná otázka: „A kde ty, Adélo, pracuješ?“
Hlavou mi bleskurychle proletí rozhovor, který bude následovat a… nepletla jsem se.
„V muzeu. V Říčanech.“
„Tam je nějaké muzeum? A čeho?“
Otázku jsem čekala, tak už se nenechám zaskočit.
„Jsme malé regionální muzeum. Zabýváme se hlavně historií a přírodou.“
„A co tam děláš? To tam jako hlídáš na nějaké výstavě exponáty?“
Usměju se. I mně, není to tak dlouho, při vyřčení slova „MUZEUM“ vytanula před očima představa
staršího pána v černém obleku s vysílačkou v uchu a visačkou na hrudi, jak v naprosto ztichlém poloprázdném prostoru ostřížím zrakem sleduje pár roztroušených návštěvníků expozice.
„Jsem projektová manažerka.“ Hlavou mi běží, že pod tímhle si daný zvědavec nepředstaví zhola nic.
„Starám se hlavně o realizaci vzdělávacích projektů, podporovaných z Evropské unie“. Stále nevypadá
moc nadšeně. Jak mu mám ale krátce osvětlit, že já nadšená ze své práce jsem?
Pracuji totiž s lidmi, nadšenými svým oborem, se spoustou znalostí a dovedností a touhou pomáhat
ostatním odkrývat, co je „pod povrchem“. Moji kolegové umí číst staré texty, rozpoznají podle hlasu,
který pták kolem vás právě letí, zvládnou renovovat dřevěný nábytek, nebojí se naučit profesionálně topit v peci na chleba, i když to předtím v životě nedělali, vydají se na půl roku za dobrodružstvím
do Afriky učit tamní děti, jak důležitá je pro ně jejich příroda, a také se mnoho naučit od nich, o víkendu
neváhají obětovat svůj volný čas na sekání louky, na které jen díky jejich péči ještě stále rostou a kvetou
orchideje. Díky svým kolegům jsem na naší malé zahrádce v satelitní řadovce založila kompost a malou
zeleninovou zahrádku, začali jsme třídit hliník, dcera zkouší tkát a šít, syn už díky nim ví, že štípání
dříví je velká zábava a rozhodně s ním také nesoutěžím ve znalostech o netopýrech, manžel se zase radí
při tvorbě rodokmenu naší rodiny. Děkuji všem svým kolegům za tolik inspirace. Na oplátku se snažím
v muzeu vytvářet co nejlepší podmínky pro to, aby mohli svou energii, znalosti a dovednosti posílat dál.
Nejen mně, ale hlavně VÁM. Přijďte se do muzea dobít, něco naučit, vyzkoušet, inspirovat se. Připravujeme pro vás rodinná odpoledne, kurzy šití, cestopisné večery, Den země na Říčanské hájovně,
unikátní geopark při 1. ZŠ Říčany, vzdělávací řemeslné programy textilu a dřeva pro učitelky MŠ, které
pak využijí svoje dovednosti při práci s vašimi dětmi. A přijďte samozřejmě také na výstavu – do 12.
dubna si můžete na vlastní kůži vyzkoušet muzejní práci historika či restaurátora a přispět tím k záchraně kousku říčanské historie – obnově řeznického cechovního praporu. Od května pak můžeme
společně nakouknout „Pod povrch“, nejen obrazně, ale doslova, pod povrch zemský.
Nebojte se. V říčanském muzeu vás nebude vítat pán v černém obleku…
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Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný
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Návštěva hejtmana v Říčanech
Kraj podpoří investice města
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Projekt Demokracie 2.1
Občané města si vyzkouší
unikátní hlasování
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Stanovisko zastupitelů ke škole Magic Hill

Příjem příspěvků a inzerce:
Turistické a informační centrum
Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice)
251 01 Říčany
telefon: 323 618 169
e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz
e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz
Po – Čt 8.30–12.00 a 12.30–17.00
Pá
8.30–12.00 a 12.30–16.00

Po třech letech se uzavírá účet, díky němuž
v Říčanech roste stacionář Olga

Kontroverzní stavba v centru rozděluje
obyvatele města

Významné životní jubileum paní Skalové
Strana 25

Zápisy do mateřských škol se blíží

Tisk: Tiskárna Libertas, a. s.

Klub šachistů Říčany slaví 90 let

Příští vydání bude distribuováno
27. března až 29. března 2015.
Na obálce: Říčanská rodačka paní Libuše Skalová oslavila v únoru úžasné 100. narozeniny,
blahopřejeme jí dodatečně i z redakce Kurýru.
Foto: Rudolf Flachs
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Říčany mají stoletou rodačku!

Také letos čekají mateřské školy
velký zájem rodičů

Uzávěrka pro příští, dubnové číslo
je ve čtvrtek 12. března pro příspěvky
a v pátek 13. března pro inzerci.
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Veřejná sbírka na stacionář končí!

Grafická úprava, sazba a distribuce:
Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s.

Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý
textový i obrazový materiál.
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Letošní ročník je významný pro oddíl,
který byl založený v roce 1925
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Informace z radnice
Krátce z únorového jednání Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelé schválili rozpočtové opatření, kterým se
upravuje rozpočet města na rok 2015.
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru
na akci 1. ZŠ v ul. Sokolská 1376, zateplení a spisovnu
a revizi investičního záměru na akci Rekonstrukce Rugby Clubu Říčany.
u Zastupitelé vzali na vědomí:
1. informaci o obdržené petici ze dne 14. 1. 2015
a ostatních podnětech ze dne 23. 12. 2014 a ze dne 20.
1. 2015 k výstavbě MŠ a ZŠ Magic Hill
2. informaci o výsledku veřejného projednání projektu
Výstavba MŠ a ZŠ Magic Hill dne 21. 1. 2015
3. stanovisko investora k požadavkům města Říčany ze
dne 8. 2. 2015.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o poskytnutí
finančního příspěvku na posílení dopravní a technické
infrastruktury dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany
mezi městem Říčany a společností KSF spol. s r.o., a to
v souvislosti s plánovanou stavbou halového objektu
na pozemcích parc.č. 249/45 a 249/62 v k.ú. Jažlovice.
Příspěvek ve výši 2.013.450 Kč bude uhrazen městu
společností KFS do 24 měsíců od data uzavření této
dohody.
u Zastupitelstvo dále schválilo záměr uzavřít kupní
smlouvu na převod vlastnických práv k vodovodnímu
přivaděči a vodojemu na pozemku 264/23 k.ú. Jažlovice mezi městem Říčany a společností KSF spol. s r.o.,
a to pod podmínkou, že při převodu vlastnictví budou
vyřešeny veškeré služebnosti, které se k převáděnému
majetku váží. Obě strany se dohodly na výši kupní ceny
2.013.450 Kč.
u Zastupitelé souhlasili s předloženými návrhy společnosti HOPI, s.r.o. a města Říčany na změnu ÚP Říčan.
u Zastupitelstvo schválilo podnět na změnu č. 1 regulačního plánu lokality Větrník I. dle podnětu a návrhu
zadání.

Pozvánka

pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany
středa 18. 3. od 18.00 hodin

v zasedací síni Městského úřadu Říčany,
Masarykovo náměstí 53/40
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen
starosta města
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u Zastupitelé schválili poskytnutí účelového příspěvku ve výši 240.850 Kč Olivově dětské léčebně, o.p.s.,
na pořízení softwaru pro zdravotnickou evidenci v návaznosti na ambulance a zdravotní pojišťovny. Příspěvek podléhá vyúčtování.
u Zastupitelstvo jmenovalo v souladu s § 120 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, předsedu a členy Osadního
výboru Pacov o celkovém počtu 9 členů: Věra Krejčová
(předsedkyně), Jiří Jiroušek, Tomáš Měchura, Václav
Steinhaizl, Václav Černý, Andrea Klapálková, František Drahotínský, Eva Byrtus, František Egyhazi.
u Zastupitelstvo jmenovalo v souladu s § 120 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, předsedu a členy Osadního
výboru Voděrádky o celkovém počtu 5 členů: Eva Šimková (předsedkyně), Marie Chalupová. Václav Snížek,
Miloslava Goranová, Lucie Šimková.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku města Říčany o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností ve městě Říčany. Vyhláška vymezuje dobu
nočního klidu, stanoví zákaz hlučných činností v neděli a ve svátek a umožňuje radě města z vyhlášky udělit
výjimku.
u Zastupitelé schválili uzavření dodatku č. 10 ke koncesní smlouvě uzavřené s koncesionářem Scolarest
– zařízení školního stravování, spol. s r.o., jehož
předmětem je stanovení cen pro zajištění stravy
v mateřských školách.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením předložené
plánovací smlouvy, smlouvy o jistotním účtu a vzoru prohlášení k jistotnímu účtu mezi městem Říčany
a společností Haus Real, s.r.o., na základě požadavku
města při výstavbě 4 řadových rodinných domů II. etapy Na Fabiáně, a dále souhlasilo s uzavřením smlouvy
o budoucí darovací smlouvě mezi městem Říčany a firmou Haus Real, s.r.o.
Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z rady 15. 1. 2015
u Rada souhlasila s uvolněním částky 6.899,50 Kč ze
své rezervy na úhradu nákladů spojených s instalací zničených navigací z období oprav komunikací
ve městě společnosti Mediální a komunikační servis,
o.p.s.
u Rada schválila pro rok 2015 zvýšení cen za služby v odpadovém hospodářství o 0,5 % v souladu se smlouvou
o dílo č. 66/2007-S na provozování systému nakládání
s komunálním odpadem uzavřené se společností Marius Pedersen, a.s.
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci pokácení náletů dřevin a posekání rákosí – Mlýnský rybník v Říčanech mezi městem Říčany a firmou Kateřina
Budínová na částku 575.900 Kč.
u Radní souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy mezi
smluvními stranami pronajímatelem městem Říčany
a nájemcem K. K. na pronájem ploch („A“ podle tržní-
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ho řádu) na Masarykově nám. v Říčanech za následujících podmínek:
• Provoz každou sobotu od 17. 1. 2015 do 28. 3. 2015
od 7.30 do 12.00
• Provozovatel zajistí jednotný a estetický vzhled
stánků
• Orientace na produkty českých zemědělců, pěstitelů a malovýrobců, tematické zaměření některých
trhů pro oživení, program pro podporu české
kuchyně
• Smlouva na dobu určitou s výpovědní dobou 1 měsíc
• Nájemné vč. paušálu za odběr el. energie 1.900 Kč/
jeden trh.

Krátce z rady 22. 1. 2015
u Radní souhlasili s uvolněním finančních prostředků
ve výši 348.889,31 Kč z rezervy RmŘ na pokrytí víceprací souvisejících s realizací změn v investiční akci
„Odvodnění parkoviště u Jurečku a změna kanalizační
přípojky objektu Jureček“, a uložili odboru finančnímu
provést příslušná rozpočtová opatření.
u Rada souhlasila s uvolněním částky 223.303 Kč z rezervy RmŘ na úhradu poplatku za odnětí částí pozemků z lesního pozemku parc. č. 1439/1 v k.ú. Říčany
u Prahy
u Radní souhlasili s odstoupením od smlouvy o dílo
č. 107/2014/SOD ze dne 19. 3. 2014 se společností
GREEN PLACE, s.r.o., zastoupenou jednatelem Vladimírem Tarasjukem z důvodu opakovaného a dlouhodobého neplnění závazků plynoucích z uvedené smlouvy na straně zhotovitele.
u Radní souhlasili s odstoupením od smlouvy o dílo č.
310/2014/SoD na realizaci denního stacionáře, která
byla uzavřena dne 25. 4. 2014 se zhotovitelem firmou
GREEN PLACE, s.r.o.

Krátce z rady 26. 1. 2015
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na využití sportoviště – pozemky parc. č. 707/18 o výměře 7.685 m2,
parc.č. 707/19 o výměře 835 m2, parc. č. 707/12 o výměře 11.078 m2, parc.č. 707/17 o výměře 6.343 m2
a budova čp. 150, která je součástí parc. č. st. 1942
o výměře 454 m2 v k.ú. Říčany u Prahy, mezi vlastníkem městem Říčany a Rugby Clubem Říčany jako
uživatelem na dobu neurčitou za cenu 500.000 Kč
za rok.

Krátce z rady 29. 1. 2015
u Radní vzali na vědomí Zprávu o stížnostech, peticích
a ostatních podáních za rok 2014.
u Rada souhlasila v souladu s § 47 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, se zřízením přípravné třídy v příspěvkové organizaci města Říčany „Základní škola Nerudova, Říča-

Z
OČÍ
DO
OČÍ

Pravidelná setkání s vedením města
se v uvedených časech konají v budově
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty,
místostarosty a místostarostky.
u s místostarostou Zdeňkem Hrabou
každou první středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 4. 3.
u se starostou Vladimírem Kořenem
mimořádně druhou středu v měsíci,
17–19 h. Tento měsíc bude 11. 3.
u s místostarostkou Hanou Špačkovou
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h.
Tento měsíc bude 25. 3.

ny, okres Praha-východ“ s počtem 14 žáků, a to pro
školní rok 2015/2016.
u Radní souhlasili se změnami následujících závazných
ukazatelů v rámci provozního rozpočtu příspěvkové
organizace MěKS za rok 2014:
– ZU spotřeba materiálu + 34.817 Kč
– ZU ostatní služby + 420.120 Kč
s tím, že celkové navýšení + 454.937 Kč je plně vykryto
vyššími příjmy především ze vstupného konaných kulturních akcí a dále z vyšších příjmů z pronájmů v roce
2014.

Krátce z rady 5. 2. 2015
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na zajištění služeb a prací při hospodaření v lesích města
Říčany – pěstební i těžební činnost mezi objednatelem
městem Říčany a zhotoviteli:
1. Tomáš Broukal, U Hřiště 51, 251 01 Světice, IČ:
41961269
2. Timber PRO, s.r.o., Čistec č.ev. 6, 257 22 Přestavlky
u Čerčan, IČ: 02767813
3. Jindřich Pávek, Víta Nejedlého 429/13, 682 01,
Vyškov – Dědice, IČ: 88135683
u Rada schválila prodloužení výlukové trasy linky 303
z důvodů zajištění dopravní obslužnosti sídliště Olivova a s měsíčním navýšením záloh o částku 9.500 Kč
po dobu rekonstrukce Olivovy ulice.
u Radní souhlasili s přijetím sponzorských darů příspěvkovou organizací Muzeum Říčany dle přiložených darovacích smluv v celkové hodnotě 6.730 Kč,
které budou použity na podporu činnosti Muzea
Říčany.
u Rada souhlasila s přijetím sponzorského daru –
dětského dřevěného nábytku – příspěvkovou organizací MŠ U Slunečních hodin v celkové hodnotě
6.007 Kč.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová
kancelář starosty a tajemníka
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Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera v Říčanech
Středočeské Říčany hostily v úterý 17. února hejtmana
Středočeského kraje Miloše Peteru z ČSSD. Prohlédl
si Mlýnský rybník, který v roce 2013 při povodních přetekl, a jehož hráz se ukázala jako nestabilní. Starosta
Říčan Vladimír Kořen informoval hejtmana o průběhu
rekonstrukce této nádrže. V těchto dnech probíhá výběr
firmy, která letos opraví hráz a rybník odbahní. Hovořilo se také o přesunu areálu KSUS Středočeského kraje, který je pod hrází rybníka a který byl při povodních
zaplaven. Město navrhlo, aby se ve společném projektu
areál změnil na centrální městský přírodní park.
„Říčany jsou hezké město, které se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Tento rychlý rozvoj s sebou však přináší
celou řadu problémů. Usilujeme o to, aby bylo legislativně
zaručeno, že nebude docházet k živelné individuální bytové
výstavbě, aniž by se pro nové obyvatele zajistila potřebná
infrastruktura. Máme zájem na tom, aby se občanům v Říčanech, podobně jako v ostatních místech ve Středočeském
kraji, dobře žilo. Jsme připraveni spolupracovat na rozvojových projektech, jako je výstavba parku u Mlýnského rybníka, a společně řešit dopravní problémy. Rovněž chceme Říčanské podpořit v jejich úsilí o protipovodňové zabezpečení
města,“ řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.
Při první návštěvě Říčan ve funkci hejtmana se setkal s místostarosty Hanou Špačkovou a Zdeňkem Hrabou a radním
Davidem Michaličkou. U jednání byli přítomni také krajští
zastupitelé z Říčan Pavel Posolda a Miloslav Šmolík.
„Jedním z hlavních témat regionu je dostavba pražského
okruhu od D1 po hradeckou dálnici. A jsem opravdu rád,
že pan hejtman je v tomto směru velmi iniciativní, jak při
jednáních s pražským magistrátem, tak s Ministerstvem
dopravy či Ředitelstvím silnic a dálnic. Urychlená dostavba
okruhu pozitivně ovlivní statisíce lidí,“ oceňuje Vladimír
Kořen /Klidné město/ a dodává: „Další velké téma jsou
společné středočesko-říčanské projekty: opravy klíčových
komunikací, budování kapacit škol a školek, cyklostezek
a třeba i chytré úpravy veřejného prostoru.“
Říčanští hejtmanovi nabídli právě spolupráci na přeměně
starého areálu silničářů v zátopovém území na netradiční
park, který by v sousedství hradu a náměstí zásadně vylepšil atmosféru města. Přemístění KSÚS do nevyužitého
průmyslového areálu u Kolovratské ulice podpořili i krajští zastupitelé zvolení v Říčanech.
„Myšlenkou úpravy okolí rybníka a záměrem přesunout
provozní budovy z centra města jsme se zabývali už po roce
1990,“ připomněl krajský zastupitel a bývalý zastupitel
Říčan Pavel Posolda /KSČM/.
„V letošním roce bychom rádi ve spolupráci s krajem zadali studii proveditelnosti přesunu KSÚS i projekt přírodního parku.
Stejně tak prověříme všechny možnosti čerpání dotací. Příští
rok by tak mohl být realizován nejen projekt Pohodové údolí,
o který usiluje sdružení SK Slunéčko, ale i Mlýnský park,“ popsal radní a projektový manažer David Michalička.
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Foto: Rudolf FlachS

Hlavní téma: pražský okruh 511 a rekonstrukce Mlýnského rybníka

Jaké jsou další společné projekty?
V březnu Středočeský kraj zahájí kompletní opravu poškozené a klíčové komunikace Rooseveltovy ulice. Díky podpoře z ROP Střední Čechy se může stavět nová Mateřská škola
Zahrádka a od podzimu probíhá druhá etapa rekonstrukce
Olivovy ulice. Krajské investice směrují i do školství.
„Mám pro Říčanské dobrou zprávu. Středočeský kraj počítá pro letošní rok se stavebními úpravami, výměnou oken,
zateplením fasády a půdních prostor objektu gymnázia
v Říčanech. Předpokládané celkové náklady stavby činí přes
20 milionů korun, přičemž Středočeský kraj by se na nich
měl podílet částkou přes 11 milionů korun. Zbývajících 9
milionů korun by mělo být pokryto dotací z Operačního
programu Životní prostředí. V současné době je před ukončením veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací,“
informoval na závěr Miloš Petera.
Říčanský starosta poděkoval také za už dokončené projekty, které financoval a podílel se na nich kraj nebo ROP
Střední Čechy. „Říčany rozhodně nejsou pražskou městskou
částí, ale významným městem ve středních Čechách. Byť jsou
značky obou měst dvacet metrů od sebe,“ dodává s úsměvem
říčanský starosta: „A hejtman Miloš Petera mě přesvědčil, že
to s podporou Říčan myslí vážně a bude se sem vracet.“
Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Fotoreportáž: Středočeský hejtman v Říčanech

Na Masarykově náměstí se zrovna ve stejnou dobu konal masopustní průvod
dětí z MŠ a ZŠ Sofie.

Všichni přítomní dostali k ochutnání lahodné koblížky. Na památku samozřejmě
nemohla chybět fotografie s pohledným strašidlem v podání paní učitelky.

V rámci obhlídky v terénu navštívil hejtman i Mlýnský rybník.

V jeho okolí chce město vytvořit krásný přírodní park.

Setkání na radnici se zúčastnili kromě vedení města i krajští zastupitelé
Miloslav Šmolík a Pavel Posolda a zástupci městského úřadu.

Na závěr hejtman obdržel knížku o Říčanech a pár dalších drobných
dárkových předmětů.

Foto: Rudolf FlachS

Hejtman Miloš Petera obdržel od místostarostky Hany Špačkové na uvítání
květinu.
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Říčanští učitelé se vzdělávali na semináři
zaměřeném na vyšší bezpečnost ve školách

Městská policie společně s městem, Policií ČR a hasiči
pořádala v průběhu února semináře věnované bezpečnostní problematice pro zaměstnance všech říčanských škol. Proškolení učitelů a celého personálu je
dalším krokem ke zvýšení bezpečnostních opatření při
kontaktu s nepovolanými osobami ve školách.
V úterý 3. února proběhl v Kulturním centru Labuť pilotní seminář o bezpečnostní problematice ve školách. Celkem čtyři
semináře, které probíhaly pod patronací městské policie, obvodního oddělení Policie ČR, hasičského záchranného sboru a města Říčany, reagovaly na poslední vývoj ve školách,
kdy se i v ČR objevily ozbrojené útoky na žáky a studenty.
Město Říčany svolalo první setkání na toto téma s řediteli škol již na podzim loňského roku, krátce po tragickém
útoku ve Žďáru nad Sázavou. Nyní se seminář soustředil
na proškolení všech pedagogů a ostatních pracovníků
mateřských, základních i středních škol v Říčanech.
„K problematice bezpečnosti ve školách se postavili odpovědně a s plnou vážností nejen zástupci bezpečnostních složek
a učitelé, ale třeba i zaměstnanci provozu nebo školní jídelny. Ráda bych poděkovala především veliteli městské policie
panu Řezáčovi za zorganizování a vedení těchto seminářů,“
uvedla místostarostka Hana Špačková /Klidné město/.
Účastníci akce se dozvěděli především o preventivních
opatřeních, která mohou zabránit teroristickým a jiným
nebezpečným útokům ve školách. Dále se seznámili s různými typy pachatelů a fungováním záchranných složek
v krizových situacích.
„V současné době se celá problematika analyzuje a využívá
zkušeností ze zahraničí. Jednotný postup při řešení krizových situací, který by se mohl zveřejnit, ‚není‘, lze však
aplikovat standardní postupy při kontaktu s nebezpečnou
osobou,“ říká Václav Řezáč, velitel městských strážníků.

nejdůležitější faktory lidské podpory patří ostražitost, vnímavost a oznamovací povinnost. Je třeba si všímat podezřelého chování studentů, zaměstnanců, rodičů a především
osob zvenčí, při osobním kontaktu i na sociálních sítích.“
Základním pravidlem je zajištění bezpečného vstupu do budovy a pohybu v ní. Diskuze se dotkla také tématu užívání
mobilních telefonů ve škole. V některých školách je jejich
používání omezeno nebo dokonce zakázáno. Podle policistů
je však využitelnost mobilních telefonů pro přivolání pomoci
klíčová a nenahraditelná, přestože k zákazu jejich používání
mohou být opodstatněné důvody, jako je nepozornost při výuce, podvádění při testech, nebo dokonce kyberšikana.
„Jestliže se ve škole objeví útočník, je třeba nejdříve zachovat klid, poté oznámit vše na lince 158 a odejít na bezpečné
místo, popřípadě využít evakuačních plánů. Při kontaktu
s policií se musí dbát všech pokynů a zachovat trpělivost,“
vysvětluje Petr Kůstka z oddělení Policie ČR v Říčanech.
Velitel stanice HZS ČR Jan Schreiner ho doplňuje: „Je
důležité nechat policisty a hasiče při těchto mimořádných
akcích v rozlehlých budovách pracovat. Záchranné práce
neprobíhají chaoticky, máme nacvičené postupy. Velitel zásahu určuje prioritu v záchranných pracích. Tak se například může stát, že hasiči musí nejprve najít zdroj požáru,
zlikvidovat ho a až pak ošetřit osobu se zlomenou nohou.“
Obecné postupy se připravují také na základě výsledků
z taktických cvičení. Ještě letos se podobné cvičení uskuteční v jedné z říčanských škol.
Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Prevence? Zabezpečit budovu i vnímat
chování lidí
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Foto: Rudolf FlachS

Preventivní opatření zahrnují technickou a lidskou rovinu. „V praxi je třeba dbát na dostatečné zajištění budovy,
kamerový systém, označené bezbariérové únikové trasy,
evakuační plány, zdravotní a hasičské prostředky nebo nouzové hlásiče,“ vyjmenovává Václav Řezáč a dodává: „Mezi

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice

Občané Říčan si vyzkouší unikátní
hlasování díky projektu Demokracie 2.1
blémech samozřejmě mezi ty nejhorší,“ říká Dominik Jandl z týmu D21.
Hlasovat bude možné přes počítač,
ale i tablet nebo chytrý telefon. Nejvhodnější způsob se připravuje. Voliči mohou využít i minusové hlasy,
které se ale odvíjí podle počtu plusových hlasů a nikdy nesmí překročit
jejich polovinu. „Při výběru jednoho projektu má hlasující k dispozici
2 hlasy a jen na něm záleží, kolik jich
využije. Pokud ale použije oba, otevírá
se mu možnost aplikovat jeden hlas
minusový. V případě dvou projektů
každý disponuje až 4 plusovými a až
2 minusovými hlasy,“ popisuje princip hlasování.

Město zahájilo spolupráci s týmem
Demokracie 2.1 (D21), který pracuje na testování a vývoji platformy
využitelné při nejrůznějších hlasováních u obecních záležitostí. Autorem matematického algoritmu,
jehož inovace spočívá v tzv. efektu
více hlasů, je matematik Karel Janeček. Nový způsob hlasování by si
Říčaňáci mohli zkusit na několika
vytipovaných tématech. Radnice
chce využitím hlasovací aplikace,
která umožní občanům volit z pohodlí domova, docílit větší angažovanosti a zájmu o věci veřejné.
„Máme možnost spolupodílet se znovu na něčem novém, unikátním. Karel
Janeček a jeho lidé přinášejí do společnosti hodně inovací, podporuje vědu,
transparentnost. To je mi velmi blízké,“ vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává:
„Každý, kdo vládne, by se měl ptát,
zda vládne dobře a ku prospěchu města. Není nic lepšího než mít okamžitou
reakci veřejnosti. Kliknete v mobilu
a na radnici hned vědí, co chcete, respektive co chce většina společnosti.“
Hlasovací systém je založen na jednoduchém principu, kdy voliči mají
k dispozici zpravidla dvakrát více

hlasů, než je vítězných možností.
V případě hlasování o prioritách, kde
je cílem seřadit projekty na základě
preferencí všech hlasujících, pak disponují zhruba třetinou hlasů. Systém
vysoce zvyšuje efektivitu volby a vede
k vyšší spokojenosti volitelů.
„Přímé zapojení občanů města do rozhodování o věcech veřejných odpovídá
pozitivnímu trendu „stavby demokracie zdola“ na principech občanské
společnosti. Jsem rád, že Říčany mají
možnost využít systém hlasování D21
jako jedni z prvních,“ vyjadřuje se
radní Vladimír Polánský /Klidné
město/. Říčany se tak lépe dozví, jaké
problémy občany trápí či do jakého
projektu investovat.
„Cílem je zvýšit motivaci a chuť občanů participovat na dění v jejich
bezprostředním okolí, vtáhnout je
do rozhodovacích procesů a ty učinit
transparentními. Obcím chceme nabízet jednoduchou a efektivní možnost
hlasování prakticky o všem, v čem budou chtít zohlednit názory občanů.
D21 je k tomu vhodná, neboť člověk
díky více hlasům nemusí při volbě
taktizovat, ale rozdělí své hlasy mezi
ty, které jsou z jeho pohledu nejlepší.
V případě hlasování o největších pro-

Hledá se nejlepší premiéra systému
tak, aby zaujala co nejširší část veřejnosti. Říčanští občané by si systém
mohli vyzkoušet třeba při sestavování
žebříčku největších problémů města,
výběru hudebních skupin na městské
slavnosti, zaměření filmového festivalu nebo by mohli rozhodnout o využití
rozpočtového přebytku na konkrétní
veřejně prospěšnou akci (chodníky,
cyklostezky, lesní cesty).
„Potřeby města jsou různé a politici většinou nebývají géniové, kteří umí přesně
vystihnout sny veřejnosti,“ vysvětluje
Vladimír Kořen a doplňuje: „Představte si třeba hlasování, kde by Říčaňáci
rozhodli, kam se bude investovat několik milionů korun.“ Potenciál pro využití D21 tak je velmi široký.
Říčany se do projektu zapojily jako
jedni z prvních v republice. Aplikaci,
kterou tým D21 poskytuje zdarma,
zkouší řada obcí i zahraniční univerzity v Cambridge a Stanfordu.
„Říčany jsou známy jako progresivní
obec s angažovanými občany, kteří se
zajímají o dění okolo a chtějí se spolupodílet na rozhodování. Naše pilotní
projekty cílíme paralelně na obce, firmy i různé komunity, spolky či školy,“
zmiňuje Dominik Jandl.
Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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Foto: Rudolf FlachS

O čem občané poprvé
rozhodnou?
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Město překonává problémy s výstavbou
MŠ Zahrádka. Školku dostaví jiná firma
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město věří, že projekt to významně
nezpomalí. „Proběhla podrobná inventura provedených prací. Nedokončenou stavbu jsme převzali a vypsali
jsme novou soutěž. Prověřujeme stav
rozpracovaných subdodávek a s poskytovatelem dotace ROP Střední Čechy řešíme detaily dalšího postupu,“
informuje Dominik Landkammer
z oddělení investic města.
Říčany předaly ROPu veškeré požadované podklady a žádají o prodloužení termínu dokončení. „Snahou města
je co nejrychleji vybrat nového generálního dodavatele. Čím dříve se výstavba
rozeběhne, tím dříve se školka dokončí
a připraví k provozu. Chceme, aby tam
děti nastoupily v průběhu 2. čtvrtletí
2015,“ doplňuje investiční technik.

„S přijetím 112 dětí do nové školky se
dostáváme do skluzu jednoho čtvrtletí,
za což bych se chtěl rodičům omluvit. Při
podpisu smlouvy jsem byl přesvědčen, že
firma své závazky splní,“ říká starosta.
Město věří, že se do výběrového řízení
přihlásí několik firem. Jedinou obavu má z toho, jaké ceny se vysoutěží.
Společnost GREEN PLACE, s.r.o.,
totiž uspěla na základě veřejné zakázky na kompletní výstavbu s nejnižší
nabídkovou cenou 15.560.181 Kč
včetně DPH. Jestliže bude vítězná
nabídka na zbývající práce vyšší než
původní ceny této firmy, tak vzniklé
vícenáklady budou škodou, kterou
bude město vymáhat po společnosti
GREEN PLACE, s.r.o. Podobně vyřeší i všechny ostatní náklady, které

Foto: Rudolf FlachS

Město Říčany se v lednu rozhodlo
ukončit spolupráci se společností,
která od jara 2014 stavěla Mateřskou školu Zahrádka. Stavební firma GREEN PLACE, s.r.o., se dostala
do značných problémů s dodržením
časového harmonogramu a nedostála ani dalším závazkům plynoucím
ze smlouvy o dílo. Nyní radnice vyhlásila veřejnou zakázku na nového
zhotovitele, který školku dokončí.
Město přistoupilo na základě usnesení rady k jednostrannému odstoupení
od smlouvy s firmou GREEN PLACE,
s.r.o. Stavební společnost byla ve značném časovém prodlení, které již pro
město začínalo být neúnosné. Současně
nebyla schopna dostát ani dalším závazkům plynoucím ze smlouvy s městem.
„Jde o razantní krok, který se nedělá
často. Termín výstavby byl velmi ostrý,
s pracemi se začalo v dubnu loňského
roku a původní termín dokončení byl
konec listopadu,“ připomíná starosta
Vladimír Kořen /Klidné město/ a doplňuje: „Jenže firma termín nesplnila
a nedodržela ani nově stanovené prodloužení lhůty. Navíc se přidaly informace o platebních potížích. Jednali
jsme rázně. V den, kdy jsme odstoupili
od smlouvy, objekt okamžitě zajistila
námi najatá bezpečnostní agentura.“
Kvůli nastalé situaci proto došlo
k dočasnému pozastavení stavby, ale

texty.kuryr@ricany.cz
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městu vznikly a stále vznikají v důsledku zastavení prací

Závěrečné exteriérové
i interiérové práce
Budova má téměř hotové barevné nátěry fasády a připravené jsou ocelové
konstrukce markýz. V interiéru se
nachází sádrové omítky a hrubé podlahy. Nyní zbývá dokončit kompletaci technologického vybavení objektu
– zdravotechniky a vzduchotechniky,
montáž rozvaděčů elektroinstalace
a osazení svítidel. Finální práce zahr-

nují obklady a dlažbu koupelen, přípravny jídla, položení podlahových
krytin z PVC a výmalby stěn.
Jakmile to klimatické podmínky dovolí, upraví se i bezprostřední okolí
školky. „Na dokončení čekají zpevněné
plochy parkoviště a přístupové chodníky, které budou zpestřeny různými mozaikami, např. pro ‚skákání panáka‘.

V prostoru budoucí zahrady a hřiště
se odtěží část svahu pro přípravu rovné
hrací plochy a postaví oplocení areálu,“
dodává Dominik Landkammer.
Stejný postup radnice zvolila i u výstavby denního stacionáře. Také ten stavěla
stejná firma GREEN PLACE, s.r.o.
Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

ilustrativní foto

Mapy budoucnosti pomůžou Městské policii
v Říčanech předpovídat místo zločinu

Městská policie v Říčanech spouští
v rámci aplikace nového softwaru
nový nástroj prevence kriminality
„Mapy budoucnosti“. Jde o moderní způsob zvýšení efektivity a kvality výkonu policistů prostřednictvím
mapování, analýzy a predikce dat
o kriminalitě s cílem lépe zajistit
bezpečnost a veřejný pořádek
ve městě. Ze zkušeností policie vyplývá, že díky tomuto nástroji může
klesnout kriminalita až o 30 %.
Proč byl trestný čin spáchán? Proč
na tomto místě, v tomto čase a tímto
způsobem? Proč tímto pachatelem
a na těchto obětech? Ke všem těmto
a dalším podobným otázkám umí
analýzy poskytnout data, protože tzv.
mapy budoucnosti informují uživatele o množství, frekvenci, intenzitě
výskytu nebo časových trendech přestupků nebo trestných činů.
Tyto mapy vychází ze zahraničních
znalostí a moderních postupů při
evidování kriminálních zločinů. Policie
získá nejen unikátní výsledky, ale také
díky nim může zahájit procesy (například zaměřením se na problémové

lokality v problémových časech), které
povedou ke snížení kriminality, zvýšení její objasněnosti a bezpečí občanů.
Například ve městě Lancaster ve Velké
Británii došlo na základě těchto analýz
a predikcí k poklesu kriminality o 35 %.
Říčanská městská policie systém
zavádí v rámci výměny stávajícího
softwaru, který již nemá servisní podporu a jeho vývoj byl ukončen. „Nový
systém spustíme do ostrého provozu
na začátku března po vyhodnocení
zkušebního provozu. Lze tedy předpokládat, že již od poloviny března budeme plně využívat aplikace nového softwaru pro 21. století, který nás posune
mnohém dál a zařadí nás mezi teprve
několik městských policií v republice,
které tento software užívají. Nyní se
úspěšně nabízí pro policii v USA,“ říká
k zahájení projektu vedoucí městské
policie Václav Řezáč.
Primární využití je obecně pro policii,
ale jeho koncepci lze aplikovat i pro
potřeby ministerstva vnitra, obcí, krajů nebo politiků. V Říčanech ho využijí pouze městští strážníci. „Policii ČR
však můžeme poskytnout data/informace z tzv. teplotních map kriminality
zobrazujících četnosti výskytu určitých
jevů, který tento nový software umí
zpracovávat na základě zadávání dat
strážníky MP. Právě teplotní mapy jsou
jednou z výrazných novinek tohoto systému,“ vysvětluje Václav Řezáč s tím,
že teplotní mapy umožní efektivněji
řídit službu, resp. posílat strážníky

do míst, která budou v mapách průběžně vyhodnocována jako riziková.
Významnou novinkou je možnost využívat vzdálený přístup do softwaru
prostřednictvím mobilních aplikací.
Podle místostarosty Zdeňka Hraby
/Klidné město/ to významně ušetří
čas: „Strážník může již v terénu zadávat jednotlivé události do systému,
které se pak dálkově uloží do příslušné databáze na služebně a nemusí se
proto při každém zápisu na služebnu vracet. Získáme tím více času pro
městské strážníky, kteří tak budou
moci být více v ulicích Říčan, kde je jich
potřeba.“
Město zakoupilo systém od společnosti FFT, která zajistila implementaci serveru a bude provádět i kompletní servisní služby.
Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Městská policie v Pardubicích používá informační
systém od dubna 2014
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Autor vizualizace: VMS projekt s.r.o.

Zastupitelé v březnu vydají stanovisko
k výstavbě ZŠ a MŠ Magic Hill Na Fialce

„Zde pro vás stavíme novou školu a školku Magic
Hill“ – tento nápis na plotu vedle volnočasového centra
Na Fialce vzbudil na konci léta loňského roku velký rozruch. Místní obyvatelé se totiž až z této cedule a po poklepání základního kamene dozvěděli, jaká stavba má
na posledním volném pozemku po bývalém zahradnictví vzniknout. Nyní město hledá nejvhodnější řešení,
které budou akceptovat jak občané, tak investor stavby.
Nejen podle starousedlíků se zde stala základní chyba,
protože stavební záměr takového významu a rozsahu si
zasloužil širší diskuzi stavebníka (tj. soukromého investora) s obyvateli již ve svém zárodku.
Město se do věci vložilo na podzim, kdy obdrželo jako
účastník stavebního řízení žádost o souhrnné vyjádření
ke stavbě spolu s projektovou dokumentací. Do té doby nebylo možné projekt jakkoliv posuzovat. Od podání žádosti
město jedná se stavebníkem zejména o zajištění dostatečné
dopravní a technické infrastruktury, což by mělo být, jako
u jiných srovnatelných staveb, řešeno tzv. plánovací smlouvou. Požadavky města jsou podle radnice přiměřené,
férové a vychází z možností dle platné legislativy.
Od listopadu 2014 proběhlo několik setkání s občany
a jedno veřejné projednání, kde investor představil záměr a odpovídal na dotazy občanů. Setkání se zúčastnili
jak odpůrci výstavby, tak i její podporovatelé. Obě skupiny také sepsaly několik petic. Na základě připomínek
občanů i města investor provedl několik změn projektu.
Podobně město upravilo v plánovací smlouvě na žádosti
občanů některé požadavky na investora.
Místní obyvatele, kteří se většinou staví proti výstavbě, nej-
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více trápí hrozba dalšího zvýšení dopravní zátěže a dočasná nemožnost připojení objektů škol na veřejnou kanalizaci.
„Je ovšem důležité si uvědomit, že největší zásah do lokality
Na Fialce přinesla v nedávné době výstavba sídliště Bydlení
v Alejích. Soud potvrdil, že územní povolení z roku 2006,
na jehož základě výstavba probíhá, bylo vydáno v rozporu
s územním plánem,“ připomíná starosta Vladimír Kořen
Nejdůležitější požadavky města, co by měl
investor vybudovat dle plánovací smlouvy
l Rozšíření Mánesovy ulice na 2 pruhy (v úseku Nerudova – Sokolská)
l Vybudování chodníku a veřejného osvětlení ve stejném úseku

Mánesovy ulice

l Vybudování parkoviště s objízdnou komunikací pro 23 aut v ulici

Mánesova (včetně předání do správy města)

l Vybudování parkoviště pro 10 míst v ulici Na Fialce u MŠ (včetně

předání do správy města)

l Vybudování dalších dílčích chodníků a napojení na stávající

komunikace

l Vybudování kamerového bodu městské policie pro zvýšení

bezpečnosti

Město navíc v lokalitě plánuje následující
opatření
l Zpracování nezávislé dopravní studie včetně návrhu opatření
l Zavedení parkovacích zón pro rezidenty
l Investiční záměr rekonstrukce vozovky a chodníků v ulici

Nerudova

l Regulace parkování na nově vybudovaných místech u ZŠ

a MŠ tak, aby byla využitelná pro potřeby škol, VC Na Fialce,
sokolského hřiště a místních obyvatel

texty.kuryr@ricany.cz
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/Klidné město/. Povolením i těchto nových bytů se vyčerpala kapacita říčanské ČOV a tím se prakticky zastavila výstavba v Říčanech na několik let. Území je maximálně vytížené a důsledky teď bohužel začíná pociťovat celá oblast.

Jak vyřešit problém s parkováním?
„Když se nám již nepodařilo dříve schválenou necitlivou bytovou výstavbu zredukovat, měl jsem za to, že alespoň zanesení
plochy pro Občanskou vybavenost (OV), namísto původně
plánovaných Bytových domů (BH), bude pro zbytek oblasti
vnímáno jako úspěch. Tato změna totiž výrazně snížila tlak
na území,“ dodává starosta. „Navíc rozhodnutí majitelů, že
na pozemku vystaví školu a školku, jsme považovali za přínos
pro občany Říčan, neboť již nyní se potýkáme s nedostatečnou kapacitou našich škol,“ komentuje místostarostka pro
školství Hana Špačková /Klidné město/.
Část dnešních problémů s dopravou a zejména parkováním
způsobují i návštěvníci volnočasového centra Na Fialce.
„Problém s parkováním nemusel ani nastat, kdyby se k zástavbě celé lokality včetně sídliště přistoupilo koncepčně
od začátku. Dnes však parkování musíme řešit. Město plá-

novalo vybudovat na vlastní náklady několik stání podél ulice Mánesova, kde dnes auta často stojí na trávě. V případě
výstavby školy by tento problém mohl odpadnout, protože
by na náklady investora vzniklo přes 30 nových parkovacích
míst, která by sloužila střídavě pro školu a školku, volnočasové centrum, sokolské hřiště i místní obyvatele. Tyto provozy totiž mají své návštěvní špičky většinou v různých časech.
Správcem parkovišť by bylo pravděpodobně město,“ popisuje
radní David Michalička /Klidné město/ a starosta ho doplňuje: „Další alternativou je celou oblast pro dopravu uzavřít,
ať dospělí a děti chodí pěšky nebo jezdí na kole. To je možná
lepší způsob, než obětovat obyvatele, kteří v oblasti žijí desítky let. Neustupovat pohodlným je nejklidnější řešení.“
Pokud bude do té doby mezi odbory města a investorem
dohoda na textu plánovací smlouvy a dalších ujednání,
měli by zastupitelé na březnové schůzi tyto dokumenty
schvalovat a následně vydat souhrnné vyjádření města
ke stavbě. Prozatímní diskuze nasvědčují tomu, že hlasování může být velmi těsné.
Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2015
Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen, a.s., připravuje mobilní svoz velkoobjemového
odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali
přiměřené množství odpadů. Pro živnostenský odpad pod-

nikatelů a další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový
kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup
z Říčanské), který od 1.4. přechází na letní otevírací dobu:
Pondělí, středa, pátek
13–18 hod.
Sobota
9–16 hod.
Neděle
14–18 hod.

Jarní termíny přistavení velkoobjemového kontejneru
4. dubna
7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30
10.00–12.00
10.30–12.30
18. dubna
7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30
10.00–12.00

Podhrázská (u separ. sběru)
Na obci (křiž.s Voděradskou)
Olivova (u parkoviště)
U kina (Komenského nám.)
U hřiště (křiž.V Chobotě a Řípské)
Marvánek
Otavská (křiž s Labskou)
Nám. ČSA
Táborská (x Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ.sběru)
K Podjezdu (křiž.s Bezručovou)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (x Táborská)

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební suť,
nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětného odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner
uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit
nadměrný odpad z domácností, zejména starším obča-

11. dubna
7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30
10.00–12.00
10.30–12.30
25. dubna
7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30
10.00–12.00
10.30–12.30

Thomayerova(x K Říčanskému lesu)
Boubínská (x Na Kozákově)
Roklanská (u trati)
Škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
Vrchlického (u separ. sběru)
Haškova
Kuříčko
U Olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. Oliva)
Domažlická (x Chodská)
Bezručova (x Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček
Nové Březí (Horní u paseky)
Na Vysoké (u přejezdu)

nům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr.
Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora
nelze provádět dotřídění.
Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V případě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase,
bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.
Město Říčany, oddělení technické správy
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Pohled do zákulisí schvalování rozpočtu
– rozdělovali jsme 26 milionů
Na zastupitelstvu konaném
11. února jsme
jako zastupitelé
hlasovali o upraveném rozpočtu
na rok 2015. Jelikož skutečný přebytek za rok 2014
byl vyšší, než se předpokládalo při
schvalování původního rozpočtu,
a náklady na odbahnění Mlýnského
rybníka budou v letošním roce nižší o
17 milionů korun, nově zbyla pro letošní rok částka 40,5 milionu korun.
Část ve výši 14,5 milionu korun se
uložila do rezerv a 26 milionů korun
se nově rozdělovalo.
Neříkáme, že navržený způsob utrácení veřejných prostředků je špatný.
Je zde jistě celá řada investic, které
město nutně potřebuje – stabilizace havarijního stavu mostu, studie
rozšíření čističky odpadních vod,
oprava protékající podlahy ve školní
kuchyni.
Nelíbí se nám ale způsob, kterým byly
tyto investice vybrány. Neproběhlo
setkání s občany, aby podobně jako
v minulém roce vybrali důležité akce.
Nevíme o zasedání pracovní skupiny,
která by připravila návrh využití úspor.
Nemáme k dispozici seznam dalších

nutných investic, na které se nedostalo,
abychom mohli zodpovědně posoudit,
zda tyto nově rozdělované prostředky
budou investovány do skutečně potřebných oblastí.

Schvalování upraveného rozpočtu se
tak omezilo na schválení částek přiřazených k aktivitám, které na první
pohled vypadají důležitě a užitečně,
ale bez možnosti srovnání.
Je to ale způsob rozhodování, který
jsme si přáli?
Alexandra Páral Trnková (Hnutí
ANO), zastupitelka města Říčany

A za co se tato částka v letošním roce utratí?
Namátkou vybíráme:
Provozní výdaje
Posílení hlídek bezpečnostní agentury
Údržba veřejné zeleně

120 tis Kč
zvýšení z 1,5 mil Kč
na 2,5 mil Kč
Kulturní a společenské akce
zvýšení z 300 tis Kč
na 450 tis Kč
Činnosti místní správy – Kuří, Pacov, Strašín, Voděrádky 1,6 mil Kč
Investice
Komunikace Olivova
Projektová dokumentace a stabilizace mostu 5. května
Plán obnovy vodohospodářství
Studie rozšíření kapacity ČOV
Projektová dokumentace dostavby vodojemu Strašín
ZŠ Bezručova – oprava podlahy v kuchyni
Příspěvek na rekonstrukce kabin Rugby Clubu
Příspěvek Nemocnice Říčany a.s. – parkování, likvidace
bývalé kotelny

2,5 mil Kč
800 tis Kč
navýšení z 1,1 mil Kč
na 2 mil Kč
300 tis Kč
500 tis Kč
650 tis Kč
zvýšení z 3,5 mil Kč
na 7 mil Kč
600 tis Kč

Projekt Magic Hill nepřináší městu ani trochu klidu
Na dvou ze čtyř
povolebních zasedáních jsme
jako říčanští zastupitelé řešili
otázky, které vyvstaly kolem plánované výstavby soukromé Mateřské
a Základní školy Magic Hill. Stavba by
měla stát ve velmi diskutované lokalitě
Na Fialce, která kvůli výstavbě bytových domů začala být mnohým trnem
v oku už za působení bývalé starostky
Adrieny Mrázové.
Projekt nové školy je krásný a bohulibý. Z mého pohledu s sebou nese tolik „ale“, že pokud bude zrealizován,
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vyvolá na dlouhé roky řadu bouřlivých
diskuzí a sporů mezi obyvateli našeho
města. Na druhou stranu by v podnikání nikdo nikomu bránit neměl.
Mě osobně nejvíce znepokojuje naprosto zoufalá dopravní situace, kdy
přilehlé ulice jsou značně úzké a už
teď je zde i kvůli volnočasovému
centru a nedalekému nádraží v určitých denních dobách náročné projet
a téměř nemožné zaparkovat. Pokud
přibude i jen pár aut denně, situace bude katastrofální. Argumenty
na téma: „Budeme rodiče motivovat,
aby vysazovali své děti o ulici dál,“
zní hezky, ale po tříleté zkušenosti
ve školství prostě nevěřím tomu, že

cokoli v tomto směru může zabrat.
U volnočasového centra také zazněl
argument, že většina návštěvníků
bude pěších, ale realita se diametrálně liší.
Dalším neštěstím je jímka, která by
měla prozatímně suplovat nedostatečnost kanalizace. I když si myslím,
že nad tím skutečně lze přivřít oči,
protože město kapacitu ČOV každopádně musí řešit v dohledné době.
Moc bych si přála, abychom my,
zastupitelé, investor, občané Říčan
a zvláště pak občané okolních ulic
došli ke kompromisnímu řešení.
Karolína Skrčená (Hnutí ANO),
zastupitelka města Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Další peníze pro Říčany

Koncem ledna se
s definitivní platností rozhodlo,
že Říčany získají
od ROP Střední
Čechy další dotaci ve výši 7 mil.
Kč, tentokrát na Olivovu ulici, jejíž
rekonstrukce mezi ulicí Jasmínovou
a Na Vyhlídce již probíhá. Smlouva
byla podepsána hejtmanem Středočeského kraje a město tak může tyto
peníze použít na další nutné investice.
Výbor regionální rady ROP Střední Čechy na svých jednáních koncem roku
přijal opatření, která umožnila rychlejší
přidělení finančních prostředků žadatelům, kteří se dostali do zásobníku projektů a projekt měli připravený k zahájení, nebo již dokonce s realizací začali. To
byl i případ říčanské žádosti na Olivovu
ul., která skončila v zásobníku projektů a čekala, zda na ni dojde. Podstatou
těchto opatření byly lhůty pro doložení
připravenosti či faktického zahájení
projektů a upřesnění částek, které jed-

notlivé obce po vysoutěžení ceny budou
ve skutečnosti čerpat. Tím došlo k uspokojení většího počtu žadatelů a rychlejšímu přidělení prostředků.
V současnosti probíhá za přispění peněz
z ROPu i výstavba MŠ Zahrádka. Přes
problémy s časovým posunem výstavby
se nemusíme bát, že bychom o prostředky přišli. Důležité je s poskytovatelem
dotace komunikovat a celé dílo dokončit
v tomto roce, což se určitě podaří!
V posledních letech získalo město
z ROPu dotaci i na opravu komunikace Štefánikova Rýdlova, dříve také
na dostavbu MŠ Čtyřlístek či školy

Nové kontakty
Minulé volební
období jsem seděla na radnici
a spojení na mě
byla veřejně známá. V posledním
týdnu jsem se

Veřejná sbírka pro denní stacionář končí!

Účet veřejné sbírky ve prospěch
stavby denního
stacionáře Olga
bude po třech letech svého trvání
ukončen ke dni
28. 2. 2015. Celková rekapitulace a konečný stav bude znám na konci února
a oznámen v příštím vydání kurýru.
Za poslední měsíc darovali finanční

částku ve prospěch stacionáře:Tůmová
B., Svobodová M., firma Zoeller Systems, s.r.o., Remek P.
Velký dík patří všem, kteří přispěli
na dobrou věc. Dovolte mi však tentokrát zvýraznit poděkování firmě
Zoeller Systems, která již poněkolikáté během trvání veřejné sbírky přispěla nemalou částkou.
Věřím, že i přes zpoždění stavby způsobené zhotovitelem stavby se bude-

v Nerudově ul. Finanční prostředky
na opravu komunikací v našem katastru využil kraj i na opravu přivaděče
z dálnice do Říčan nebo nově i na rekonstrukci Rooseveltovy ulice, jejíž
oprava začne na jaře letošního roku.
Závěrem bych ještě rád zmínil, že jednání vedení kraje a ŘSD na magistrátu hl. m. Prahy byla úspěšná. Praha
vnímá podobně jako kraj a ŘSD dostavbu okruhu mezi Říčany a Běchovicemi jako důležitou a bude přípravě
projektu věnovat pozornost.
Miloslav Šmolík
Místopředseda VRR ROP
Střední Čechy
Krajský a říčanský zastupitel /ODS/
setkala s několika lidmi, kteří se mě
ptali na mé nové telefonní a e-mailové spojení. Proto dnes napravuji své
opomenutí a uvádím spojení, kde mě
můžete kontaktovat jako zastupitele
se svými dotazy a připomínkami.
Telefon: 733 367 517. E-mail: karla.
egidova@ricany.cz
Karla Egidová, zastupitelka za ODS

stav účtu k 12. 2. 2015:

3 956 528 Kč

me moci brzy setkat při slavnostním
otevření.
Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči

Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany

Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany
e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
18. ledna, 3.09

Na detašované pracoviště strážníků v podchodu nádražního rondelu vlakové zastávky Říčany se dostavil vystresovaný muž, který sdělil, že byl přepaden třemi muži cizí
národnosti. Neznámí útočníci jej napadli fyzicky a násilím mu odcizili mobilní telefon, finanční hotovost a věci
osobní potřeby. K přepadení došlo ve chvíli, kdy se muž
dotázal na cestu vedoucí k vlakové zastávce, jelikož není
místní. Dále byl dle výpovědi přepadeného muže zjištěn
popis pachatelů a směr jejich útěku. Jelikož zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla
na místo přivolána Policie ČR k převzetí události a provedení dalších opatření a úkonů. Autohlídka strážníků
v souvislosti s událostí kontroluje přiléhající ulice, včetně nočních provozoven v ulici Černokostelecká. Strážníci pátrají po možných pachatelích. Kontrolní činnost se
vyplácí a necelých třicet minut po nahlášení přepadení
muže si strážníci všímají trojice mužů, která prochází ulicí Černokostelecká a odpovídá popisu pachatelů.
Na místo je přivolána hlídka Policie ČR i s přepadeným
mužem. Přepadený muže jednoznačně identifikuje.
Strážníci a policisté je společně za použití donucovacích
prostředků zadržují a omezují na osobní svobodě, jelikož jsou důvodně podezřelí ze spáchání trestného činu.
Ve věci dále šetří Policie ČR.

po kterém je vyhlášeno Policií ČR celostátní pátrání.
Celá událost byla ukončena v ranních hodinách, kdy se
dotyčný sám přišel přihlásit na Obvodní oddělení Policie
ČR v Říčanech.

30. ledna, 14.47

Městské policii je seniorkou telefonicky oznámeno neznámé zvíře, které se nachází v zahradním domku na jejím
pozemku. Když se seniorka pokoušela sama zjistit, o jaké
zvíře se jedná, pokousalo ji. Strážníci zjišťují, že se jedná
o lišku. Na místo byl přivolán odborný pracovník honitby
příslušného mysliveckého spolku, který po vyhodnocení
situace rozhoduje o nutnosti lišku zneškodnit. Mrtvá liška
byla následně předána veterinárnímu lékaři, který prostřednictvím Státního veterinárního ústavu a laboratorních testů vyloučí, nebo potvrdí nakažení lišky vzteklinou
nebo jinou nemocí.

19. ledna, 22.00

Policie ČR, Krajské ředitelství hlavního města Prahy
místní oddělení Praha-Vršovice, žádá strážníky o součinnost při pátrání po řidiči vozidla. Hlídka Policie ČR
chtěla v pražských Vršovicích zastavit řidiče osobního
vozu Honda Accord k běžné silniční kontrole. Ten však
nedbal výzev k zastavení vozidla, sešlápl plynový pedál
a začal hlídce policie ujíždět. Policisté řidiče vozu pronásledovali až do Zděbradské ulice v Jažlovicích. Zde řidič
nezvládl řízení a ve vysoké rychlosti projel závorou parkoviště logistického areálu, oplocením parkoviště a následně narazil do stromu. Okamžitě po nehodě se dává
před policisty na útěk. Řidiče vozidla se snaží vypátrat
několik hlídek Policie ČR, psovod se služebním psem
a také vrtulník letecké služby Policie ČR. Útěk z místa
nehody řidič zcela nedomyslel, jelikož ve vozidle zanechal všechny své věci včetně osobních dokladů. Na místě bylo okamžitě zjištěno, že se jedná o obyvatele Říčan,
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31. ledna, 3.40

Neznámý vandal úmyslně zapálil několik kontejnerů
na tříděný odpad v ulici Scheinerova. Strážníci na místě
zjišťují pět hořících kontejnerů na dvou různých místech.
Na místo je přivolán Hasičský záchranný sbor, který provedl lokalizaci požáru a jeho uhašení a dále Policie ČR.

texty.kuryr@ricany.cz

Bezpečnost a infrastruktura
Škoda byla vyčíslena na padesát tisíc korun. Celou událost si na místě převzala k dořešení Policie ČR, jelikož
neznámý vandal je podezřelý ze spáchání trestného činu.

2. února, 14.26

Operační středisko strážníků Městské policie Praha žádá
o okamžitou součinnost strážníky Městské policie Říčany.
Na tísňové lince probíhá rozhovor operátora s rozrušeným
mužem, který se nachází na vlakové zastávce Říčany, stojí v kolejišti a vyčkává na příjezd vlakové soupravy. Jeho
úmysl je jednoznačný, je rozhodnutý spáchat sebevraždu.
Do řešení situace je zapojena i Policie ČR. Strážníci a policisté okamžitě vyrážejí k místu události a pokoušejí se
dotyčného muže nalézt. To se nakonec strážníkům podařilo, a to doslova na poslední chvíli, před příjezdem vlaku.
Muž stál nedaleko nástupišť vlakové zastávky přímo uprostřed kolejiště, po kterém přijížděl vlak. Na výzvy strážníků
k opuštění kolejiště nereagoval, proto byl z kolejiště vyveden. Následně byl předán k provedení dalších opatření Policii ČR a Zdravotnické záchranné službě.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

V lednu jsme hojně navštěvovali výroční valné hromady okolních sborů, kam jsme rádi přijali pozvání. Opět
jsme se po roce setkali s našimi přáteli, aby se s námi
podělili o své úspěchy v roce minulém, ale sdělili nám
i to, co se nedaří, a jaké mají plány do budoucna. Rovněž
v lednu se našemu sboru podařilo získat grant od města
Říčany, s jehož přispěním jsme pro družstvo mladších
žáků pořídili dvě ruční džberovky, sadu soutěžních hadic
a hasičské čepice. Toto nové vybavení zlepší tréninkovou
i soutěžní činnost našich žáků. Ti již teď pilně trénují
na okrskovou a okresní jarní soutěž v uzlování. První
únorová sobota patří již tradičně našemu hasičskému
bálu. Na jeho přípravách se podílela valná část našich
členů. Někdo zařizoval potřebnou administrativu, někdo zajišťoval vstupenky a plakáty, jiní kapelu, další využili svých kontaktů a oslovili místní firmy a podnikatele
s prosbou o přispění darů do naší tomboly. Díky tomu
všemu se hasičský bál úspěšně uskutečnil v sobotu 7.
února v KC Labuť. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem místním firmám, podnikatelům a všem těm,
kteří nás podpořili svými dary a příspěvky do tomboly.
Bez jejich podpory by se hasičský bál nemohl uskutečnit. V neděli 8. února provedla naše jednotka, ve spolupráci s Městskou policií Říčany, odstranění reklamního
poutače ze sloupu veřejného osvětlení v Říčanech v ulici Na Obci, který v poryvu větru hrozil pádem, a přímo
tak ohrožoval chodce a provoz vozidel na komunikaci
Rooseveltova a Voděradská. V nadcházejícím období
budou někteří členové naší jednotky vysláni do Ústřední
hasičské školy v Bílých Políčanech, kde budou absolvo-

vat týdenní kurz strojníků a velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů.
S přáním hezkého začátku jara
Filip Šilar, jednatel SDH Říčany
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86
Zimolez kamčatský
Lonicera caerulea
var. kamtshatica
Rádi si pochutnáte na vlastních výpěstcích a netrpělivě čekáte na letní
úrodu? Nedočkavcům doporučuji
zimolez kamčatský, známý také pod
obchodním názvem „kamčatská borůvka“. Jeho chutné plody dozrávají
jako první ovoce od poloviny května.
Zimolez kamčatský je odrůdou, neboli varietou, zimolezu modrého
(Lonicera caerulea). Zimolez modrý
roste jako velmi proměnlivý druh
na severní polokouli, a to hlavně
ve světlých vysokohorských lesích
Severní Ameriky, Asie a Evropy.
U nás není původní. Jeho kulovité
plody jsou většinou hořké.
Zimolez kamčatský se vykytuje
na Dálném východě v oblasti Sacha-
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malá, tmavě hnědá semena. Plody
některých kultivarů po dozrání špatně drží na keři a mírně opadávají.
Zimolez se hodí do užitkových
i okrasných zahrad. Vysazovat se
může jednotlivě i do keřových skupin.
V posledních letech byla vyšlechtěna
řada kultivarů, které se liší tvarem
a chutí plodů. Aby se kultivary dále
nekřížily a zachovala se chuť plodů,
množí se řízkováním.
Plody, které mají vysoký obsah vitamínu C, se mohou jíst čerstvé. Jsou
vhodné i k výrobě marmelád a sirupů,
dají se také sušit a mrazit.
Jakub Halaš

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: Halaš

linu, Kamčatky a Kurilských ostrovů.
Jeho plody jsou podlouhlé a chutné.
Hustě větvený, opadavý keř dorůstá
výšky kolem 1,5 m. Na starších větévkách a kmínku se borka odlupuje
v podélných pruzích. Vstřícné,
eliptické listy mají na rubu drobné
chloupky. Protože zimolez pochází
z oblasti s krátkým vegetačním obdobím, usychání a opad listů nastává již
koncem srpna.
Žlutobílé zvonkovité květy vyrůstají
po dvou na společné květní stopce. Vykvétají v závislosti na počasí
od února do března, po dobu jednoho
měsíce. Když je mírná zima, bobule
dozrávají už od konce dubna. Soudkovité až 1,5 cm dlouhé plody s modrým ojíněným povrchem ukrývají

Životní prostředí a zdraví

Přírodovědné kroužky

Letošní zimu jsme si s dětmi z přírodovědných kroužků stopování ve sněhu moc neužili. Zato jsme hodně pátrali po ptačích a veverčích hnízdech,
která jsou na stromech bez listí vidět
nejlépe. Čistili jsme ptačí budky, což
je nejlepší dělat za mrazu, aby se spolu se starým hnízdem na nás nevysypali i různí ptačí paraziti.
Také jsme pátrali po lišejnících, které
by nám prozradily, jestli máme v Říčanech čistý vzduch. U Říčanské hájovny jsme objevili lišejník provazovku

Voda pro Kamerun

Na přírodovědném kroužku jsme se
díky filmu „Muž, který sází stromy“
přenesli do kamerunského horského
mlžného lesa. Eliška Hlízová, která
tam v minulém roce učila děti v místní škole, nám vyprávěla o kamerunské přírodě a o kampani pro vysazení nových stromků na odlesněných
svazích hor. O tuto oblast se před
měsícem začala zajímat média i veřejnost, protože se zde podařilo zachytit na fotopast snímek šimpanze.

(r. Usnea), který visí z větví modřínů
jako dlouhé vousy. Tento druh byste
ještě před deseti lety našli ve větším
počtu jen na Šumavě. Ve středních
Čechách nerostl kvůli znečištění
ovzduší oxidem siřičitým z uhelných
elektráren. Po odsíření elektráren je
hlavním zdrojem znečištění automobilová doprava. V říčanských ulicích
na stromech proto rostou jen ploché,
tzv. korovité lišejníky, jako je terčovka
bublinatá, která je proti imisím odolná. Děti s překvapením zjistily, že lišejník je vlastně houba srostlá s řasou.

Na všech přírodovědných kroužcích máme ještě volná místa a těšíme se na nové členy. Více informací
najdete na našem webu.

Šimpanzi obvykle v blízkosti lidských
sídel nežijí, ale zdejší skupina zřejmě
přežívá ve zlomcích původního pralesa v okolí vesnice Kedjom Keku. Děti
na přírodovědném kroužku kreslily
obrázky šimpanzů a slonů, kterými
jsme ozdobili krabičky pro kampaň
Voda pro Kamerun. Tuto kampaň organizuje sdružení Kedjom Keku (více
na www.kedjom-keku.com).
Od března můžete i vy přispět
do těchto kasiček v některých říčanských kavárnách a restauracích,

pokud si objednáte vodu z kohoutku. Za každou dvacetikorunu bude
v horách Kamerunu vysazen jeden
stromek.

ní stěny. Pro rehky domácí se zavěšují budky pod střechy budov, pro lejsky
šedé na staré stromy, zdi nebo ploty
v zahradách a parcích, pro konipasy
v blízkosti potoků nebo pod mosty.

Rehkové při druhém hnízdění v roce
hledají nové hnízdo, proto vyvěšujeme nejlépe 2–3 polobudky.
Rehci se živí hmyzem, kterého při
hnízdění spotřebují velké množství.
Za hnízdní možnosti se vám tedy
mnohokrát odvděčí. Nejen že ušetříte
na postřiku proti hmyzím škůdcům,
ale ještě získáte ptačí společníky, kteří často sedají na plotě a dalších vyvýšených místech, třepou červeným
ocáskem a ozývají se typickým zpěvem připomínajícím šustění novin.
Pokud si chcete postavit svůj vlastní
rehkovník, můžete použít stavebnici dostupnou nově v Muzeu Říčany.
Dejte nám pak vědět, kdo se vám
v budce uhnízdil.
Za Ekocentrum Kateřina Čiháková

Víte, co je rehkovník?

Co si představíte pod slovem polobudka? Když se řekne ptačí budka,
téměř každý si představí tu klasickou
s kulatým vletovým otvorem asi 3 cm
v průměru. V dutinách, potažmo
budkách ale hnízdí téměř 40 druhů
našich ptáků. Je tedy zřejmé, že nemohou všichni využívat stejné dutiny
a budky.
Polobudky jsou speciální budky pro
druhy ptáků hnízdící v otevřených
dutinách nebo různých výklencích.
Jejich typickými obyvateli jsou lejsek
šedý, konipasové a rehci, podle kterých dostala polobudka jméno. Polobudky se od klasických budek liší
především velikostí vletového otvoru,
který zaujímá alespoň čtvrtinu před-
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Neznámý pachatel poškodil zdravé stromy v městském lese
Neznámý pachatel poničil neodborným ořezem lesní porost podél cesty od hřiště Strašínská k fotbalovému hřišti
u Rokytky v délce cca 340 m. Městský úřad v Říčanech,
odbor životního prostředí – správa městských lesů
konstatuje, že zde došlo k nepovolenému a nevratnému
poničení porostního pláště u porostů ve věku 30 až 55 let.
Škoda je tudíž nevyčíslitelná, jelikož předmětný porost
do budoucna přestane plnit svoji ekologickou funkci. Ořez byl navíc proveden necitlivě. Došlo k poničení
kmenů a tímto s největší pravděpodobností k napadení
dřevokaznými houbami, které významně zhorší zdravotní
stav jednotlivých stromů a ovlivní stabilitu celého porostu.
Radek Smetánka, vedoucí odboru životního prostředí

Čistý Ladův kraj 11. 4. 2015
Čistý Ladův kraj

Srdečně Vás zveme na další ročník jarního
úklidu obcí a přírody v jejich okolí.
Akce se koná
v sobotu 11. 4. 2014 od 9:00 hod.
Vítán je každý, kdo má chuť pomoci.
Podrobné informace získáte
na obecních úřadech svých obcí.

www.laduv-kraj.cz

Rádi bychom vás pozvali na již 7. ročník jarní úklidové akce „Čistý
Ladův kraj,“ která se koná v rámci mezinárodní kampaně „Clean Up
the World“ (Ukliďme svět). Dobrovolníci po celém světě organizují
úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek, potoků i mořského pobřeží, chráněných území, likvidují černé skládky apod. Celosvětově se
do akce zapojují desítky milionů lidí ve více jak 100 zemích. Mikroregion Ladův kraj vloni „přispěl“ více než 2 tisíci účastníků a především několika kamiony odpadu, který zmizel z našeho okolí.
Smyslem akce není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav svého okolí a životního prostředí obecně. Neméně významná je i možnost příjemného setkání a aktivní spolupráce jednotlivců, různých
spolků, organizací a obcí.
Čistý Ladův kraj je jednou z mála akcí tohoto druhu organizovaných
na regionální úrovni. Účastní se jí velká většina obcí Ladova kraje,
byť organizace a účast jsou v jednotlivých obcích hodně rozdílné.
Stále více se zapojují také zdejší školy. Děti a učitelé mění část či dokonce celou páteční výuku za pracovní rukavice a odpadkové pytle.
Text a informace organizátorů v jednotlivých obcích…

Partneři:
ČSOP • ASA • Marius Pedersen • Van Gillern

Biologický odpad v Říčanech
CLK A4.indd 1

5.2.2015 12:26:06

V posledních letech se nepředstavitelně
zlepšila péče o likvidaci odpadů v našem
městě. Byl stabilizován svoz směsného komunálního odpadu, každý občan si může
vybrat popelnici o objemu, který odpovídá
potřebám jeho domácnosti. Divoké skládky byly zlikvidovány. Je otevřen sběrný dvůr, kde je možné odevzdat zdarma nebo za mírný poplatek jakýkoliv odpad. Je zaveden
sběr tříděného odpadu, který je velice využívaný. Poslední
novinkou je svoz popelnic na biologický odpad.
Většina občanů tento systém plně využívá, osvětová práce
za desítky let přináší své ovoce. Dnes již skoro nikdo neodhazuje odpad volně do přírody. Nevznikají již velké divoké skládky, kdysi lemující město. Každý již chápe, jak se
má chovat. Nejdůležitější je, že lidé jsou vnitřně přesvědčení, že odpovědnost za odpady je součástí občanské kultury. A dodržují stanovená pravidla ze své svobodné vůle.

Bohužel existuje jedna výjimka. A to je právě biologický odpad.
Zejména na okrajích města a v chatových osadách lidé vyvážejí do lesa nebo na veřejná prostranství a do veřejné zeleně
posekanou trávu, zahradní zbytky, jablka, větve, zbytky z domácností. Myslí si přitom, že se nic neděje, protože se jedná
o materiál, který se v přírodě rozloží, a tím ji neohrozí. Tomuto
klamu podléhají i lidé vzdělaní, kteří u jiných druhů odpadu
přísně dodržují předpisy – někdy i milovníci a ochránci přírody. A jejich zahrádky jsou samozřejmě skvostně udržované.
Tento materiál je biologickým odpadem, který velice škodí našemu životnímu prostředí. A také podléhá stanoveným pravidlům, vyhlášce města č. 4/2013 o nakládání
s odpadem a zákonu 289/1995 (lesní zákon).
Apelujeme na všechny, kteří odkládají biologický odpad
tam, kam nepatří, aby si uvědomili škodlivost tohoto jednání. Využijte možností, které správa města nabízí. Prosíme,
chraňme naši zeleň a lesy, je to něco, co jiná města v takové
míře nemají a co činí život v našem městě velmi atraktivní.
Jiří Pánek, Okrašlovací spolek v Říčanech
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Zimní dny prožíváme aktivně – v únoru
jsme navštívili krásný romantický zámek
Radim (okres Kolín) postavený v roce
1610. Zámek je jedním z nejzachovalejších renesančních sídel střední šlechty.
V březnu nás čeká nejen další setkání s hudbou, ale také
prohlídka zámku Liblice. Plán všech našich aktivit můžete nalézt na našich webových stránkách, popřípadě je
v tištěné podobě k dispozici v kanceláři.

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum Říčany
od června 2011 a jsou určeny všem seniorům a zdravotně
postiženým občanům (není nezbytná registrace za člena
Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci nebo se
dostavit dle aktuálního programu. Seniorcentrum Říčany
je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Pravidelné akce:

Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – pravidelně každou první a třetí středu
v měsíci od 14.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 hodin ve společenské místnosti DPS Senior.

Akce:
n 7. března, sobota – Prohlídka výstavy „Hrady
a zámky objevované a opěvované“ – Místo: Praha –
Jízdárna Pražského hradu. Velkolepá výstava je řešena
jako putování tisíciletou historií českých zemí, deseti
etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími
a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky
na našem území. Odjezd vlakem z Říčan v 9.29 h. Příspěvek účastníků: 150 Kč, senioři nad 65 let 80 Kč,
ZTP a ZTP-P zdarma. Jízdné si hradí účastníci sami.
Přihlášení do 6. března.
n 9. března, pondělí – Vítání jara – setkání s hudbou
– Místo: KC Labuť. Začátek: 14.00 h. Zveme vás na posezení plné hudby a tance. Zdarma červené víno z Moravy.
Vstup zdarma.
n 10. a 24. března, úterý – Na problémy nejste sami!
– poradna – Místo: DPS Senior – kancelář. Začátek:
13.00 h. Bezplatné poradenství při řešení naléhavých
a neodkladných situací, které se dotýkají rodinných vztahů. Psychologicko-sociální poradenství pro mezilidské
vztahy v širší rovině (sousedské, přátelské vztahy aj.),
aktivní pomoc při urovnávání konfliktů v mezilidských
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vztazích, krizová intervence, aktivní a rychlá pomoc při
jakémkoli problému v oblasti mezilidských vztahů…
Na setkání se těší Mária Belzová.
n 11. března, středa – Povídání o historii – Místo: DPS
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup
zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 19. února, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior
– jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popovídání při kávě nebo čaji. Na rozloučení se zimou si pochutnáme na svařáčku (zdarma). Všichni jste srdečně vítáni.
Vstup zdarma.
n 26. března, čtvrtek – Komentovaná prohlídka zámku
Liblice (okres Mělník) – Jednodenní autobusový zájezd.
Zámek Liblice bývá nazýván Barokní perlou, postavený
byl v letech 1699–1706. Je zapsaný jako kulturní památka České republiky. Místo odjezdu: aut. zastávka K žel.
stanici 8.30 h, aut. zastávka Rychta 8.35 h, aut. zastávka
Sukova 8.40 h, aut. zastávka Masarykovo nám. 8.45 h.
Příspěvek účastníků: 250 Kč, zahrnuje dopravu, vstupné
a pojištění. Přihlášení do 22. března 2015.

Připravované akce
– možnost přihlášení:

n 11. dubna, sobota – komentovaná prohlídka Letiště
Václava Havla v Praze (jednodenní autobusový zájezd).
Příspěvek účastníků: 300 Kč (doprava, vstupné, pojištění). Závazné přihlášení do 15. března.
Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy):
čtvrtek 19. března 2015 od 10.30 do 12.00 h.

texty.kuryr@ricany.cz
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Životní jubileum

Velkou událostí v Domově Pod
Kavčí Skálou byla oslava 100. narozenin naší obyvatelky a říčanské rodačky paní Libuše Skalové.
Jsme velmi potěšeni, že se rozhodla oslavit své nádherné narozeniny
právě v našem Domově, jehož je milou obyvatelkou.
K významným hostům patřil hejtman Středočeského
kraje pan Miloš Petera i radní Středočeského kraje a
senátorka Parlamentu ČR paní Emílie Třísková. Oslavu
zahájil ředitel našeho Domova pan Václav Brácha.
Blahopřání předal také starosta Vladimír Kořen a zástupci města Říčan, ředitelka Domu s pečovatelskou službou
paní Iveta Závodská, kde paní Skalová žije téměř 20 let.
Oslavenkyně se na své narozeniny velmi těšila a my máme
radost, že prožila slavnostní chvíle v plném zdraví, užila si
i svou rodinu, která pobývá ve vzdálené Austrálii, ale tuto
příležitost osobně popřát si ujít nenechala.
Naším Domovem zněla příjemná hudba manželů Beránkových – duo Amoroso – nechyběl ani tanec a malé sólo si
dopřála i paní Skalová, která si zatančila se svým synem.
Spousta květin, přátel, milých hostů, gratulantů a hezká
atmosféra provázela toto páteční odpoledne 6. února 2015.
Do dalších dnů přejeme paní Skalové za celý náš Domov
co nejvíce zdraví, pohody, spokojených chvil. Ať se vám
i ostatním obyvatelům v Domově Pod Kavčí Skálou daří.
Za kolektiv DS E. Kubínová, aktivizační pracovnice

Paní Libuše Skalová se synem Antonínem

Paní Skalové popřál na oslavě ředitel Domova pod Kavčí Skálou

Foto: Rudolf FlachS

Foto: Rudolf FlachS

Mezi gratulanty se
objevil nejen starosta
města, ale také hejtman
Středočeského kraje
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Jarní maškarní
karneval
s Mraveništěm
Kdy? 21. března 2015 ve 14 hodin
Kde? V KC Labuť
Jako každý rok na jaře jsme i letos pro
děti připravili maškarní karneval.
Zveme všechny děti na tanečky, soutěže,
hry a spoustu legrace, kterou připravilo Mraveniště, centrum volného času,
spolu s Fun Activity.cz. Můžete se těšit
i na bublinkovou fontánu, modelování
balónků a možná i na nějaké překvapení.
Fotografie z minulých karnevalů můžete najít ve fotogalerii na www.mraveniste.info.
Zároveň zveme děti na letošní letní
příměstské tábory. Informace najdete
na stejné webové stránce.
Lenka Počtová
koordinátorka Mraveniště

Nejen příměstské
tábory
„Březen za kamna vlezem“ pro nás
v Mraveništi neplatí. Pilně plánujeme
aktivity pro maminky s dětmi, pro
školní děti i dospěláky. V březnu se
můžete těšit na večerní keramiku pro
dospělé, relaxační masáže, karneval
v Labuti a příměstský tábor o jarních prázdninách.
Pro předškolní děti jsme připravili
kurz grafomotoriky, jehož náplní je
rozvoj hrubé a jemné motoriky, předčíselné představy, zrakové a sluchové
vnímání. Přítomnost rodičů je vítána. Kurz povede Monika Malovcová.
Starším zájemcům nabízíme večerní
kurzy kresby tužkou a uhlem. Přijďte si vyzkoušet něco nového, odpočinout si a užít společné chvíle.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem, kdo přišli na karneval pro nejmenší, děti si to moc užily.
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Na jednotlivé aktivity se můžete hlásit přes rezervační systém na našich
webových stánkách. Budeme se
na všechny moc těšit.

Podrobné informace najdete na www.
materske.mraveniste.info.cz.
Ivana Dudová, koordinátorka
Mateřského centra Mraveniště

Březnové aktivity
KURZ GRAFOMOTORIKY pro děti
Cena 500 Kč/dítě
Večerní kresba
Cena 100 Kč/lekce, tedy 1000 Kč/kurz
Keramické čtvrtky (Cena: 200 Kč/osoba)
Velikonoční dekorace
Maškarní bál v Labuti /vstupné 40 Kč/
Dítě v masce nebo bez, hravý program plný
písniček, tanečků, her a soutěží s Fun Activity
Korálkování pro děti na Zelený čtvrtek
Cena: 120 Kč/dítě
Příměstské tábory v Mraveništi – Jaro
Cena: 1900 Kč
Příměstské tábory v Mraveništi – Léto
(Lovci pokladů, Hvězdopravci a Piráti)
Nově 8.00–17.00h
Cena: 2100 Kč

8 lekcí – vždy středa 16.00–16.45h
začínáme 18. března 2015
l poslední lekce 5. května 2015
l 10 lekcí – vždy úterý 19.00–21.00h
l začínáme 17. března 2015
12. března, 19.00–21.00h
26. března, 19.00–21.00h
21. března od 14 hodin
l
l

2. dubna 9.30–11.00h
9. března – 13.března vždy 8.00–16.00h
13. července – 17. července 2015
20. července – 24. července 2015
17. srpna – 21. srpna 2015
24. srpna – 28. srpna 2015
Jednodenní tábor 31. srpna 2015

texty.kuryr@ricany.cz
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Zápis do mateřských škol v Říčanech
Žádáme rodiče – zákonné zástupce, aby žádost vyplnili elektronicky
před samotným zápisem. Elektronický formulář bude přístupný přes
webové stránky jednotlivých mateřských škol nebo na webu města
Říčany od 1.března 2015. Rodiče mají možnost dítě přihlásit do více
mateřských škol. Po vyplnění žádosti a jejím vytištění je nutné navštívit
dětského lékaře a získat potvrzení o řádném očkování dítěte. S touto
žádostí a potvrzením se dostavte v den zápisu osobně do mateřské
školy. S sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Všechny další podrobnosti k vyplnění elektronické žádosti a průběhu
zápisu získáte na webových stránkách mateřských škol nebo na webu
města www.ricany.cz.

s
ný zápi dětí do
Řád eřských škol p městských
t
ma ubna 2015 roběhne ve středu
od 9 d
8. d
o 17 hodin.

Mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město Říčany:
Mateřská škola Srdíčko, E. Beneše 204, www.mssrdicko.ricany.cz
Mateřská škola Čtyřlístek, Domažlická 1656, www.ctyrlistek-ricany.cz
Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, www.ms.ricany.cz
Přejeme vám hodně štěstí, na vaše děti se už těšíme!

Datum zápisu do nové Mateřské školy Zahrádka
bude zveřejněn na webu města a mateřské školy.
Předpokládaný termín zápisu: květen–červen
2015. Mateřská škola Zahrádka, Labská, www.
zahradkaricany.cz
Hana Špačková, místostarostka pro oblast školství

Březnové akce pro děti v Aquapalace:
1.–7. 3. 2015 – Asterix a Obelix – hrdinové nového filmu zavítají do Aquapalace
– každý den soutěže a o ceny
21. 3. 2015 – slavnostní vítání jara ve Vodním světě a na nejdelších tobogánech

Malé jubileum – 15. dětský karneval
odpoledne se nachýlilo ke konci, a jak
bylo vidět, nikomu se domů moc nechtělo. Účastníci si také pochutnali na
koláčcích z Pekařství Frydrych Říčany,
a tímto firmě velice děkujeme právě
jako i ostatním sponzorům: Galanterii
Rudolf Flachs za plakátky a fotodokumentaci, členům T. J. Sokol Říčany

a Radošovice i farníkům Římskokatolické farnosti Říčany. Velké poděkování patří všem obětavým jednotlivcům,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci
karnevalu. Díky. Díky. Díky.
Těšíme se, že se opět sejdeme na 16.
masopustním veselí v roce 2016.
Miloslava Pangrácová

Foto: Rudolf FlachS

Masopustní dětský karneval, který
každým rokem pořádá Římskokatolická
církev společně s T. J. Sokol Říčany
a Radošovice se vydařil. Letos má
15. – malé jubileum. Všechny účastníky
karnevalu přišel pozdravit starosta
Sokola bratr Robert Bělohlávek a farní
vikář P. Matěj Baluch O. Praem. V nedělním odpoledni 8. února 2015 se objevilo v radošovické sokolovně mnoho
zajímavých postaviček se svými rodiči
i prarodiči. Uvítali jsme námořníky,
piráty, čaroděje, kovboje, mušketýry,
klauny, policajty, koníčky, myšky, muchomůrky. Půvabné byly květinkové
víly a Sněhurky. Zajímavý byl i rys ostrovid. Masky byly nádherné, všem dětem
moc slušely, a do tance se nenechaly pobízet. Pro zábavu byla připravena překážková dráha, také zlatá brána a další
soutěže. Tradiční předtančení skupiny
sokolek – „Černých koček“ – sklidilo
velký úspěch. Děvčata předvedla country kreace, a všem se líbily. Ani jsme
se nenadáli a rušné taneční a soutěžní
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Cesta integrace, o. p. s.,
pomáhá najít lidem směr

cílem pro rok 2015 je udržet stávající
provoz poradny, který – více uspokojuje poptávku naší klientely. Zároveň
současná situace umožňuje poradcům
věnovat více času klientům.

Centrum primární
prevence

Obecně prospěšná společnost Cesta integrace v Říčanech funguje letos již 12.
rokem. Provozuje Občanskou poradnu,
Klub Cesta a Centrum primárních programů. Jaký byl rok uplynulý a jaké výhledy má společnost a její služby letos?

Občanská poradna
Občanská poradna je v Říčanech zájemcům o službu k dispozici již osmým
rokem. Počet uspokojených klientů každým rokem stoupá a my se každoročně
snažíme přizpůsobit provozní dobu
poradny takovým způsobem, aby vyhovovala co nejvíce klientům a uspokojili
jsme tak vzrůstající poptávku (288 klientů, 455 návštěv v poradně). V současné době jsou zájemcům k dispozici poradci čtyři dny v týdnu. Nejčastěji řešená
tematika se příliš neliší od problematiky
nejčastěji řešené v roce 2013 – jedná se
o rodinné právo (24 %) a o dluhové poradenství (16 %). V souvislosti s dříve
avizovanou specializací poradny na problematiku obětí trestných činů a domácího násilí jsme letos zaznamenali i zvýšení počtu klientů, kteří řeší ve většině
případů např. náhrady škody či komplikace v trestním řízení apod. (18 %).
Občanská poradna provozuje i nadále své další dvě pobočky v Benešově
a v Mnichovicích. Dohromady jsme
tedy své služby poskytli v roce 2014 celkem 478 klientům (pro srovnání v roce
2013 to bylo 358). Naším hlavním
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Na jaře a na podzim proběhla dle tematického plánu BESIP v klubovně Klubu
Cesta a přilehlém dopravním hřišti
prakticky zaměřená dopravní výchova
pro žáky 4. tříd, celkem pro 1194 žáků.
Několik programů dopravní výchovy
do naplnění kapacity proběhlo i pro
mateřské školky. Výuka je dle ohlasů
oblíbená mezi žáky i pedagogy.
Dále pro 972 žáků proběhla všeobecná primární prevence, na kterou lektoři docházeli přímo do škol a která je
zaměřena na rizikové jevy, jako jsou
návykové látky, vztahy ve třídě, zdravý
životní styl, právní povědomí, dopravní výchova se zaměřením na chodce,
první pomoc a zdravotní výchova.
Od září 2014 došlo navíc k významnému rozšíření nabídky spektra
a rozsahu programů díky partnerskému projektu „Vzdělávání pro zdraví
na ZŠ“. Zapojeno bylo 1408 žáků.
Organizace na všeobecnou primární
prevenci v roce 2014 nově získala také
certifikát odborné způsobilosti k realizaci primární prevence pro 2. stupeň
základních škol od Národního ústavu
pro vzdělávání při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Centrum
primárních programů dlouhodobě
spolupracuje přibližně s 20 školami.

Klub Cesta
Klub Cesta, neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dávalo v uplynulém roce návštěvníkům možnost
využívat sociální služby a současně
volnočasové aktivity, které jsou méně
formální a doprovodnou aktivitou
pro lepší navazování kontaktu s cílovou skupinou v rámci poskytování
sociální služby. Sociální pracovníci
v klubu i v terénu rozvíjeli v interakcích prostor pro vzájemnou důvěru.

Potřeby vycházely najevo při pozorování a během rozhovorů. Od návštěvníků služby bylo vyžadováno
dodržování pravidel klubu. V závěru
roku byla nově vymalována klubovna
a díky spolupráci s městem Říčany
došlo k vyjednání rozšíření pronájmu
prostor o další dvě potřebné místnosti.

Akce pro veřejnost
Organizace pořádala řadu již tradičních akcí v rámci spolupráce se Zdravým městem Říčany, jako je Světový
den bez tabáku, Bezpečně na kole či
Den bez úrazů. Dále se uskutečnily
dva turnusy příměstského tábora s rekordní návštěvností. Ty byly určeny
prioritně sociálně znevýhodněným
dětem. V červnu Cesta integrace pomáhala na Dětském dni. V září prezentovala svou činnost na Veletrhu
volného času. V prosinci se pak podílela na IV. adventním pozastavení.
Organizace v prosinci 2014 spolupracovala rekordně s 15 pracovníky přepočtem na 11 úvazků z řad sociálních
pracovníků, odborných poradců, lektorů, psychologů, právníků, metodiků,
projektových či finančních manažerů.
V roce 2014 činnost organizace financovaly Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Evropský sociální fond (OPVK,
OPLZZ), Středočeský kraj. Dále také
Říčany, Benešov, Nadační fond ČSOB
a další drobní dárci.
V roce 2015 se chce organizace zaměřit na udržení stabilizovaného personálního a provozního zajištění jednotlivých služeb, aby byly pro klienty
co nejvíce dostupné a mohly pružně
reagovat na individuální či skupinové potřeby cílové skupiny. Jedním
z hlavních úkolů bude i pokračování
v revizi, plánování a zejména realizaci
strategických cílů a priorit organizace,
včetně souvisejícího financování.
Více informací o činnosti Cesty integrace lze nalézt na www.cestaintegrace.cz a ve výroční zprávě.
Petra Nyklová a kolektiv
Cesta integrace, o.p.s.
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Jak si rybáři vychovávají své nástupce
Již osmý rok vedu školicí kroužek
dětí se zájmem o rybařinu a přírodu.
Své zkušenosti mi pomáhají předávat
dětem dva dlouholetí rybáři z naší říčanské organizace.
Naší líhní mladých rybářů a rybářek
prošlo několik desítek dětí, dvě z nich
dokonce začaly studovat střední
rybářskou školu v Třeboni. Naším
cílem je děti motivovat nejen k rybaření, ale ke vztahu k přírodě vůbec.
Proto mládež při pobytu u vody upozorňuji na různé projevy přírody a vztahu
nás lidí k ní. Ať se jedná o ryby, obojživelníky, ptáky, hmyz či rostliny. Tyto aktivní pobyty u vody prožíváme u rybníka
Marvánek a v jeho okolí od jara do podzimu. V chladných měsících studujeme

v teple školní třídy 1. ZŠ na Masarykově
nám. Zde děti učíme teorii týkající se
pravidel rybářského řádu.
Probíráme různé techniky rybolovu,
druhy ryb, jejich výskyt a projevy. Je
pravda, že děcka nejvíce baví pobyt
u vody, ale teorie práv a povinností
rybáře je také velice důležitá.
Na začátku lovné sezony vždy pořádá naše organizace rybářské závody
v chytání cejnů na Marvánku.
Této akce se rybářský kroužek pravidelně zúčastňuje a mladí rybáři jsou
za své snažení odměněni.
Nikdo neodejde s prázdnou, pro nejlepší jsou připraveny pruty, navijáky
a ostatní obdrží nějakou rybářskou
drobnost a sladkost.

Jsem velmi rád, jako celoživotní rybář, že je stále zájem dětí o rybaření
a přírodu. S velkou radostí předávám
své zkušenosti a vztah k přírodě dětem tak, aby pochopily rybaření jako
kulturní zájmovou činnost.
Závěrem bych poděkoval 1. ZŠ Masarykovo nám. za propůjčení třídy
v zimních měsících a místní rybářské
organizaci za možnost využívat Marvánek a jeho blízké okolí.
S rybářským pozdravem „Petrův zdar“
Jaroslav Hlad, vedoucí ryb. kroužku
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To se nám to v NEMU pěkně vaří a myje nádobí!

MŠ NEMO
děkuje firmě
Winterhalter
za
půjčení
nové
profi
myčky nádobí
a za možnost
levně odkoupit
myčku, která nám ve školce sloužila 9
let. Profi myčka totiž umyje všechno
nádobí okamžitě a ještě ho vysuší. Vše
nám tak jde rychle od ruky. Myčku nádobí využijeme i při kroužku vaření,
který je v naší školce velmi populární.

Děti se ptají každý týden
Klárky Pulchartové:
„Paní učitelko, je dneska pondělí? A bude vaření? A co budeme vařit?“
Klárka jim trpělivě odpovídá a každý
týden připravuje zábavné a nápadité
recepty. Na Vánoce vyráběly opravdovou vánočku, na Velikonoce se těšíme
na beránky. Surovin připraví Klárka vždy dostatek, aby si děti mohly svůj
výtvor ze školky odnést domů a ještě
měly dost na ochutnávání. Školku jsme
vybavili troubou, vaflovačem, mixéry
a hlavně kuchařskými nástroji pro děti,
aby vše mohly vyrábět samy.

Podělíme se s vámi o recept
na zvířátkové vafle:
6 vajec l 200 g másla l 250 g cukru krupice
300 ml mléka l 500 g hladké mouky
l 125 ml minerální vody l 1 vanilkový cukr
a 1/2 prášku do pečiva
Dobrou chuť vám přeje MŠ a připravovaná
ZŠ NEMO. Více na www.babyclubnemo.cz
a www.skolanemo.cz.
l
l

O MŠ SRDÍČKO od srdce aneb potěšte svoje SRDÍČKO
Blíží se dny otevřených dveří, kdy se
spousta rodičů bude
rozhodovat,
které
mateřské školce dát
přednost. A hlavně kde bude jejich dítě
spokojené. Moje dcera měla dříve možnost navštěvovat školku soukromou
a na vstup do kolektivu více dětí se připravit. Myslím si, že je to výhoda. Přijde
však doba, kdy děti zatouží po změně,
nových kamarádech a příležitostech.
Měla jsem obavy, ale po půl roce docházky je myslím na čase pochválit
a podělit se o zážitky ze SRDÍČKA, tím
spíše, když je moje dcera spokojená.
Školka se nachází v příjemném prostředí,
s vlastní zahradou a útulným interiérem.

Překvapilo mě množství tvůrčích hraček,
které mají děti k dispozici. Po prvním
rozjezdovém měsíci jsme se každý den
nepřestávaly těšit. Školka nabízí bohatý
program, školní divadla, ale i návštěvu
externích kulturních zařízení, ekologické
aktivity, den plný sportu. Navštívilo nás
také mobilní planetárium, živí zvířecí
kamarádi, nezapomněl na nás Mikuláš ani Ježíšek, našim maminkám jsme
ukázali, že umíme péct cukroví, něco
pěkného namalovat, vyrobit, potěšit je
vánočním vystoupením. Pomáháme
také dětem, které to potřebují. Smysluplná je nabídka kroužků, nechybí pohybové aktivity, žádaná angličtina, figurková
školička, flétnička, keramika, nezapomíná se ani na nácvik správné výslovnosti

našich dětí. S příchodem jara nás čekají
tematické výlety do Toulcova dvora, svíčkárny v Šestajovicích, karneval nebo rej
čarodějnic. Přemýšlíme také v duchu „Co
Čech, to muzikant“, kdy se děti celý týden
věnují návštěvě divadel a vlastní hudební
produkci.
Chtěla bych poděkovat všem paním
učitelkám za jejich obětavý a osobní
přístup k našim dětem, pochopení pro
jejich rozmary a přání, ocenění a podporu jejich šikovnosti. Rovněž děkuji
paní ředitelce, která je v jejich úsilí
a každodenní práci s úsměvem na tváři podporuje. Myslím si, že naše i vaše
děti budou do školky rády chodit a pobyt v SRDÍČKU jim bude potěšením.
Milena Kubecová

MŠ Srdíčko Říčany přijme na částečný úvazek (0,23) s flexibilní pracovní dobou kvalifikovanou pracovní sílu
na pozici učitelka MŠ. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 323602896.
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můžete kontaktovat Olgu Jarkovskou na tel. 731 523 025 nebo
Báru Smetánkovou na tel: 732 662 158. Těšíme se na setkání.
Přijďte se k nám podívat – další Den otevřených dveří
proběhne v úterý 31. 3. 2015 v 10 hod v Pramínku.

Zápisy do Pramínku
na školní rok 2015/2016

Zveme vás a vaše děti na zápisy na školní rok 2015/2016
do Pramínku, které se budou konat 29. dubna a 6. května
od 14 hodin. Na webu www.lesniklubpraminek.cz jsou ke stažení přihlášky. Prosíme o jejich vyplnění a zaslání na email
olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz. Pro další informace

Příměstské tábory v Pramínku
– léto 2015
Jako každý rok i letos pořádáme u nás v Pramínku o letních prázdninách příměstské tábory v lese, na louce, u potoka... Tábory budou tematicky i věkově jinak zaměřeny.
7. 7. – 10. 7. Tanečně-hudební s Hankou Říhovou, věk 4–8 let (cena 2 240Kč)
20. 7. – 24. 7.	Divadelně–dramatický s Petrou Jančovou, věk 5–10 let
27. 7. – 31. 7. Outdoorový se Samuelem Vašínem, věk 6–10 let
27. 7. – 31. 7. Lesní tábor inspirovaný knihou Astrid Lindgrenové
Mio můj Mio, s lektorkou Petrou Jančovou, věk 5–10 let
Cena: 2 800 Kč
Další informace k táborům sledujte na našem webu, kde jsou
i ke stažení přihlášky, které prosíme poslat na e-mail barbora.
smetankova@lesniklubpraminek.cz, nebo volejte: 732662158.

Lesní rodinné dopoledne
Program březen:
10. 3. Povídání o knížkách, tvoření – jarní průsvit
24. 3. Velikonoční tvoření, pečení jidášků Cena: 90 Kč za rodinu
Více informací na www.lesniklubpraminek.cz nebo
na emailu olga.jarkovska@lesniklubpraminek.cz anebo
sms na tel. 731523025.
Těšíme se na setkání.

Jesličky Landie oslavily své druhé narozeniny

V únoru uplynuly dva roky
od otevření jesliček Landie
v Říčanech. Založení
jesliček bylo logickým
pokračováním úspěšného,
v té době sedmiletého, fungování Mateřské školy Landie.
Hlavním impulzem pro zahájení nového projektu byly „naše“
maminky, které si často povzdechly, že by občasnou pomoc při
vyčerpávající péči o malá batolátka velmi uvítaly.
Postupem čase se ukazuje, že jesličky nenabízejí maminkám pouze občasné oddechnutí a dětem první sociální kontakty se svými vrstevníky, ale čím dál více pomáhají
mnohým maminkách skloubit jejich profesní kariéru
s mateřstvím. V současné době máme zapsáno bezmála
30 batolátek, dvě třetiny z toho s pravidelnou docházkou,
a zájem o naše služby stále roste.

Jak to u nás v jesličkách Landie funguje? Nabízíme
péči o děti ve věku od 6 do 24 měsíců, a to
ve všedních dnech od 7.30 do 17 hodin. Fungujeme i
během letních prázdnin. Režim docházky do jesliček
sestavujeme individuálně podle potřeb děťátka a rodičů.
Některé děti mají dopolední docházku, některé celodenní,
některé docházejí v odpoledních hodinách. Možná je i jednorázová návštěva jesliček, nicméně vždy je třeba docházku dohodnout minimálně den předem. Denní kapacita v
jesličkách je omezena na 10 dětí, abychom mohli zajistit

maximální péči a bezpečnost batolátek. O děti pečují dvě
vychovatelky na plný úvazek a dvě vychovatelky s flexibilní pracovní dobou dle potřeby. Školné a stravné se v
jesličkách platí dle skutečně odchozených hodin v měsíci.
Každý den v jesličkách je jiný, podle složení a nálady dětí,
nicméně velmi důležitý je denní režim, který navozuje jistotu a pocit bezpečí. Dětmi velmi očekávané chvíle jsou
dopolední či odpolední svačinka a oběd, obojí čerstvě
připravené z vlastní kuchyně za použití surovin v bio kvalitě, a každodenní pobyt na čerstvém vzduchu na zahradě.
Režim spinkání v jesličkách probíhá dle individuálních
potřeb každého děťátka. Během dopoledního i odpoledního programu zařazujeme krátké rytmické a pohybové
chvilky a se staršími dětmi zkoušíme také výtvarné činnosti. Do jesliček přijíždí jednou za dva měsíce divadýlko
s krátkou pohádkou a nezapomínáme ani na tradice.
Před Vánoci jsme připravili vánoční posezení s dětmi a
rodiči s nadělováním u vánočního stromečku, koledami
a zdravým cukrovím. V jesličkách panuje rodinná atmosféra, mezi dětmi a vychovatelkami většinou vzniká velmi
silné pouto a díky otevřené komunikaci také přátelské vztahy s rodiči, čehož si nesmírně vážíme.
Pokud vás zajímá, jak to u nás v jesličkách či školce chodí,
a rádi byste se k nám přišli podívat, napište nám na landie@landie.cz. Rádi vás v Landii přivítáme. Spoustu informací najdete také na www.landie.cz.
Krásný začátek jara přeje tým jesliček Landie
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Svátkem Tří králů nám skončily Vánoce a nastala doba masopustního
veselí. Stihli jsme si na školní zahradě postavit pro radost pár sněhuláků,
když zrovna nasněžilo, vydrželi však
pouze do odpoledne.
V mateřské škole jsme si 2. února pověděli, co Hromnice znamenaly pro
naše předky, a jak tento svátek slavili. K původu Hromnic jsme přidali
i pranostiky vztahující se k Hromnicím. „Na Hromnice o hodinu více“,
z toho mají děti i dospělí opravdovou
radost. Říká se, že světlo zvítězilo
nad tmou. Další méně známé pranostiky vztahující se k Hromnicím
říkají: „Když nastanou Hromnice,
bývá konec sanice. Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.“ A letos
to asi bude pravda. Ještěže už umíme
uměle zasněžovat svahy na lyžování
a vepřové maso ze zabíjaček snadno
zamrazit. Všichni jsme se ale nejvíce
těšili na výrobu svíček – hromniček
a svícnů, které letos měly fazolky
nasypané ve skleničce omotané krepovým papírem či barevnou vlnou,
a různě ozdobené. Hromničky jsme
si poté zapálili a postavili do oken
a na naši školní chodbu. Hromy
a blesky nemají u nás šanci!
Ve škole jsme se na začátku února bavili na téma bouřka, elektrický výboj,
statická elektřina a také o Václavu
Prokopu Divišovi (katolický kněz, teolog, přírodovědec, léčitel, hudebník

Antibully 28. 3. 2015

I v únoru proběhly další termíny semináře
zaměřeného na prevenci šikany a základní
bezpečnostní pravidla chování v kontaktu
s cizí osobou. F.A.S.T. Defense je školení pro
předškoláky a školáky, kde se děti za účasti
svých rodičů naučí, co je šikana, jak se chová ten, který šikanuje, a jak se cítí ten, kdo
je šikanován. Na praktických ukázkách si děti
prožily, proč je důležité hlídat si osobní prostor
při jednání se spolužáky, jak slovně de-eskalo-
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a vynálezce bleskosvodu). Navštívili
jsme proto také místní říčanské hasiče, abychom se dozvěděli, kde všude
pomáhají a zasahují.
V únoru jsme také zamířili do říčanského muzea, kde jsme si vyzkoušeli
výrobu kachlí. Na vypálené práce našich dětí se můžete podívat na aktuální výstavě.

V rámci našeho zaměření na české tradice a probíhající Masopust,
a hlavně abychom se společně sešli
a užili se navzájem (my dospělí s dětmi), jsme připravili sobotní karneval
a úterní masopustní průvod.

Sobotní masopustní karneval
Ten byl především pro naše školáky
a jejich budoucí kamarády, kteří se už
těší do první třídy. Díky ochotě a zálibě jednoho tatínka se naše školní
třída proměnila v opravdovou disko-

Páteční dopolední
herny pro děti s rodiči
Od začátku února pořádáme páteční dopolední herny určené dětem od cca 2 let, které si mohou s maminkou přijít vyzkoušet hru
s našimi výukovými materiály, pomůckami
s možnou radou a konzultací paní učitelky,
a nebo si prostě pohrát se svými vrstevníky.
Více informací najdete na našich nových
stránkách www.ms-sofie.cz
téku s mnoha barevnými světelnými
lasery, kouřostroji a hlavně kvalitním
zvukem a hudbou z opravdového
„DJ“ mixážního pultu.
Brzy po zahájení a představení všech
masek už tančili radostně všichni,
tedy děti i dospělí. V přilehlé jídelně
se dalo odpočinout a občerstvit se.
Těžko by se vybírala nejlepší mňamka, protože přinesených dobrůtek
bylo tolik, že přeplnily stoly, jak to má
o Masopustu být. K nemalé radosti
všech dětí přišli v maskách i mnozí
dospělí včetně pana ředitele Patrika
Matláka, inu: „Bez bláznů to nemůže
býti, musí je Masopust míti.“ Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci.
Děti jak z MŠ, tak ZŠ se už celý týden
před karnevalem připravovaly na vyvrcholení – na úterní masopustní
obchůzku maškar. Dozvěděly se
řadu zajímavých informací, např. že:
l masopustní obchůzky a masky
na Hlinecku byly r. 2010 zapsány
do Reprezentativního seznamu
nemateriálního kulturního dědictví
lidstva organizace UNESCO,
l obchůzky byly původně záležitostí
pouze mladých mužů, chasníků

vat konflikt už v zárodku a jak a kdy přistoupit
k fyzické de-eskalaci konfliktu. Ve druhé části
semináře si děti nacvičily jednotlivé postupy
vedoucí k odhalení a předcházení útoku či
obtěžování ze strany neznámé osoby. Tato
část kromě verbální obrany zahrnovala také
fyzickou obranu proti pokusu o únos.
Další termín proběhne 28. 3. a je otevřen
dětem ze všech říčanských základních
i mateřských škol. V případě zájmu o účast
napište na info@zs-sofie.cz.

Foto: Rudolf FlachS

Masopust v Sofii
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Úsměv na rtech a radost z maškar
jsme rozdávali řidičům, kolemjdoucím i místním obchodníkům. A kdo
nás potkal, i nějakou koblihu dostal.

a mladých ženáčů, ženy a děti z nich
byly vyloučeny,
l masky se dělí do dvou skupin:
na Červené (též Pěkné) maškary
a na Černé (též Šeredné) maškary,
l vysoké klobouky mládenců pokrývá
spousta papírových růžiček, bývá
jich i 365, jako dnů v roce…
Při čtení a učení lidových říkadel
a písniček jsme jistojistě i my umotali nejméně stejný počet papírových
růžiček a karnevalem jsme dotančili
až k Ostatkům – hlavní oslavě Masopustu – jeho závěrečné tři dny (neděle, pondělí, úterý) někde také krajově
označované končiny nebo fašank.
Věříme, že jste nám měli možnost
papírové růžičky přepočítat při naší
úterní obchůzce. Cesta vedla od školy
Sofie na náměstí k panu starostovi.
Maškary ho přece musely požádat
o udělení ostatkového práva.

„My jsme se k vám přišli ptáti,
smíme-li tu tancovati.
My jsme se k vám přišli ptát,
smíme-li tu tancovat.“
Snad i vás naše masopustní obcházení pobavilo a přibrzdilo v té dnešní
trochu uspěchané době, a nebo vás
alespoň potěšila naše zpráva o Masopustu v MŠ a ZŠ Sofie.
„Jemine, domine,
Masopust pomine.
Jemine, domine,
Masopust pryč!“
Kdo nás neviděl, alespoň nás slyšel.
Tančili jsme, zpívali a vyhrávali na vozembouchy a všemožná hrkadla. Prošli jsme celé náměstí, navštívili říčanskou poštu i kavárnu na Fialce.

Těšíme se na přípravu Velikonoc
a společné setkávání s vámi, ať už
u nás ve školce, škole nebo při společných akcích ve městě.
Patrik Matlák, ředitel MŠ a ZŠ Sofie

„Hola, hola,
já, pan Pronobus,
vinšuju šťastný a veselý Masopust,
abyste dobře hodovali,
šišky, báby smažívali
a nám taky ňákou dali.“
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Žákovská knihovna v Bezručovce zahájila svou činnost

V prosinci 2014 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná školní knihovna naší Základní
školy Bezručova. Vznikla díky grantu z Evropské unie a myslím, že je pro žáky a pedagogy přínosem. Propojením učebny a knihovny
vznikl prostor pro studovnu a knihovnu. Tyto
prostory lze oddělit, a pokud je potřeba, můžeme využít
velkou místnost pro větší akce. Dopoledne ve studovně
probíhá vyučování. Knihovna je využívána pro předmět
Literární a dramatická výchova, kde je možno pracovat
přímo ve středu dění, tedy mezi klasickými publikacemi.
Dále se učebna využívá k výuce cizích jazyků a v neposlední řadě slouží jako studovna odborné literatury. V knihovně můžeme nalézt spoustu děl jak klasické, tak moderní
literatury. Novinkou v roce 2015 je cizojazyčná literatura,
která byla nakoupena také z prostředků grantu.
Jaké máme plány do budoucna? Jistě nemalé. Hlavně
chceme rozšířit řady čtenářů, a myslím, že se nám to daří.
Je možno si domluvit návštěvu třídy, a my (knihovnice)
jsme schopny připravit informatickou lekci pro každou
třídu naší školy na míru. S učiteli úzce spolupracujeme,
a tudíž víme, čím obohatit knihovní fond, a jak potěšit
srdce našich čtenářů. Mezi zdařilé a stále probíhající

Hudební třídy v ZŠ Bezručova

Již šestým rokem má naše škola v ročníku třídu s hudebním zaměřením. Děti před vstupem do hudební třídy prochází zkouškou hudebnosti a záleží nám i na tom, aby je hudba bavila a doprovázela na každém kroku. Na škole máme i kapely, kde se děti
realizují i v jiném hudebním prostředí.
Celou školní docházku mají děti v hudebních třídách 3
hodiny hudební výchovy – v 1. a 2. ročníku 2 povinné a nepovinný sborový zpěv, od 3. ročníku 1 hodinu povinnou,
1 hodinu hudební výchovy volitelné a nepovinný sborový
zpěv. Nedílnou součástí je řada vystoupení, které s dětmi
podnikáme. Jsou to vlastní koncerty, kde se prezentují
všechny hudební třídy a kapely školy – vánoční koncert
a Zahradní slavnost, vystoupení jednotlivých hudebních
tříd na různých akcích ( pro seniory, rodiče – např. svátek
matek, ve školkách – Zahradní slavnosti, nově absolventský koncert žáků 5. ročníku hudební třídy...) a neodmyslitelně i koncerty a vystoupení s partnerskými školami,
např. Jarní koncert ZUŠ, MŠ Čtyřlístek a ZŠ Bezručova.
Vzhledem k tomu, že nám z pátého ročníku odchází děti na víceletá gymnázia, doplňujeme hudební třídu v následném šestém ročníku žáky s hudebním talentem a zájmem o hudbu.
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programy můžeme s jistotou zařadit pásmo o Zdeňku
Milerovi a jeho postavičkách. Připravujeme další setkání s dětskými autory prostřednictvím interaktivní výuky,
pásmo o velikonočních zvycích, setkáme se i s ilustrátory
dětských knih a v neposlední řadě se v knihovně objeví
i učitelé naší školy, kteří budou žákům předčítat.
Doufáme, že se dětem v knihovně líbí a zachovají nám přízeň
Knihovnice Ivana Šindelářová a Miroslava Cajthamlová
Pro školní rok 2015/2016 se budou konat zkoušky hudebnosti a písemný test z hudební teorie 5. 5. 2015 od 15.00
do 18.00 hod. na naší škole. Zveme tímto všechny zájemce
a těšíme se na další hudebníky.
Učitelé hudební výchovy ZŠ Bezručova

texty.kuryr@ricany.cz
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V lednu absolvovali žáci našich devátých ročníků , jak už je tradicí, srovnávací testy
Kalibro. Jedná se o celostátní testy pro základní školy a víceletá gymnázia. Škola, která se
k testování přihlásí, také sama hradí náklady. V naší škole proběhlo testování všech žáků
9. ročníků z matematiky, českého jazyka a angličtiny formou 40 minutových písemných
testů. Výsledky budou známy do poloviny března.

Opět jako každý rok bude naše škola otvírat v příštím
školním roce 2015-16  třídu s rozšířenou výukou matematiky.
Zařazovací řízení formou písemné zkoušky se bude konat 20. května 2015 od 8.10 hod. v budově I.ZŠ, Masarykovo nám. 71 - budova
za kostelem. Zkouška probíhá formou matematického testu.
Přihlášky lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout
na stránkách školy na adrese www.zs-ricany.cz.

Jaký je život ve tmě?

28. ledna se všichni žáci 9. ročníků zúčastnili neobvyklé besedy.
Měla nám přiblížit život nevidomých lidí. Naším průvodcem tímto
pro nás neznámým světem byla paní Míša, která se v něm každý
den probouzí. Sešli jsme se s ní v jedné příjemné cukrárně v Praze, posilnili se horkou čokoládou a tato netradiční osvěta mohla
začít. Paní Míša byla opravdu milá a kromě vlastního výkladu
nám ochotně zodpovídala všechny naše dotazy. Dozvěděli jsme
se věci, které by nás asi jinak jakživ nenapadly....
Třeba nás překvapilo, kolik existuje speciálních pomůcek
pro nevidomé - například mluvící pračka, telefon či počítač,

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte
na adresu školy do 11.5.2015.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.
Podrobnější informace přineseme ještě v příštím čísle Kurýra,
nebo je získáte v kanceláři školy - tel. 323 602 794.

a uvědomili jsme si, že bez nich by nevidomí vůbec nemohli
vykonávat aktivity, které se nám jeví jako všední.
Málo lidí si dokáže představit, jaké to je mít celý svět ponořený
do tmy. Takový život by byl skoro nemožný, kdyby tu nebyli takoví
chytří psi, jako je Albík, krásný královský pudl paní Míši. Díky němu
může bez problémů přecházet ulici, obejít překážky,nastoupit
do tramvaje, najít prázdnou lavičku, výtah nebo bankomat.
Bylo neuvěřitelné poslouchat o těchto každodenních starostech nevidomého, o věcech, které my děláme automaticky.
Zkuste si třeba zavázat oči a celý den takhle žít. Pro nás nepředstavitelné, pro nevidomé denní chleba…
Sára a Terka, 9.A

Výlet do Muzea Kampa

díle se něco dověděli. Věděli jste, že Zdeněk Burian kreslil i pro
Julese Verna?
Po prohlídce muzea jsme dostali vysvědčení. Tento výlet jsme si
užili a byl krásným zakončením 1. pololetí.
Šárka a Míša, 6.A

Učit se plavat je radost

A právě mezi to nej ... patří naše
plavání v Plavecké škole Svět
na dlani s.r.o. Na Fialce v Říčanech.
Jsme žáci třetích tříd a hodiny výcviku absolvujeme již druhý rokem.
Nikdy se nestalo, že by některý
z nás plakal, vymlouval se, že ho
bolí břicho, „ ulejval se“. My totiž na plavání chodíme rádi, protože
na nás nikdo nekřičí, nikdo nás nehází do vody a nenutí nás dělat
něco, čeho se bojíme. Hrajeme různé hry, potápíme se, bubláme
do vody, závodíme, skáčeme do vody, lovíme míčky. A pro tento
účel nám slouží mnoho hracích pomůcek. Všechny herní prvky při
plavání nás baví a hodina uteče jako voda.
Rádi bychom tak poděkovali všem vyučujícím plavání z této plavecké školy za velmi hezké a odborně vedené hodiny s příjemnou
atmosférou a citlivým přístupem ke všem dětem během celé výuky.
Za žáky třetích tříd Mgr. Eva Mlchová.

29. ledna, tedy v den vysvědčení, jsme jako jediná třída jeli
s panem učitelem do Prahy do Muzea Kampa na výstavu obrazů Zdeňka Buriana a Jiřího Koláře. V doprovodu paní průvodkyně jsme si prohlédli jejich obrazy a koláže a o každém

Plavecká výuka žáků ZŠ je v ČR organizována od konce 60. let. Dříve
se týkala jen několika desítek tisíc dětí. Nyní je součástí TV na prvním
stupni ZŠ. Je organizována v rozsahu 40 hodin plavecké výuky celkem během prvního stupně. Tato dlouhodobá a systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost
a prospěšnost, když téměř úplně odstranila plaveckou negramotnost
mladších ročníků a zachránila tak nespočetné množství lidských životů. Vždyť vždy, když jde dítě k vodě a neumí plavat, mu jde o život.
Jednoznačně nejlepším způsobem odstranění některých zdravotních problémů a zároveň tolik potřebnou prevencí je pohybová aktivita a nejzdravější pohybovou aktivitou, která má pro
děti největší význam, je právě pravidelné plavání. Aby děti mohly
tuto pohybovou aktivitu provozovat, musí se naučit plavat. Náš
dokonale propracovaný systém je ojedinělý nejen v Evropě, ale
i na světě, také nám jej celá řada zemí závidí.

35

Ze života škol(ek)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

Ve středu 28. ledna se náš čtenářský
klub vydal na exkurzi do Ústřední
knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Hned ve vstupní hale nás přivítala milá paní knihovnice, která nám
ukázala „nekonečnou“ věž složenou

Navšívil nás módní
návrhář Osmany Laffita
Dne 26. 1. 2015 si žáci školy určitě
zapamatují. Zavítal k nám zajímavý
host – módní návrhář kubánského
původu Osmany Laffita v doprovodu
svého partnera. Celou akci vedla děvčata, která celoročně zpracovávají
téma „Móda a krása“ v rámci oborových dnů.
Akce byla pečlivě připravena – žákyně si předem připravily otázky, rozdělily úkoly. Karolína Čechová (7. A)
se stala fotografkou, Jessica Sarová,
Aneta Novotná a Markéta Bergmannová ze 6. A se rozhodly vyzkoušet si
novinářskou profesi a vést písemný
záznam z rozhovoru.
Ostych dětí se Osmanymu hned
v úvodu diskuze podařilo prolomit
tím, že otázky kladl žákům on sám.
Potom se do vyptávání pustili i žáci.
Dozvěděli jsme se, že velikou inspirací pro Osmanyho tvorbu byla jeho
maminka, kterou v dětství často viděl
šít a plést. Kromě módy se žáci velice
zajímali i o jeho neobyčejného domácího mazlíčka – tygra. Osmany jim
pyšně ukázal jeho fotku a řekl jim,
že kromě tygra chová také pávy. Témata rozhovoru se neubírala pouze
k módě, ale i k různým vtipným historkám z Osmanyho života. Například jak Osmany původně snil o tom,
že se stane lékařem. Svého snu se ale
vzdal hned po první pitvě žáby v hodinách biologie. Žáky rozesmál i příběhem, jak v dětství předstíral zvracení, když se mu nechtělo do školy.
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čan a už se mohli pomalu začít těšit
na čtvrteční vysvědčení.
Za čtenářský klub,
Michaela Krejčová a Tereza Kasalová

POZVÁNKA

Velikonoční dílna
Zveme rodiče a děti na tvořivé dílničky,
kde si budou moci vyrobit velikonoční
závěs z březové větvičky, ozdobný květináč
s petrklíčem, jarní housenku z překližky,
velikonoční hnízdo z přírodních materiálů
Kdy: 26. 3., 16.30–19.00
Kde: družina
Cena dílny: 100 Kč
volejte: 723 102 429, 323 666 546
nebo pište:
zuzana.pacalova@zs.ricany.cz (do 20. 3.)

V průběhu dvou vyučovacích hodin,
které byly vyhrazeny pro diskuzi, se
posluchárna zaplnila žáky různých
ročníků napříč celou školou.
Jako poděkování dostal od dětí velkou kytici a čokoládový dort – jak
jinak než kubánský. „Ó ne, moje dieta,“ zvolal Osmany se smíchem při
pohledu na dort, čímž opět všechny
pobavil. Neobyčejné setkání s módním návrhářem bylo pro žáky obohacujícím zážitkem nejen kvůli novým
poznatkům o módě, ale snad jsme
díky němu přispěli i k šíření multikulturní výchovy a tolerance. Velký dík
za pomoc s organizací celé akce patří
všem děvčatům ze skupiny „Móda
a krása“, zejména Karolíně Čechové,
která setkání s Osmanym Laffitou
zprostředkovala.

Srdečně vás zveme
na ples naší školy.
Lístky lze zakoupit
v kanceláři školy.

Autor plakátu: Natálie Moravcová, 9.A

Návštěva malých čtenářů
ve velké knihovně

ze spousty tisíc knih. Poté jsme se vydali do dětského oddělení, kde jsme
si povídali o oblíbených knihách.
Paní knihovnice doporučila každému na míru to nejnovější z literatury
pro děti a mládež. Nezapomněli jsme
ani na ostatní oddělení a šli se projít
po dalších částech knihovny. Na závěr si děti mohly vybrat knihy, které
je zaujaly, začíst se, nebo si třeba jen
poznačit název, aby si knihu mohly
do budoucna půjčit. Ve večerních
hodinách jsme se vrátili zpět do Ří-
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Žáci devátých tříd, nebojte se testů!
Blíží se termín odevzdání přihlášek
na střední školy a Gymnázium Říčany se
těší na nové žáky. Některé zájemce odradila zpráva, že bez přijímacích zkoušek
se na naše gymnázium nelze hlásit.
Pravda je taková, že tzv. pilotážní testy
se na doporučení zřizovatele musejí

dělat, ale nejsou jediným kritériem
přijetí! Škola k jejich výsledku pouze
přihlíží. Výhodou těchto testů, jejichž
ukázky najdete na www.cermat.cz, je,
že si můžete ověřit, jaké znalosti si ze
základních škol odnášíte, a navíc si je
porovnat s vrstevníky z jiných škol.

Ovšem pro ty z vás, kteří máte průměr známek na vysvědčeních (z 8.
a 9. ročníku) do 1,15, máme daleko
příjemnější zprávu. Vezmeme vás bez
přijímacích zkoušek!
V případě potřeby podá bližší informace ředitelka školy Anna Martinková.

Úspěchy našich studentů v 1. pololetí školního roku 2014/15
Výborných výsledků dosáhli v prvním
pololetí školního roku 2014/15 naši
žáci v okresním kole olympiády z matematiky. V kategorii Z9 obsadila 1.místo Berenika Richterová a 2. místo Jakub Neuhöfer, oba žáci kvarty.
V okresním kole dějepisné olympiády
v kategorii Z9 se na 2. místě umístil
Šimon Remeš z kvarty.
Velmi dobře nás reprezentovali žáci
v krajském kole Ekologické olympiády, ve které získalo družstvo ve složení Anna Tichá z kvinty, Eliška
Černohorská a Jakub Kolář, oba ze
septimy, 8. místo.
I finálové kolo soutěže „O kloubouk
kouzelníka Pokustóna“ se neobešlo
bez naší účasti. Na 5. místě se umís-

tila Anna Ruszová z primy, na 8.
místě Julie Mikulandová a Eliška
Řezáčová, obě z kvarty, a 9. místo
obsadila děvčata z primy Sofie Kolací a Kateřina Pokorná.
Významného úspěchu dosáhla Šárka
Melicharová ze sexty, která soutěžila
se svojí literární prací v projektu MF
Dnes „Studenti čtou a píši noviny“.
Její článek byl uveřejněn na stránkách MF Dnes. Šárka nás reprezentovala i v celorepublikové literární
soutěži „Máchovou stopou“, kterou
každoročně vyhlašuje knihovna K. H.
Máchy v Litoměřicích. I zde potvrdila
svůj talent a obsadila v kategorii středoškoláků 1. místo! Soutěžní práce
byly hodnoceny porotou prozaiků

P. Bryczem, I. Myškovou a J. Balvínem. (více na http://www.knihovnalitomerice.cz/aktuality/machovou-stopou-2014-zna-sve-finalisty;
vítězné práce naleznete na http://
www.knihovnalitomerice.cz/nase-noviny/noviny-z-knihovny-3-2014).
Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!
dř

Fotoreportáž z druhého termínu Dne otevřených dveří 28. 1. 2015
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Okresní kola soutěže ZUŠ v okrese Praha-východ

Na ZUŠ v celé republice probíhají v únoru
okresní kola soutěže
ZUŠ, kterou každým
rokem vypisuje MŠMT.
V letošním roce jsou to
soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje, v sólovém a komorním zpěvu, ve hře smyčcových souborů a orchestrů
a taneční obor.
ZUŠ v Říčanech se soutěží aktivně účastní každým rokem a vždy vás na stránkách Kurýru informujeme, jak
okresní kola pro říčanskou zušku dopadla. V letošním
roce zatím proběhla soutěž v sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ Brandýs nad Labem a soutěž ve hře na dechové
nástroje, kterou pravidelně pořádá ZUŠ Říčany. Okres
Praha-východ je velmi silná lokalita, a to nejen do počtu
soutěžících, ale i úrovní soutěžících. Působí zde celkem
šest ZUŠ, a z toho tři zušky, které se s výkony svých žáků
pravidelně prosazují i v ústředních kolech – ZUŠ Čelákovice, ZUŠ Brandýs nad Labem a ZUŠ Říčany. I když je říčanská ZUŠ kapacitně nejmenší, počet úspěšných žáků je
s ostatními školami srovnatelný. A jak jsme letos dopadli?

Soutěž v komorním a sólovém zpěvu

Proběhla 10. února 2015 v ZUŠ Brandýs nad Labem. Soutěžilo zde 40 sólových pěvců a tři komorní soubory. S po-
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těšením musím konstatovat, že pěvecké oddělení na ZUŠ
Říčany se postupně rozrůstá a udělalo (od minulé soutěže
v roce 2012) velký krok kupředu v kvalitní přípravě dětí
a ve výběru repertoáru. Odměnou nám za to je ostup žáků
do krajského kola a výborné umístění ostatních soutěžících v kole okresním. V okresním kole soutěžilo celkem
16 žáků z Říčan. Získali jsme celkem tři 3. místa, čtyři 2.
místa a devět 1. míst, z toho 6 postupujících.
První místa s postupem do krajského kola získaly Michaela Menclová, Zuzana Hofmannová, Anna
Kloužková a Jindřiška Šebestová, komorní dua ve složení Zuzana Haisová, Stella Svobodová a Michaela
Menclová, Kateřina Podlucká. Absolutním vítězem
okresního kola se stala Jindřiška Šebestová ze ZUŠ
Říčany. Žáky na soutěž připravily paní učitelky Martina
Kučerová a Martina Červená.

Soutěž ve hře na dechové nástroje

Do soutěže na dechové nástroje, která proběhla 12.–13.
února 2015 v Říčanech bylo původně přihlášeno 104 soutěžících. Vlivem chřipkové epidemie soutěžilo nakonec
,,pouze“ 89 žáků. Soutěž je rozdělena na tři kategorie –
hra na zobcovou flétnu, dřevěné dechové nástroje a žesťové nástroje. V porotě zasedli jak pedagogové jednotlivých
škol, tak hlavně nezávislí porotci z jiných ZUŠ v kraji, ze
soukromých škol nebo pražské konzervatoře. Soutěž pro-
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Ze života škol(ek)
běhla bez problémů a doufám, že si soutěžící odvezli z Říčan příjemné vzpomínky. Děkuji také paní místostarostce
Haně Špačkové, že soutěž oficiálně zahájila a dodala tak
celému soutěžení určitou váhu.
V dechové soutěži soutěžilo ze ZUŠ Říčany celkem 33
účastníků. Získali jsme celkem 27 postupů do krajského kola!, čtyři první místa bez postupu a dvě druhá místa.
Počet postupujících soutěžících nás mile překvapil. Předsedové porot se jednomyslně shodli, že úroveň hry našich
žáků je na velmi vysoké úrovni.

Do krajského kola postupují v oboru:
zobcová flétna a hoboj – Matylda Riegelová, Michaela
Davidová a Jiřina Cachová (ped. B. Hejsek)
příčná flétna – Magdaléna Jedličková (ped. B. Kořínková), Bianka Briššová, Eva Povýšilová a Eliška Veselá
(ped. K. Novotný)

fagot – Šimon David a Judita Stejskalová (ped. L. Kořínek)
klarinet – Jakub Tománek, Agáta Jedličková, Jakub
Hejna, Andrea Moučková, Andrea Křešťáková, Nikola
Novotná a Matěj Kotrba (ped. P. Sinkule)
saxofon – Jana Janovská, Tomáš Rychta a Petra Porschová (ped. T. Remek)
tenor – Martin Jaroš,Tobiáš Dědek a Eliška Reichová
(ped. J. Odcházel)
pozoun – Josef Šuráň a Anežka Fořtová (ped. J. Odcházel)
lesní roh – Jan Javorský, Jáchym Svoboda a Dorota
Šimonová (ped. J. Brázda)
Děkuji všem kolegům za pomoc při organizaci soutěže,
všem soutěžícím za krásné výkony a postupujícím přejeme v krajském kole hodně správných tónů na správných
místech.
Iveta Sinkulová
ředitelka školy

Milé děti, vážení kolegové z říčanských škol a rodiče! Srdečně vás zveme k účasti v soutěžích
a přehlídkách programu PATRIOT a k návštěvě Taneční akademie, kterou společně se svými
žáky připravila paní uč. Pavlína Rézová. Více informací na www.zusricany.cz.

MKG Říčany informuje

Budoucí studenty gymnázia upozorňujeme, že do 15. března 2015 je třeba odevzdat přihlášku k přijímacím zkouškám na vybrané gymnázium.
Přijímací zkoušky na naše gymnázium se budou konat 22. a 23. dubna 2015.
Všem uchazečům o studium přejeme hodně štěstí u přijímacího řízení.
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NEOBYČEJNÍ OBČANÉ ŘÍČAN /27
Vzpomínky Dalibora Hofty
Minule jsme se ocitli v Rooseveltově ulici. Kolem čtyř domů,
které tu pod hradem, nedaleko Říčanského potoka stojí
vedle sebe, jsem chodil už jako kluk. Jak šel čas, přizpůsobovalo se podhradí dalším obyvatelům.
Můj strýc Josef, syn ševce Šubrta z třetího domu směrem
od potoka, také ševcoval, ale po dědečkově smrti řemeslo
opustil. Tatínek ho zaměstnal u nás a co vím, celý život
pracoval s cirkulárkou. A nikdy neměl úraz. Uřezané prsty
totiž značí truhláře, i já mám tři prsty kratší… Truhlářů
bývalo v Říčanech spousta.
V posledním ze čtyř domů pod potokem bydlel pan Šafra.
Vlídného muže jsem vnímal téměř jako strýčka. Zaměstnávalo ho město. Zapisoval po domcích stav na elektroměrech
a snad i vybíral peníze za elektřinu, kterou radnice prodávala
občanům. Městský úřad nakupoval elektřinu „z Ervěnic“
(tak jsme to říkali, v dnes už zaniklé obci na Mostecku se totiž nacházela elektrárna) patrně za dvě koruny a za tři koruny
dvacet ji prodával. Pan Šafra měl dceru Fanynku, o několik
let starší než já. My kluci z okolí jsme ji zbožňovali. Dokázala
nás zorganizovat a hrát si s námi. Když jsme něco provedli,
její přímluva mnohdy zastavila trestající ruku rodičů. Vdala
se na Slovensko, do Popradu – jednou jsme u ní s přáteli přespávali při výletu do Tater. A ještě jednu vzpomínku
na tento dům mám. Mohlo mi být asi osm let, psal se nejspíš
rok 1932. Vzadu na dvoře stála veliká mlátička obilí a poháněl ji rozměrný elektromotor uložený v pojízdné bedně. Z té
směrem k mlátičce vedl dlouhý, asi desetimetrový, kožený
řemen. Prohýbal se v celé své délce a plácal sebou. Koukal
jsem na to ohromeně, tenkrát jsme vnímali elektřinu jako
úžasný vynález. Motor obsluhoval elektrikář pan Šubrt (šlo
jen o shodu s dědečkovým příjmením). Někam špatně sáhl
a praštilo to s ním. Honem zastavili mlátičku, do kočáru zapřáhli koně a raněného vezli k doktorovi. Dopadlo to dobře.
Psal jsem o studni na louce pod hradem. Ženy z okolních

domů vodu nosily na zádech v dřevěných putnách s popruhy.
Doma ji přelily do větších nádob. Ty byly ze dřeva nebo z kameniny a říkalo se jim štandlik. Někdy během komunistické
éry studnu zrušili, protože se v ní objevila tyfová nákaza. Ale
to už se ve městě zřizoval vodovod, k němuž se i obyvatelé této
části Říčan připojili. My děti jsme si hrávaly na louce i na místních zahradách a dvorcích. U Sommerů jsme dokonce měli
postavenou jakousi chatu, jen z poskládaných cihel, bez malty.
S kluky jsme se v ní radili o různých válkách a Lojzík Sommerů
nás tam učil kouřit. Vím, že na nás vyběhl zaměstnanec pana
Sommera, žaloval to a rozehnali nás. V té době bylo hodně dětí
po Říčanech, kluci se sdružovali do různých klanů. Piláci – ti
byli z oblasti, kde jsem bydlel, ze čtvrti Pod Pilou. Dubáci –
z okolí staletého dubu. Smetaňáci ze Smetanky. Hraďáci z náměstí a nejbližšího okolí hradu, z hradního náměstíčka. Partě,
se kterou jsem kamarádil tady, se říkalo Podhraďáci.
Nad potokem, nejblíž k Říčanskému hradu, stával domek
provazníka pana Macháčka. U něj jsem si kupoval klubíčko
na pouštění draka, za dvě koruny bylo klubko provázku asi
padesátimetrové. To jsem si převinul na svou cívku a byl jsem
připraven. Jednou jsem na dvoře u Macháčků pozoroval, jak
provaz vzniká. Paní točila klikou a jednotlivá vlákna se vždy
zapletla, pak se i tyto části splétaly ve větší lanko, pak znovu
a znovu, až z toho byl tlustý provaz. Pan Macháček vyráběl
i rybářské sítě. Sám byl nadšeným rybářem a hasičem. (Pozn.
red.: O živnosti pana Macháčka informoval Kurýr na 3. a 4.
straně obálky čísla 4/2008.) Za starostování Františka Vrby
bylo Macháčkovo stavení vykoupeno a zbouráno, aby vynikl
pohled na hrad. Dodnes jsou na tom místě patrné kamenné
základy. Zůstal zde sousední domek (dnes s oranžovou fasádou). Jednu dobu patřil dědečkovi. Bydleli tam pak Chmelovi – otec rodiny byl tuším strážníkem a s námi do školy chodil jejich syn Bohouš. Ani nevím, proč jsme mu říkali Čudla.
Zaznamenala Renata Skalošová

Foto: z archivu Muzea Říčany

Takový pohled se naskytl
říčanským obyvatelům patrně
ve čtyřicátých letech 20. století.
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Šibřinky slaví 150. výročí

Proč se vlastně sokolský karneval jmenuje šibřinky? „Šibřiti se znamená starší
češtinou veseliti se“ a my, sokolové, se
snažíme o udržování tradic. Letos uplynulo 150 let od prvních šibřinek – zábavy
s tancem, která se v minulosti i současnosti vždy konala v masopustní době. Od účastníků se očekávala snaha
tvořivě se zapojit při přípravě masky a popustit uzdu své
nápaditosti, případně zažít přípravnou činnost při vymýšlení a tvorbě skupinové masky.
Kreativita se projevuje už při přípravě a samotné výzdobě
sálu. A protože byl letošní rok vyhlášen rokem sokolské
architektury, zdobily náš sál historické fotografie sokoloven. Sokolovny jsou dodnes architektonickými klenoty
mnoha měst. Hodně jich vzniklo díky sbírkám členstva
v meziválečném období.
Každým rokem mají šibřinky jiný tzv. ráz, to znamená námět. Letošní ráz našich šibřinek byl poměrně morbidní –
pátek třináctého. A masky byly vskutku nápadité.
Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří materiálně
i finančně přispěli k průběhu jediného karnevalu pro do-

spělou veřejnost v Říčanech. Na letošní šibřinky přispěli
tito dárci – Biomedica, boty Benet, Cyklosport ORG,
Ekoflor, Elektrocentrum Kadlec, Galanterie Flachs,
Kasia – vera, Kominictví Pechlát, Květinářství Dominika,
Lékárna u Bílého lva, MaKS Říčany, O2, Pekařství Frydrych, Salón Face Faktory, Textil Holá, Vagel, Vaníček,
Vinotéka Venuše, Winterhalter, Zlatnictví Rousovi a nespočetní členové a příznivci naší jednoty.
Jana Slámová, vzdělavatelka

Není to tak dlouho, co v Říčanech probíhala dlouhá a intenzivní diskuze o rezidenčních parkovacích zónách. Na jejím
začátku stály dva důvody – obavy, že volnočasové centrum
Na Fialce poddimenzovalo počet stání pro návštěvníky (což
se potvrdilo) a že Praha 10 zavede tzv. modré zóny a část řidičů začne parkovat už v Říčanech (což se zatím naštěstí nestalo). Po, dle mého názoru, velmi podrobné veřejné diskuzi bylo
zřejmé, že občané města si takové opatření nepřejí. Hlavním
problémem se ukázal být nedostatek parkovacích míst v exponovaných lokalitách (Masarykovo n., Komenského n., nádraží) a následné přenášení problému do okolních ulic.

V souvislosti se záměrem výstavby nové školy Na Fialce se
však opět objevují tendence k zavádění rezidenčního parkování v této oblasti. Nemyslím, že by bylo vhodné prošlapávat
znovu slepé uličky, to nedělal ani Jára Cimrman. Primárně je
nutné se zaměřit na nalezení vhodných ploch v problémových
lokalitách a vybudování nových parkovacích stání. Teprve pak
je možné řešit plošnou regulaci, jinak jediný, kdo na takové zásahy doplatí, budou právě rezidenti a podnikatelé v regulovaných lokalitách. A tomu nezabrání ani fantaskní úvahy o sofistikovaných systémech hlídajících počty volných stání v ulicích.
Marián Svetlík

Církev bratrská
Na přelomu prosince a ledna hostil
sbor Církve bratrské (CB) v Říčanech
ve svém sborovém domě deset mladých cizinců – účastníků Evropského setkání TAIZÉ v Praze. Společně
jsme se scházeli k modlitbám a chválám v říčanském kostele
s lidmi různých křesťanských církví a různých národností
a jsme vděční, že jsme mohli být součástí této akce. Fotky či
zvukový záznam lze najít na http://www.cb.cz/ricany/akce.
V sobotu 17. ledna 2015 jsme uspořádali dva koncerty
pro obyvatele Domova Pod Kavčí Skálou a DPS Senior.
Pěvecký soubor „Pro radost“ přinesl pásmo písní vánočních i povánočních. Snad se nám podařilo druhé potěšit
a zahřát na duši. Několik fotografií a zvukový a obrazový
záznam jsou opět k dispozici na našem webu.
Možná jste zaznamenali, že v listopadu 2014 odešel po téměř
deseti letech služby náš kazatel a správce sboru Daniel Kvasnička do sboru CB v Litomyšli. Ještě jednou děkujeme za vel-
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kou práci, kterou v našem sboru i na celém Říčansku a zápraží
vykonal. Novým správcem sboru a kazatelem byl na členském shromáždění 8. února 2015 zvolen Karel Fáber, který
se do Říčan bude stěhovat v průběhu tohoto roku ze Vsetína.

V nejbližší době plánujeme následující akce:
Během velikonočních svátků – 4. dubna na Bílou sobotu
od 8.00 – se bude v Říčanech na Masarykově náměstí konat již posedmé Celonárodní čtení Bible. Jde o aktivitu,
ke které se připojují během Velikonoc křesťanské církve
ve městech po celé České republice. Hlavním cílem je
připomenout smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako
na naše společné kulturní a duchovní dědictví, na kterém
je postavena naše společnost a naše hodnoty. Ke čtení Bible jsou tímto zváni všichni, kdo mají zájem, či půjdou zrovna okolo. Čtenáři se budou střídat podle svých sil a chuti
a čtení bude proloženo písněmi naší pěvecké skupinky.
Také vás samozřejmě zveme na naše bohoslužby, které se
v současnosti konají v sále U Boudů v Kolovratech každou
neděli v 10.00.

texty.kuryr@ricany.cz
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Znovu nejen o hudebním lesním
festivalu

Bydlíme (vzdušnou čarou) asi 1 km od místa každoročně konané noční, daleko slyšitelné hudební produkce,
popsané p. Macinauerem. Hrůznou noc pro lesní zvěř
a bezohledné rušení nočního sobotního klidu pro obyvatele v širokém okolí jsme dosud chápali jako nepříjemnou
daň současnosti. Netušili jsme, že „hudební festival“ povolovalo vedení města vědomě v rozporu s lesním a mysliveckým zákonem pod pláštíkem sportovní akce, a to přes
upozornění nadřízeného Krajského úřadu, že mohou být
porušeny připomenuté zákony.
Kdo si pozorně přečte dřívější příspěvky, musí dojít k závěru, že se pan tajemník marně snaží obhajovat neobhajitelné bagatelizováním celé záležitosti a poukazem na to,
že byl sice Krajským úřadem oficiálně upozorněn na možné porušení zákonů, ten ale žádné opatření nevydal(!!!).
Své vysvětlení ukončil uznáním práva p. Macinauera
na jeho názor i že ho respektuje. Bohužel z toho nevyplývá, zda se v létě můžeme opět těšit na noční „sportovní

akci“ v tichém lesním zákoutí, pokud k tomu opět nevydá KÚSK žádné opatření, nebo zda se pro příští hudební
představení nenajde vhodnější lokalita.
Dodržování pravidel není obecně naší silnou stránkou.
Velmi špatné ale je, když zákony a nařízení nedodržují
ti, kdo jsou dohledem nad jejich dodržováním pověřeni.
Výše svěřené pravomoci neopravňuje nikoho k svévolnému nedodržování obecně platných zákonů, i kdyby se tak
dělo prostřednictvím podřízených pracovníků.
Závěrem poznámka k příspěvku p. Karla Kopše. Reaguje
v něm na kritické postoje nejen p. Macinauera, ale i jiných
říčanských občanů, kteří se osmělili ne jen kladně hodnotit úsilí vedení města.
Jeho příspěvěk (mnohaslovný výron bez věcného sdělení) je rádoby vtipný, ironický, ve skutečnosti ale jen hrubě
urážlivý a arogantní. Je současně vizitkou autora pro čtenáře Kurýru. V jediném lze s p. Kopšem souhlasit, kdy v závěru příspěvku prosí redakci: „i z mého příspěvku škrtejte,
jak budete moci, aby zbyl prostor,…“ a já doplňuji: pro objektivní, věcnou a necenzurovanou výměnu názorů.
Jaroslav Baloun

Po rozpuštění TJ Radošovice Jaroslav Richter stvořil novou
účelovou TJ, a to TJ Nový Strašín, s adresou Akátová 107,
která vlastní staré koupadlo na Rokytce. Je poněkud tajemná. V seznamu sdružení a spolků ve městě uvedená není.

Nemohli bychom se dovědět, kdo je předsedou, tajemníkem
a hospodářem? Kolik má tato TJ oddílů a členů a kde se mohou hlásit případní zájemci o členství v TJ ?
Václav Macinauer

Oznámení

Dne 27. 1. 2015 nás navždy opustila v nedožitém věku
84 let paní Jiřina Brázdová z Říčan.
Na vlastní přání zesnulé se poslední rozloučení konalo
v tichosti.
Oznamuji všem, kteří ji znali a věnují jí tichou vzpomínku.
Jitka Havlíčková, dcera

Ve středu 11. února 2015 se ve strašnickém krematoriu konalo poslední
rozloučení s paní Jaromírou Jírů. V Říčanech byla dřív známá jako Saša
Federmanová. Tato vzácná paní patřila do ročníku 1924, na vlastní kůži tedy
zažila smutnou dobu okupace. Pamětníci si možná vzpomenou, že působila
v SSC. Po válce vystudovala a stala se inženýrkou ekonomie. V padesátých
letech se jí dotkl proces s Rudolfem Slánským. Léta těsně před penzí jí
přinesla pozici ředitelky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Okruh
nás devadesátníků opustila po dlouhé nemoci.
Dalibor Hofta
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Město Říčany aktuálně řeší vyčištění
rybníka Marvánek

Původ kamene na hřbitově?

Ptám se, proč přednostně, nebo alespoň souběžně neřeší
i vyčištění rybníků sousedních – Rozpakov a Srnčí? Jde
o rybníky stejně, nebo ještě více znečištěné, výše položené, jimiž protéká do Marvánku a skrz něj potok. Hrozí
tedy, že Marvánek po svém vyčištění bude opět znečištěn
bahnem i jinými nečistotami z rybníků výše položených.
Je postup města v této věci účelný a ekonomický ?
Děkuji za informaci. Marie Spejchalová
V současné době se zpracovávají investiční záměry
na odbahnění rybníků Rozpakov a Srnčí. Brzy tedy zastupitelstvo rozhodne o případné realizaci odbahnění
těchto rybníků. V rámci odbahnění Marvánku se vybuduje na nátoku do rybníka litorální pásmo – jde o část
rybníka o rozloze 2.600 m2, která bude od hlavní zátopy Marvánku oddělena kamennou hrázkou z těžkého
kamenného záhozu se sklonem 1:2, šířka koruny hráze
bude 1 m. Litorál bude osázen vodním rostlinstvem.
Jeho významnou funkcí (krom jiných) bude právě zadržení sedimentu přinášeného potokem v prostoru litorálu, a navíc, díky „čisticímu efektu“ vysázeného rostlinstva i snížení množství organického (formou využití
dusíku a fosforu pro metabolismus rostlin) znečištění
přitékajícího do hlavní zátopy Marvánku.
Jiří Sedláček, vodohospodář města Říčany

Jedná se o kámen, který je na hřbitově, ale nikdo neví,
proč tam je. Snad některý z pamětníků to bude pamatovat, proč tam byl umístěn.
T. Semerák

VÝLET DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou

Další výlet do Kudowy Zdroje se bude konat v úterý 21. dubna 2015.
Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno (další
zastávky – U kina, Na zastávce a Rychta). Příjezd okolo 17. hodiny.
Závazně se přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TURISTICKÉM
INFORMAČNÍM CENTRU, Masarykovo nám. 83, Říčany (stará
radnice). Rezervace nejsou možné.
Tel. 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.

Tříkrálová sbírka 2015 – poděkování

Vzhledem k tomu, že jsme obsah pokladniček Tříkrálové
sbírky sečetli až po uzávěrce únorového Kurýru, chtěla
bych alespoň dodatečně – až v březnu – poděkovat všem
dárcům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli. Letos jsme sice
vybrali trochu méně než v loňském roce, ale přesto pěkných
61 476 Kč. Financemi podpoříme Nemocnici Arcidiecézní
charity (ADCH) Praha v Ugandě, přispějeme na pomoc
rodinám a dětem, podpoříme nové Farní charity v pražské
ADCH. Větší část peněz ze sbírky se vrátí do naší Farní charity na akce, které pořádáme pro seniory nebo na pomoc
potřebným (např. vloni jsme přispěli na provoz hospice
Dobrého Pastýře v Čerčanech, vypomohli jsme postižené
rodině).
Moc si vážíme toho, že vás tato sbírka oslovila a že jste
bohatě přispěli do tříkrálových pokladniček. Sbírka vždy
probíhá v období po vánočním a silvestrovském nakupování, ale přesto se ještě rozdělíte s potřebnějšími.
Za všechny dary upřímné Pán Bůh zaplať!
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Pravidla pro autory příspěvků
Již v roce 2012 jsme nastavili pravidla, podle nichž se
posílají a uveřejňují příspěvky v Kurýru, aby nedocházelo k nedorozuměním, neočekávanému krácení textů či
nesouhlasu s umístěním menšího rozsahu, než bylo autorem požadováno. Znovu vám je připomínáme nyní.

Rozsah článků v Kurýru
Rozsah článků je limitován počtem znaků včetně mezer
(v záložce „revize“ tuto informaci zjistíte v textovém editoru), proto je potřeba tento počet dodržet, aby text mohl vyjít
v podobě, která byla záměrem autora. Pro příspěvky čtenářů z řad veřejnosti platí rozsah 2000 znaků, fotografie dle
dohody. Také je možné text zvýraznit mezititulky či perexem
(úvodním odstavcem). V případě delšího textu bude článek
krácen editorkou, pokud jej autor nezkrátí úměrně sám.

Prostor v Kurýru
Pro pravidelné přispěvovatele (školy, sportovní oddíly,
neziskové organizace) byla nastavena pravidla týkající
se garantovaného prostoru. Tedy takového, který organizace dostane, a má na něj nárok, ale pochopitelně jej
nemusí využít, pokud nemá zrovna pro dané číslo žádnou aktualitu. Detailně si všichni tato pravidla můžete
najít na webových stránkách www.kuryr-ricany.cz.

Termíny pro příspěvky

Termíny pro příspěvky jsou dané – do uzávěrky konkrétního čísla musí každý, kdo chce v daném čísle vydat svůj článek, buď poslat tento hotový text, nebo si
dopředu rezervovat prostor. Prostor lze rezervovat pro
příspěvky s výjimkou názorové rubriky Mezi námi. Důvodem k pozdějšímu dodání příspěvku by mělo být konání konkrétní akce či jiný relevantní důvod; dodatečný
termín musí být vždy dopředu projednán a schválen redakční radou nebo editorkou. Co se týče reakcí na články, tak každý, koho se osobně dotýká nějaký příspěvek,
na něj může reagovat buď již v aktuálním čísle (bude-li
technicky realizovatelné zajistit tuto reakci po termínu
uzávěrky), anebo ve kterémkoliv následujícím. Řetězení dalších dialogů stejných autorů nicméně už dále
v tištěném Kurýru možné není – v takovém případě
budou další příspěvky k tématu uveřejňované pouze
na webových stránkách Kurýru.
Ve všech nestandardních případech se každopádně
budeme snažit vycházet autorům textů vstříc a řešit je
individuálně podle naléhavosti a aktuálnosti daného
textu na základě dohody.
Redakční rada

Mezi námi

Rozvoj Říčanska
s MASkou

V úterý 17. 2.
2015
proběhlo
v kapli Olivovy
dětské
léčebny
v Říčanech první
setkání starostů
MAS Říčansko
v letošním roce.
Program byl opravdu nabitý a starostové odcházeli s mnoha informacemi.
Asi nejvíce posluchače zaujala novela
zákona o odpadech platná od letošního
roku. Nejdůležitější novinkou pro region Říčanska je, že MAS podala žádost o certifikaci a dne 22. 1. byla kompletní žádost zaregistrována na SZIF.
Za celé období MAS přijala 205 žádostí
ve výši požadované dotace 141 mil. Kč.

Celkem podpořených projektů z území
bylo téměř sto za 46 mil. Kč. Aktuální
informací pro naše zastupitele bylo zapojení MAS do projektu Sdružení místních samospráv s názvem „MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní
chod úřadů“. Závěrem se uskutečnilo
také setkání starostů Ladova kraje.

Přijďte si
zacvičit do
Aquapalace:
11. 3. – Akce 1+1 na skupinové
lekce ve fitness

Máte problémy s početím miminka? Navštivte kurz pro budoucí maminky LAILAH.
Dozvíte se, jak můžete využít poznatky z astromedicíny, přírodního léčitelství, fytoterapie, dietetiky, TCM,
ajurvédy, jógy a fyzioterapie (Mojžíšová). Vedou lektoři s dlouholetou praxí: E. M. Svobodová, Ing. J. Kulovaný,
Mgr. D. Vydrová a A. Jůzová., 1x měsíčně sobotní seminář NA FIALCE v Říčanech u Prahy. Začínáme 7. 3. 2015.

info: www.studankazdravi.cz, www.nafialce.cz Tel.: 732220301; 604875002
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Oslavy 90 let

Zemská správa
politická v Praze
oznámila
pod
čísl. jedn. 179523
ai 1925 2A-2850
ai 1925, že vzala
na vědomí zřízení Klubu šachistů v Říčanech. Ustavující schůze se konala v restauraci
u p. Kozla „U nádraží“ v Říčanech dne
8. června 1925 o 20. hodině. Tak takto zní zápis Kroniky klubu, psaný tuží
do hezké kožené vazby.
Mnohočlenný výbor, který si tehdy zvolili, svědčí o vážnosti, s jakou
se dali do práce. Prvním předsedou – tehdy starostou – byl zvolen
František Bučkovský, městský tajemník. Jeho zástupcem byl V. Vojíř.
Pokladníkem se stal Miroslav Büllov,
důstojník. Jednatelem Josef Hanuš,
advokátní úředník, správcem a knihovníkem František Lukeš, poštovní
úředník. Ve výboru dále pracovali Boh. Dvořák, Ed. Chloupek a Jan
Voráč. Náhradníky byli zvoleni Jan
Liška a Oto Novotný, revizoři účtů
K. Bohuslav a R. Ugermann. Dále
bylo dohodnuto, že se klubovní místností stane restaurace U Kozlů pod

nádražím. Tam se šachisté zabydleli
na dlouhých 35 let.
Od roku 1926 se začal hrát pravidelně
přebor klubu. Pouze v letech 2. světové
války, ale i v letech 1956–1965 se přebor
nehrál. Prvním přeborníkem klubu byl
Bohumil Dvořák v roce 1926. (viz. foto )

František Hlavnička, Jaroslav Polák, Radoslav Doležal sen., Radoslav Doležal jun. (všichni 3x).
Klub si výročí založení připomene
řadou akcí, na které již nyní zveme
všechny stávající, ale také především
bývalé členy a samozřejmě i naše příznivce. Plánujeme následující akce:

Hlavní akce:

Česko-slovenská extraliga družstev
žen v termínu 27. 6. – 1. 7. 2015

Doprovodné akce:

Mezi nejčastějšími přeborníky klubu
jsou: Tomáš Vavřinec (8x), Jaroslav Říha, Miroslav Voráček (oba
6x), Lukeš (4x v letech 1928–1936),

Šachový les. Březnové sázení stromků.
Rapid turnaj. Turnaj pro širokou
veřejnost s tempem 19 min 25 vteřin
na partii v květnovém termínu.
Odhalení pamětní desky u Kozlů.
V den založení 8. 6. 2015.
Společenský večer v sobotu 27. 6. 2015.
Pohár města Říčany, 13. ročník v termínu 22. 8. – 29. 8. 2015.
Simultánka a beseda s Vlastmilem
Hortem v zářijovém termínu.
Turnaj pro mládež. Zakončení
oslav turnajem pro mládež regionu
dne 17. 11.
Podrobnosti o akcích a střípky z historie budeme postupně uveřejňovat.
Jaroslav Říha

Ze sportu

Úspěšný
gymnastický oddíl

Oddíl sportovní gymnastiky v Říčanech
se zařadil zpět mezi známé středočeské
oddíly, ze závodů se gymnastky vždy
vrací s medailemi, za úspěch lze také
považovat naplněnost všech kurzů.

Položili jsme několik otázek Jitce
Jechové a Barboře Bernardové:
Jak jste se k vedení oddílu dostaly?
Jitka: Vlastně přes Báru (se kterou jsem se
v dětství gymnastice věnovala), ona vodila
svou dceru Adélku do oddílu, kde cvičilo
tehdy asi 12 dětí pod dohledem dlouholeté trenérky pí Zachařové. Mám vystudovaný obor „management sportu“, chtěla
jsem se v tomto směru realizovat – Báře
bylo v té době nabídnuto, aby oddíl sportovní gymnastiky v Říčanech převzala,
a tak jsme šly do toho společně. Nelituji –
myslím, že se skvěle doplňujeme!
Dětí máte hodně, ale co trenéři a prostory?
Jitka a Bára: Na náš první nábor v září
2012 přišlo překvapivě 70 dětí, nebyly
jsme schopny přijmout všechny. Bylo
jasné, že musíme najít další prostory
i trenéry. Dnes máme přes 200 dětí a 9
kvalifikovaných trenérek. Tři bývalé
vrcholové gymnastky – T. Hájkovou, A.
Dosoudilovou a A. Krenkovou, Š. Pokorná se v dětství věnovala gym. moderní, stálicí je Kačka Mášová, která je od-

Závodní družstva: „Opičky“ (r. n. 2008–2009) cvičí pod vedením Jitky Jechové, „Koťátka“ (r. n. 2010)
pod vedením Báry Bernardové

chovankyní oddílu, a L. Cirkvová, která
k nám přišla z pražského oddílu. Choreografkou je J. Jeriová. Prostory jsme
hledaly ze všech sil, za pomoci rodičů
se nám nakonec podařilo najít vhodné
zázemí v Mnichovicích, a díky tomu rozšířit nabídku cvičení. V Říčanech stále
působíme v tělocvičně 1. ZŠ Říčany.
Kolikrát týdně se ve vašem oddíle trénuje – cvičí?
Jitka a Bára: My jsme v tělocvičně každý
den. Nejmladší děti a rekr. skupiny cvičí
1x týdně hodinu, závodní družstva 2–3x
týdně. Protože se věnujeme gymnastice
na výkonnostní – ne vrcholové – úrovni,
je trénink 3x týdně maximem, občas vyjedeme na mimořádný trénink do Prahy.
Jakých úspěchů si nejvíce ceníte?
Jitka a Bára: Plníme cíle, které jsme si
na začátku stanovily – podařilo se nám

gymnastický oddíl dostat na výkonnostní úroveň, kde byl v našem dětství, a navíc se nám daří pořizovat vybavení, které
je pro gymnastiku velmi důležité a tolik
nákladné – a to i díky grantové podpoře města Říčany. Máme nové prostory,
skvělou partu trenérek, spokojené děti
i rodiče. Mezi úspěchy také samozřejmě
patří medaile a poháry ze závodů.
Co si přejete do budoucna pro oddíl
gymnastiky?
Jitka a Bára: Děti, které u nás cvičení baví, rodiče, kteří je v tomto směru
podporují a vozí je na tréninky. Ne
snad přáním, ale snem je nalezení
vhodného pozemku a financí na vybudování moderní gymnastické haly. Sny
jsou ale od toho, aby se plnily.
TJ Tourist Říčany
www.gymnastika–ricany.cz

Ze sportu

Prázdniny 2015 ve stylu Parkouru&Freerunu
Ant Parkour Deadly Team Říčany
Oficiální Parkourový&Freerunový tým v ČR
a Parkour&Freerun Academy Vás zve na

Příměstský tábor v přírodě (Říčany)
I. TURNUS 13.–17. července 2015
II. TURNUS 27.–31. července 2015
III. TURNUS 17.–21. srpna 2015

Vždy pondělí až pátek 9.00–15.30 hodin
Sraz: V Centru Na Fialce
Určeno pro děti od 6 let.
Stravování (oběd) a úrazové pojištění v ceně!!!
Cena turnusu: 1750 Kč
Pro členy APDT: 1500 Kč
Kontaktujte: Iva Mračková
Telefon: +420 722 908 072 | iva.mrackova@seznam.cz
IČO: 016 06 344
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Nové trenérky Twistu

Fyziologie, anatomie, životospráva, biomechanika, psychologie,
choreografie, základy baletu, didaktika, první pomoc, právní problematika, pravidla akrobatického
rokenrolu WRRC i ČSAR, estetika,
gymnastická průprava, akrobacie
a další. To je namátkou krátký výčet toho, co museli absolvovat noví trenéři v lednově-únorovém školení pořádaném
ČSAR a ČOS. Nás těší, že osm trenérek TŠ Twist Říčany
zakončilo zkoušky úspěšně a mají na trénování i „papír“.
V oddíle máme tedy osm nových trenérek s licencí Českého
svazu akrobatického rokenrolu a ČOS. Celkem u nás působí
s licencí trenér III. třídy, či vyšší, již čtrnáct trenérů!
Konečně na otázku, jaké bylo
trenérské školení, odpovídá
„Kana“ Karolína Benešová, jinak sama mistryně světa z let
2009 a 2010: „Bylo až nečekané,
jak moc do hloubky nás školili.
Také u zkoušek jsem se pěkně
zapotila, a to nejen z nových pravidel, ale i z dalších oblastí, například z biomechaniky. Naopak

praktické zkoušky, i díky vlastní praxi tanečnice a trenérky,
bylo snadnější zvládnout. Ale ne každý zájemce zkoušky hned
napoprvé zvládnul. Celkem nás tam bylo asi 35 z celé ČR.“
Další trenérka, mistryně světa
2009, 2010 a 2012, Kristýna Kohoutová dodává: „Zaujaly mne
praktické lekce, které nás všechny
určitě obohatily. U mě bylo těžší pochopit některé akrobatické
zákonitosti. Zřejmě tím, že jsem
sama netančila v páru. Nicméně
na zkoušky bylo nutné zvládnout
i tuto oblast.“
No a do třetice třetí mistryně
světa (2009, 2010) Eva Dvořáková upřesňuje: „…ale také
jsme absolvovaly lekce baletu
a jazzu, kompenzačního cvičení, výuku biomechaniky a dalších věcných informací, které
nám pomohou při naší práci
s dětmi. Doufám, že mne školení
posune vpřed, aby mne a hlavně
moje svěřence rokenrol bavil i nadále.“
Snad našim trenérkám zůstane chuť do další práce s dvěma sty členy TŠ Twist Říčany!
Jiří a Zuzana Boháčkovi, www.tstwist.cz

Obecní úřad Senohraby si Vás dovoluje pozvat
na představení knihy

„Jak rád jsem žil…“

o MUDr. Ctiboru Bezděkovi,
muži, jehož jméno mělo být zapomenuto.
Setkání se uskuteční v sobotu 7. března 2015
v 17 hod. v sále restaurace U Andělů.
O šťastné záchraně pamětí
a o vydání knihy zavzpomíná editorka
PhDr. Olga Bezděková.
S poděkováním za zájem o osobnost
dr. Bezděka a se svojí vzpomínkou na děda
Ctibora se připojí vnuk Mgr. Alexej Bezděk.
Přátelé a známí se ujmou četby
ukázek z vydané knihy.

Všichni jste srdečně zváni.
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Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

Masarykovo nám. 83
Tel. 323 602 654
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny:
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00

http://knihovna.ricany.cz

Oddělení pro děti

Komenského nám. 1910
Tel. 323 605 920
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny:
pondělí, úterý, pátek 12.00 – 17.00
středa 8.30 – 18.00, čtvrtek 8.30 – 17.00

Husova knihovna a Husův rok

V roce 2015 si připomínáme důležité jubileum – 600 let od smrti jedné
z nejvýznamnějších postav našich
dějin, Mistra Jana Husa. Toto výročí
je příležitostí blíže připomenout jeho
osobnost. Naše knihovna, jak ji ostatně
ve zvýšené míře zavazuje její název, nemůže zůstat stranou. Proto připravila
hlavně pro studenty a rodiče s dětmi
putovní výstavu nazvanou „Literární

a historický odkaz Mistra Jana Husa“,
která proběhne v oddělení pro dospělé
v březnu. Je součástí celostátního projektu „Husův rok 2015“. Nad touto
putovní výstavou přijal záštitu hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola.
Mnohé napadá při této příležitosti otázka, proč říčanská knihovna nese jméno
po Janu Husovi. Není to proto, že by
Mistr Jan zde působil. Svou knihovnu

tak z vlasteneckých důvodů pojmenovali místní Sokolové, první zmínka o ní je
z roku 1868. Sokolská knihovna nebyla
jedinou v Říčanech, knihy půjčoval také
spolek Čtenářská beseda. Po vydání
tehdy nového knihovnického zákona
v roce 1919 obě knihovny přešly do nově
vzniklé obecní veřejné knihovny, která
ale již nebyla pojmenována po žádné
osobnosti. Název Husova knihovna byl
obnoven až v roce 1997, navázal tím
na původní sokolskou knihovnu.

Březen – měsíc čtenářů – nadstandardní služby a „špuntomat“
Březen je tradičně spojován s literaturou a se vším, co s ní souvisí. Mnozí si pamatují označení března jako
„Měsíce knihy“. Nyní se zaměřujeme přímo na vlastní četbu a březen
je tedy „Měsícem čtenářů“. V něm
se knihovny často snaží obohatit své
služby čtenářům o nějaký nadstandard oproti běžnému provozu. Naše
knihovna nebude výjimkou.
- V březnu budeme nabízet návštěvníkům „nadílku“ starších knih, které si mohou čtenáři zdarma odnést
(do vyčerpání zásob).
- Čtenářům budeme odpouštět sankce za první upomínku při opožděném
vrácení knih (tzv. „amnestie“).
- V oddělení pro děti rozšíříme náš běžný program pro školy a školky. Budeme pořádat besedy k Měsíci knihy. Pro
větší školáky máme připraveny soutěže, zábavné testíky a výtvarné zpracování obálky oblíbené knihy. Pro menší

děti a školky pak pohádkové povídání
a hádání pohádkových postaviček.
- Zejména zapomětlivým čtenářům budeme půjčovat brýle na čtení (pořídíme
několik brýlí s různým počtem dioptrií).
- Pro ty, kteří se při studiu ve studovně,
při vybírání knih nebo zkrátka při jakékoliv činnosti potřebují řádně soustředit bez rušivých vlivů, bude od března
v knihovně umístěn „špuntomat“. Připomíná trochu automat na bonbóny,
jen místo nich z něho (za 20 Kč) vypadávají hezké kulaté průhledné krabičky
se špunty do uší. Špunty jsou v různých
barvách a splňují veškeré hygienické i bezpečnostní normy platné v ČR
i v EU. V dnešní době plné hlukového
smogu jde jistě o užitečnou pomůcku,
všestranně využívanou. Špuntomaty se
rozšiřují do hotelů, studentských kolejí, vědeckých pracovišť a samozřejmě
také do knihoven, zejména v Německu,
Rakousku a ve Francii.

Zatmění Slunce na hvězdárně v Ondřejově!
Průběh zatmění můžete pozorovat sami přes filtry (svářečské sklo
hustoty 12 až 14 nebo speciální
brýle na pozorování zatmění), ale
také na hvězdárně Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.
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Od 9.20 do 12.00 bude pro školy
a veřejnost otevřena Západní kopule historické hvězdárny, stanoviště
Sluneční patroly Slunečního oddělení a v sále budovy Slunečního
oddělení budou probíhat krátké

informační přednášky o zatmění
a o naší nejbližší hvězdě. Zdarma!
Veřejnost se nemusí objednávat,
školy prosíme o objednání na emailu exkurze@asu.cas.cz nebo telefonu 725 948 910.

texty.kuryr@ricany.cz

1/4/2015
Říčany

KC Labuť, ul. 17. Listopadu 214,
Tel.: 323 602 456, e-mail: info@kclabut.cz
www.kclabut.cz
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03 BŘEZEN
PROGRAM 2015

17.30

05
20.00

JITKA VRBOVÁ & HOT JAZZ
PRAHA STANDY CHMELÍKA

07

St 11 / 03 / 2015 – 20.00

14.00

KONCERT Z CYKLU „JAZZOVÉ VEČERY V ŘÍČANECH”.

09

KO N C E R T Y

TANEČNÍ AK ADEMIE
Čt ZUŠ Říčany.

TA N EC A SP O L EČ N OSR T

PLES ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
So Speciální hosté. K tanci a poslechu hraje „MTO Klešice”.
TA N EC A SP O L EČ N OSR T

VÍTÁNÍ JARA

Po Setkání seniorů s hudbou.
KO N C E R T Y

20.00

11
20.00

18

14.00

21
19.30

25

08.00

27
20.00

VĚRA ŠPINAROVÁ
& ADAM PAVLÍK BAND

28

JITK A VRBOVÁ, STANDA CHMELÍK
& HOT JAZZ PRAHA
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
KO N C E R T Y

VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND
St Koncert nejoblíbenější stálice naší rockové a populární hudby.
DĚTI

MAŠK ARNÍ BÁL PRO DĚTI
So Pořádá Mraveniště.
VÁ ŽN Á H U D B A

PETR JIŘÍKOVSKÝ – KLAVÍR
St Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
DĚTI

PĚVECK Á SOUTĚŽ PATRIOT
Pá ZUŠ Říčany.

TA N EC A SP O L EČ N OSR T

PLES JAZYKOVÉ ŠKOLY LANGFOR
So K tanci hrají Adéla Donátová a Zdeňek Sýkora s kapelou.

St 18 / 03 / 2015 – 20.00
KONCERT NEJOBLÍBENĚJŠÍ STÁLICE NAŠÍ
ROCKOVÉ A POPULÁRNÍ HUDBY.

PETR JIŘÍKOVSKÝ
– KLAVÍR

BŘEZNOVÝ KONCERT KPH
– Petr Jiříkovský – klavírní recitál
Petr Jiříkovský (1971), klavírista a dirigent, je jedním z nejvýraznějších
českých umělců střední generace. Studoval v Praze (u Emila Leichnera a Ivana
Klánského), v Paříži (u Eugena Indjice a Itamara Golana) a ve Vídni (komorní
hudbu u Michaela Schnitzlera). Svými vynikajícími výkony si Petr Jiříkovský
jako klavírista získal mezinárodní renomé. Je zván na špičková koncertní podia
a festivaly v Evropě, USA, Jižní Americe a Japonsku. Jako sólista hrál s mnoha
orchestry (Česká Filharmonie, FOK, Pražská komorní filharmonie, Talichova
komorní filharmonie) pod vedením vynikajících dirigentů jako je Jiří Bělohlávek,
Libor Pešek, James Sedares nebo Jean-Claude Casadesus. Domácí publikum
mělo možnost poznat Petra Jiříkovského jako sólistu na recitálech festivalu
Pražské jaro nebo v prestižním cyklu Světová klavírní tvorba v pražském
Rudolfinu. Je rovněž vyhledávaným komorním hráčem. Od roku 1993 je členem
Tria Martinů, a to společně s houslistou Pavlem Šafaříkem a violoncellistou
Jaroslavem Matějkou. Je také klavírním partnerem houslisty Pavla Šporcla.
Petra Jiříkovského znají posluchači i z mnoha rozhlasových záznamů (Vltava,
Rádio Classic) a z vynikajících CD titulů, natočených pro různé vydavatele.
Na říčanském koncertu zazní díla W. A. Mozarta, F. Chopina, B. Smetany a L.
Janáčka. Těšíme se na Vaši návštěvu!

St 25 / 03 / 2015 – 19.30
KONCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.

Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
OLYMPIC
– Permanentní tour 2015
Skupina Olympic má mezi českými kapelami jedinečné, výsadní
postavení. Od jejích začátků uplynulo neuvěřitelných 52 let, přitom po celou
dobu své existence působila v přední linii českého rocku. Mnoho skladeb
Olympiku zlidovělo – mívají chytlavou a zapamatovatelnou melodii, aniž by
přitom byly kýčovité a podbízivé. Základem trvalého, nepomíjivého úspěchu
kapely je bezesporu invence, hudebnost, profesionalita muzikantů a tvrdá
práce. Tak tomu bylo ve všech obdobích, i když se tvorba a částečně i styl
měnily. Krásné písně vznikaly v uvolněné atmosféře šedesátých let a Olympic
byl jednoznačně na samém vrcholu naší tehdejší rockové scény. Vrcholem
bylo LP Želva (1968), kvalitní a zajímavá byla i druhá dlouhohrající deska
Pták Rosomák (1969). Poté nastalo smutné období normalizace s nutností
proplouvat mezi různými zákazy a omezeními, což nezůstalo bez vlivu
na činnost kapely. Ta se v té době začala nebezpečně přibližovat tehdejší
české komerční pop – music, zejména v době, kdy na postu baskytaristy
působil jinak vynikající zpěvák a muzikant Jiří Korn. Tehdy začal být
Olympic vnímán jako jeho doprovodná kapela, která rockovou muziku
prakticky opustila. Naštěstí toto období nebylo dlouhé, od druhé poloviny
sedmdesátých let (zejména po nástupu baskytaristy Milana Brouma,
špičkového muzikanta, který do skupiny vnesl moderní cítění rockové
hudby) je již Olympic opět v plné síle, tvoří nové, zajímavé skladby,
získává zpět své dřívější fanoušky a posluchače a přibírá mnoho nových.
Natáčí téměř každoročně nová alba, opět je na vrcholu popularity a vítězí
v anketách. Skupina koketovala i s heavy metalem, ale její nejsilnější
polohou jsou melodické rockové písně s kvalitními texty a nápaditými
aranžemi. Texty dodávali zejména Pavel Chrastina (v období 1965 – 69),
Zdeněk Rytíř a Pavel Vrba.
Současnými členy kapely jsou Petr Janda – kytara, zpěv (v kapele
je od roku 1963), Milan Broum − baskytara, zpěv (od roku 1975) a Jiří
Valenta – klávesy, zpěv (od roku 1986). Bubeník Milan Peroutka, který
v kapele působil od roku 1986, zemřel v květnu 2013. Jako host nyní
v Olympicu působí bubeník Martin Vajgl.

WAKE UP AND LIVE
– Multižánrový hudební soutěžní festival

NEBUĎ
LABUŤ
A
ZAJDI N
A
KULTUR
U!

Jedinečný soutěžní mezinárodní festival, jehož 12. velké
finále proběhne koncem května v Polsku. Pravidla soutěže
a přihlášku pro kapely všech žánrů si můžete prohlédnout
na: www.wakeupfestival.cz. Výběrová kola proběhnou současně
v Polsku, Česku, Německu, Bělorusku, Litvě... Termín českého finále
je 10. dubna 2015. Pořadatelem je KC Labuť. Vítěz českého kola automaticky
postupuje do velkého finále v Polsku.
Přihlaste se i vy!!!

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2015
Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu
12. září 2015 v 17.00 a ve 20.00 v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit se můžete
v kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek. Taneční kurzy pro
dospělé začínají v pátek 2. října 2015, budou se konat vždy jednou za 14 dní.
Jsou rozděleny na začátečníky a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00.
Všechny kurzy povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou.

OLYMPIC
St 01 / 04 / 2015 – 20.00
PERMANENTNÍ TOUR OLYMPIC 2015.
KONCERT.

WAKE UP AND LIVE
Pá 10 / 04 / 2015 – 19.00
MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ SOUTĚŽNÍ
FESTIVAL.

RADŮZA
St 15 / 04 / 2015 – 20.00
KONCERT.

ABBA WORLD REVIVAL
Pá 17 / 04 / 2015 – 20.00
KONCERT ZNÁMÉ REVIVALOVÉ
KAPELY S NESTÁRNOUCÍMI HITY.

STO ZVÍŘAT
Pá 24 / 04 / 2015 – 20.00
25 LET KAPELY – KONCERT.

ZPÍVÁME
A TANČÍME S MÍŠOU
So 25 / 04 / 2015 – 15.00
MINIDISKOTÉKA V ZOO
S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU.

ASONANCE
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Út 05 / 05 / 2015 – 20.00
SKOTSKÉ A IRSKÉ BALADY A PÍSNĚ.
KONCERT.

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz
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Přijďte experimentovat!
Staňte se badatelem na výstavě
„Bomba v depozitáři“! Přijďte si experimentálně ověřit výrobu pravěké
kamenné sekerky nebo hledat ve starých textech. Staňte se restaurátorem
a zkuste si retušování obrazu, techniku zlacení, práci bednáře a další činnosti.
Rádi vás uvidíme také na komentovaných prohlídkách pro veřejnost
s historikem Martinem Hůrkou, středy 4. 3., 8. 3. a 1. 4. v 17.00 hodin.
Vstupné pro dospělé 60 Kč,
děti a senioři 15 Kč

Doprovodný program k výstavě:

Vycházka po Říčanech

Středa 25. března v 17.00 hodin, sraz
v parku Antonína Švehly u sochy
Pojďte s námi na vycházku po historických zajímavostech města (socha
Antonína Švehly, měšťanské domy
na náměstí, kostel sv. Petra a Pavla,
gotický hrad). Na konkrétních příkladech si budeme vysvětlovat vlast-

ní příběhy jednotlivých památek, ale
i možnosti poznání, různé postupy,
jakými místní minulost mapujeme,
a kde lze nalézt příslušné archivní
materiály. Vyzkoušíme si roli historika
umění, památkáře nebo architekta.
V případě deště se vycházka ruší.
Vstupné 50 Kč
Rodinné vstupné 80 Kč

Výměnný bazar oblečení
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Sobota 14. března 14.00–17.00
Chcete strávit v muzeu příjemné
odpoledne s dětmi, či bez nich?
Přijďte si vyrobit Moranu, dozvědět se něco o historii vynášení Morany, prohlédnout výstavu
a chvilku posedět.
Vstupné 80 Kč
Rodinné vstupné 150 Kč
V ceně vstupenky je:
Dílna Morana
Vstupné na výstavu Bomba
v depozitáři
Dílnu povede Klára Pilíková
Rezervace vítána: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161

10.–11. března, 16.00–18.30
Každý máme doma plnou skříň, ale
co opravdu nosíme? Děti povyrostly a vám je líto vyhodit oblečení,
do kterého se už nevejdou? Přineste je na výměnný bazar! Kolik kusů
přinesete, tolik kusů si budete moci
odnést. Zbylé oděvy budou věnovány
na charitu.
Noste pouze pěkné, neobnošené
věci. Nepřijímáme drobné oděvy
(ponožky, kalhotky) a hračky. Z kapacitních důvodů omezujeme příjem

Odpoledne
v muzeu: Morana

oděvů od jednoho účastníka na maximálně 50 kusů.
Vstupné 30 Kč
(vstupenka platí oba dny)

texty.kuryr@ricany.cz
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Příměstský přírodovědný tábor: Plavba za dobrodružstvím
Kdy: 13.–17. července 2015, každý
den od 8.30 do 16.30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její
okolí
Pro koho: děti od 7 do 12 let
(od ukončené 1. třídy)
Cena: 2 500 Kč (v ceně stravování –
denně 2 svačiny, oběd, pitný režim,
program, lektoři)

Sourozenecká cena: 2000 Kč / dítě
(pokud se tábora zúčastní sourozenci, každý z nich platí tuto cenu)
Vydejte se s námi na objevnou plavbu
kolem Říčanské hájovny. Prozkoumáme okolní přírodu, budeme hrát hry,
sportovat a tvořit. Největší tajemství
na nás bude čekat pod hladinou. Prozkoumáme vodu od kapky až po oceán.

Příměstský tábor s řemeslem a vědou: Krok do neznáma
Kdy: 10.–14. srpna 2015, každý den
od 8.30 do 16.30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její okolí
Pro koho: děti od 7 do 11 let (od ukončené 1. třídy)
Cena: 2 700 Kč (v ceně stravování –
denně 2 svačiny, oběd, pitný režim,
program, lektoři)

Sourozenecká cena: 2 500 Kč / dítě
(pokud se tábora zúčastní sourozenci, každý z nich platí tuto cenu)
Lidstvo objevilo způsob cestování do paralelních světů. Na nově objevené Zemi
se budeme znovu učit řemeslům, která
dnešní člověk už skoro zapomněl – upéct
chleba, utkat látku, udržovat oheň, střílet

z luku, vyrábět jednoduché nářadí, papír
a inkoust. Prozkoumáme zdejší přírodní
zákony – jak se chová voda, vzduch, světlo? Budou tu fungovat sluneční hodiny,
solární pec nebo horkovzdušný balón?
Připoj se k nám, budeme tvořit, bádat,
objevovat, hrát si a užívat prázdnin.
Bližší informace o obou táborech
a přihlášky dětí na e-mailu: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

Ze sbírek muzea

Korouhev říčanského cechu řezníků
Poznáte světce na obrázku? Pro Říčaňáky to jistě není problém, neboť
sv. Petr a Pavel jsou patrony místního, v jádru raně gotického kostela.
Jejich zpodobnění však není ke spatření pouze na oltářním obraze uvnitř
kostela nebo na sochách na kostelní
věži přímo nad vstupem, ale také
na obrazech velké části cechovních
korouhví (praporů), které jsou uloženy v muzejních sbírkách.
Je to pochopitelné, náboženská rovina byla důležitou součástí cechovního života. Místní cechy (řemeslnická sdružení), které v Říčanech
existovaly od počátku 18. století, si
na své prapory umístily místní patrony (sv. Petr držící klíče od nebeské

brány a sv. Pavel s mečem symbolizujícím sílu Božího slova). Na druhé
straně korouhve pak býval již konkrétní symbol toho kterého cechu.
Zde uváděný prapor náleží cechu
řezníků a je datován do roku 1791,
jedná se tedy o jeden z nejstarších
praporů uchovávaných v Muzeu
Říčany. Díky svému stáří, častému
používání při slavnostních příležitostech i předchozímu nevhodnému uložení jsou cechovní prapory
často značně poškozeny. S výše
uvedeným praporem se můžete
seznámit i na právě probíhající výstavě v Muzeu Říčany, během které
jsou získávány prostředky na jeho
celkové zrestaurování.

Pomozte nám zrestaurovat cechovní prapor
Při vernisáži výstavy Bomba v depozitáři proběhla benefiční tichá aukce
uměleckých předmětů a kopií fotografií z archivu Muzea Říčany. Chtěli jsme
tímto způsobem probudit zájem veřejnosti o cenné sbírky z muzejního depozitáře. Z tisíci položek, které se zde
uchovávají, jsme vybrali prapor říčan-

ského cechu řeznického z roku 1791,
který bychom rádi nechali odborně
zrestaurovat. Cena za obnovu tohoto cechovního praporu bude podle
restaurátorské zprávy 40 000 Kč.
O polovinu této částky jsme zažádali
v grantu na Ministerstvu kultury.
Na tiché aukci se nám podařilo vybrat

Kromě praporu jsou vystavovány
i další unikátní předměty (ať svým
věkem, původem či regionálním významem). Mezi nimi i místní středověké kachle právě s vyobrazením
sv. Petra a Pavla. Středověcí farníci,
docházející do říčanského kostela,
tak měli oblíbené patrony i doma
na kachlových kamnech.
Martin Hůrka
9 100 Kč. Přispěli návštěvníci vernisáže i pracovníci muzea. Děkujeme všem
řemeslníkům, kteří darovali do aukce
krásné předměty, zejména Ondřejovi
Suchanovi a Radmile Bělinové.
Na obnovu cechovního praporu s obrazem patronů Říčan sv. Petra a Pavla můžete přispět i nadále, účelovým
darem nebo zakoupením vstupenky
na výstavu Bomba v depozitáři.
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LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů
do 13.3. Říčany
do 12. 4. Říčany
1. 3. Velké
Popovice
4. 3. Říčany

14.30

7. 3. Kamenice

9.00

20.00

7. 3. Ondřejov

8.30
–13.30
7. 3. Senohraby
17.00
7. 3. Zvánovice

17.00

7. 3. Štiřín

19.30

7. 3. Říčany
7. 3. Hrusice
8. 3. Říčany

20.00
20.00
7.51

11. 3. Říčany
14.3 . Chocerady
15. 3. Velké
Popovice
18. 3. Štiřín

20.00
14.30

20. 3. Kunice
22. 3. Štiřín
23. 3. Kamenice

15.00
–18.00
9.00
–12.00
20.00
17.00
9.00

25. 3. Kamenice

19.30

20. 3. Ondřejov

28. 3. Hrusice

Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.: 323 618 169

Nejmohutnější památné stromy ČR – Výstava fotografií od fotografa pana Pavla
Hössla, kterou pořádá Dendrologická společnost pod záštitou města Říčany
a Gymnázia Říčany. Obřadní síň.
Bomba v depozitáři – Výstava v muzeu, kde se odkryjí poklady nashromážděné
za posledních 100 let.
Kašpárek a policajt Šmidra – Rozverná loutková pohádka, vstupné dobrovolné.
Sokolovna.
Dan Bárta – Koncert Dana Bárty s kapelou Illustratosphere.
Volnočasové centrum Na Fialce.
Kamenický pohár juniorů – Taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických
tancích. Kulturní dům.
Seminář digitální technologie – Seminář je součástí Regionálního programu
celoživotního vzdělávání. Sportovně-kulturní centrum. Vstup zdarma.
„Jak rád jsem žil..“ – Představení knihy o MUDr. Ctiboru Bezděkovi, muži, jehož
jméno mělo být zapomenuto. Přátelé a známí se ujmou četby ukázek z vydané knihy.
Sál restaurace U Andělů.
Retro předvečer svátku všech žen – Oslava MDŽ s živou hudbou, tanec i výzdoba
ve stylu 80. let. Legner Hotel Zvánovice.
Květinkový ples – Večerem provází Hana Heřmánková a Václav Větvička, k tanci
i poslechu hraje Orchestr Josefa Hlavsy. Vstupné 600 Kč. Zámek.
Ples zdravotní a záchranné služby – Kulturní centrum Labuť.
Maškarní ples – Bohatá tombola, masky vítány. Sokolovna.
Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Kostelec nad Černými Lesy–
Doubravčice–Kozojedy, 13,5 km. Odjezd autobusem č. 387 ze stanice Říčany k žel.
st. v 7.51 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.
Jitka Vrbová a Hot Jazz Praha – Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech“.
Sokolovna.
Maškarní karneval pro děti – Sokolovna
Vodníkovy bludičky – Loutková pohádka o lásce, která obměkčí i vodníka, vstupné
dobrovolné. Sokolovna.
Větvičkova poradna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstup zdarma.
Dům ATIS.
Částečné zatmění Slunce – Pro veřejnost a školy bude zdarma otevřena Západní
kopule historické hvězdárny.
Oldies 80“ a 90“ – Písničky na přání nejen z 80. a 90. let. Vstupné 70 Kč, Zámek Berchtold.
Sukův hudební Štiřín – Jan Bartoš – klavír, vstupné 250 Kč, Zámek.
Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce – Pro děti od 3 do 10 let, hraje
divadlo Koňmo. Kulturní dům.
Vzpomínky zůstanou – Hra Divadla UNGELT, hrají Zlata Adamovská, Petr Štěpánek,
Jana Stryková/Lucie Štěpánková. Vstupné 450/400/350 Kč. Kulturní Dům.
Velikonoční jarmark – Sokolovna.

10.00
–17.00
28. 3. Říčany
20.00 Ples jazykové školy Langfor – Kulturní centrum Labuť.
Rybářský ples
28. 3. Mnichovice
29. 3. Velké
14.30 Bezhlavý rytíř – Loutková pohádka o kouzlech svatojánské noci, zlém čaroději
Popovice
a odvážné princezně, vstupné dobrovolné. Sokolovna.
do 12. 4. Říčany
Bomba v depozitáři – Výstava v muzeu, kde se odkryjí poklady nashromážděné
za posledních 100 let.
1. 4. Říčany
20.00 Olympic – Permanentní Tour – Koncert v Kulturním centru Labuť.
5. 4. Zvánovice
10.00 Velikonoční neděle pro děti i dospělé – Živá hudba, malování vajíček, hledání
–16.00 pokladu a mnoho dalších překvapení. Vstup zdarma, Legner Hotel Zvánovice.
15. 4. Říčany
20.00 Radůza – Koncert v Kulturním centru Labuť.
25. 4. Štiřín
10.00 MCC Kros Štiřín – 5. ročník přespolního běhu ve všech věkových kategoriích
o poháry nejlepších atletů světa. Louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem.
Start nejmladších účastníků v 10 hod.
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texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
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Velik n ční
VýstaVa

v ý t varné práce
dětí z říčanských
mateřských
a základních škol

28. 3. – 10. 4. 2015

hradní zahrada (ulice Na Hradě)

w w w . r i c a N y. c z

o te vř en o
de n n ě
o d 7 do 19
ho di n

Město Říč any z ve pŘíznivce sportu

na sl avnostní ote vŘení

zrekonstruované
sportovní haly
v Říč anech, ulice Šk roupova

v sobotu 28. únor a 2015
v 9.00 hodin
v ystoupí TS DANCE EB A TŠ T wiST
proběhne DĚ TSK Ý FLORBALOV Ý TURNA j

w w w . R i C A N y. C z

Dílna
v muzeu
Říčany

14. 3. 2015
14 – 17 hodin

M
vynášení

průvod s rytmy
Samba bandu

sraz s Moranami, bubínky, chřestítky
na Masarykově náměstí o Smrtné neděli

Pro zahřátí
čajíček

orany
Přijměte pozvání na tradiční

smrtholky

22. března 2015 v 15 hodin
S  PODPOROU

w w w . r i c a n y. c z

program souboru
Mikeš na Jurečku
utopení Morany
výroba zdobených
líteček

Odměny za každou
Moranu

Historie v obrázcích
I nadále bychom chtěli požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokumentují zašlé i relativně živé časy v Říčanech a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989),
o poskytnutí těchto fotografií muzeu k okopírování (veškeré fotografie budou po naskenování v pořádku majiteli vráceny). Přispějete tím k obrazové dokumentaci podoby města a jeho okolí.
Foto: Archiv Muzea Říčany

Barevná fotografie, kterou muzeu před nedávnem poskytl Fr. Křížek, ukazuje zajímavý pohled z dnešní Mánesovy ulice přes lokalitu Na Fialce
směrem k vilám u železniční tratě. Fotografie byla pořízena ve válečném roce 1942. V popředí sáňkují děti před skleníkem pana Fialy, jehož
zahradnictví dalo místu současný název. Pozdější stavba Interiéru Říčany v pozadí chybí. Vlevo je Bartošův automatický mlýn, uprostřed vede
Sadová ulice (dnešní Cesta Svobody) kolem bývalého rybníka Bezděkova. V popředí chybí alej lísky turecké, která byla vysázena později.

