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Slovo úvodem

Vladimír Kořen,
starosta města
Milí sousedé,
iluze času má své kouzlo – zvlášť ve chvílích, kdy se na něj soustředíme. Ve vteřině se potkají velká a
malá ručička, přetočí se dvě číslovky letopočtu a najednou žijeme jinou dobu. 2019 vystřídá 2020. Za
jednu vteřinu jsme o rok starší.
„Každý okamžik přináší změnu, to je zákon,“ říkával Václav Postránecký. Ta změna je nepřetržitá,
pokaždé neopakovatelná a neúprosně nenávratná. A v několika vteřinách je možné se za uplynulým
sledem událostí ohlédnout a vyhlížet časy nové. Uplynulý rok změnil nás i celou společnost. Vnitřně
cítím, že rok 2019 byl v tomto směru rokem výraznějším, mění se generace a s ní i hodnoty… To, že
odešly ikony světa hereckého nebo hudebního, tento můj pocit ještě umocňuje. Je tu ale mnohem
důležitější moment. Velké části společnosti se před očima ztrácí jejich tradiční svět. Jsme přehlceni
informacemi, které překvapují, odhalují drzost, nestoudnost, brutalitu fyzickou i duševní… A nerozumíme tomu, co se děje. Často jsme obklopeni lží, sofistikou, zamotáváme se do účelových konspirací a záměrného zmatení. Společnost je rozdělena. A prožíváme střet tradičních hodnot s přílivem
nových konceptů. Vnímáme střet pohodové kavárny a beznadějného pachtění na severu. Jedni upozorňují na různé střety zájmů a druzí podléhají apatickému nezájmu. Společnost je v jakési hodnotové nervozitě. Ale nemějme z toho strach, k lidem to patří. „Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i
staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem,“ napsal
před více než dvěma tisíci let antický filozof Platón a ta propastná vzdálenost času dokazuje, jak jsme
stále stejní. Najít pravdu je těžké a rozhodně nikdo z nás nemá zázračný recepis na její poznání. Pravda se však rodí právě ve střetech pohledů, různých úhlech poznání, hněte se energií zájmů. Pravda
je sdílená a v dalším okamžiku se mění, zdokonaluje. A k tomu vývoji potřebuje svobodu a úctu k demokracii. Uplynulý rok byl připomínkou toho, jak cenným prostředím svoboda je. Před pouhými
jednatřiceti lety naše země byla protkána špiclováním, udáváním, nespravedlivým trestáním, mnozí
byli zlomení a byly stovky témat, o kterých se raději nemluvilo, nepsalo. Za vyslovení jiného názoru
přišel trest – a nemuselo to být hned vězení. Trestem je i nátlak, černý puntík v papírech, vyloučení
ze společnosti, urážky, šikanující kontroly, odvracení či zesměšňování. Poznali jsme chuť svobody a
naší povinností je o svobodu pečovat, nebrat ji druhým a myslet na ty lidi, kteří svobodu nemají. Byť
jsme různí, napravo, nalevo, hájíme tradiční rodiny či chráníme přírodu, měli bychom si svobody
užívat každým okamžikem. Jediná jistota je změna, tak vám přeji, ať společně prostor svobody každým okamžikem roku 2020 měníme k lepšímu, ať ji rozšiřujeme, vylepšujeme a kultivujeme. A třeba
ať hlubokou debatu o tak vážném problému, jako je globální klimatická změna, která nás ohrožuje,
nevedeme na úrovni zesměšnění jedné dívky, která má strach z budoucnosti.
Přeji vám, ať každý okamžik vašich dní přináší dobro, radost, pravdu a lásku.
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Partnerská města se setkala na výroční
konferenci v Dainville

Tisk: Tiskárna Triangl, a. 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. Akademické tituly
jsou uváděny pouze v komerčních textech.
Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek
16. ledna pro příspěvky a v pátek
17. ledna pro inzerci.
Příští, únorový kurýr bude distribuován
31. ledna až 2. února 2020.
Na obálce: Prožijte s námi novoroční
ohňostroj na Masarykově náměstí.
Foto: Rudolf Flachs
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Informace z radnice
Krátce z Rady města Říčany
dne 21. 11. 2019
Rada přijala celkem 10 usnesení
u Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se
společností Ridera DIS, s.r.o., spočívajícím v navýšení celkové ceny díla z důvodu provedených víceprací v hodnotě
336 894,35 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě na rekonstrukci ulic Štěchovická a Tenisová penetračním
makadamem se společností Vialit Soběslav spol. s.r.o.,
jehož předmětem je celkové snížení ceny díla o 104
396,5 Kč.
Hlas pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada uložila zajistit vyhlášení konkursu na pracovní
pozici ředitelky příspěvkové organizace města Říčany Mateřská škola Kuřátko, p. o., sídlem Rooseveltova 3, Říčany
251 01.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se ZO
ČSOP Vlašim ohledně poskytnutí individuální dotace ve
výši 30 000 Kč na provoz záchranné stanice pro živočichy
z rezervy starosty.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření dodatku se zhotovitelem firmou Wandel CZECH, s.r.o., kterým se navyšuje cena díla
Oprava hřbitovní zdi Strašín o 95 292,10 Kč a rozpočtové
opatření, které se částka uvolní z RP OV Strašín.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2

Krátce z Rady města Říčany
dne 28. 11. 2019
Rada přijala celkem 15 usnesení
u Rada souhlasila s podpisem smlouvy se společností
UNIT architekti na projektové práce na Úpravy přednádražního prostoru v Říčanech.
Hlasy pro: 7

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
bude upřesněno na začátku ledna,
sledujte prosím webové stránky města
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen, starosta města

4

u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 na akci Rekonstrukce kotelny, Komenského nám. 1619, Říčany na vícepráce a méněpráce v celkové částce 93 230 Kč bez DPH s
firmou TO SYSTÉM s.r.o.
Hlasy pro: 7
u Radní souhlasili s realizací projektu Odborná přírodovědná učebna 3. základní školy u Říčanského lesa
na základě využití dotace z 46. výzvy IROP v roce 2020.
Předpokládané náklady projektu činí 1 697 557,80 Kč vč.
DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy se společností BILLA spol. s r.o. o poskytnutí účelového finančního
daru ve výši 1 500 000 Kč na výsadbu ovocného sadu v lokalitě Na Vysoké, Říčany.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s objednáním oponentské právní analýzy, týkající se uzavřených smluv o smlouvách budoucích
kupních s nájemníky bytů v budově čp. 1910, Komenského nám. Říčany na budoucí prodej těchto bytů za 100 Kč a
uzavřených roku 2002, od právničky Jany Zwyrtek Hamplové za celkovou cenu 45 000 Kč plus DPH a souhlasila
s uvolněním částky 54 450 Kč z rezervy Rady města Říčany.
Hlasy pro: 7

Krátce z mimořádné schůze
Rady města Říčany dne 29. 11. 2019
Rada přijala celkem 1 usnesení
u Radní odsouhlasili podání žádosti o dotaci pro příspěvkovou organizaci Koloběh Říčany na projekt POSEZ
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Celková částka požadovaná KOLOBĚHem Říčany pro rok 2020 je
340 000 Kč (206 000 Kč, tj. 60 % od Středočeského kraje,
136 000 Kč, tj. 40 % jako spoluúčast města Říčany).
Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany
dne 5. 12. 2019
Rada přijala celkem 25 usnesení
u Rada schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se zhotovitelem stavby, společností T4 Building s.r.o., kterým se
stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla „Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek“. Cena díla se snižuje o 28
408,28 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č. 6 ze dne 31. 5. 2019
na akci Půdní vestavba ZUŠ Říčany na více a méněpráce,
kterým se navyšuje cena díla o 19 721,55 Kč s DPH a upravuje se termín na část prací, které se z technologických důvodů doporučují realizovat až v dubnu 2020.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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Z V lednu pravidelná
s vedením
OČÍ setkání
města odpadají,
DO další termíny budou
OČÍ vypsané až v únoru.
u Rada souhlasila s opravou erodovaných částí kamenných zdí břehů Pacovského rybníka za cenu 175 450 Kč
vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na nákup
defibrilátorů od společnosti OMS - MEDI s.r.o., za cenu
189 082,10 Kč vč. DPH. Výdaj za následné pětileté provozní náklady je 20 328 Kč.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s písemnou výpovědí Smlouvy o spolupráci v oblasti vzdělávání s PED Academy, z. ú. (dříve
PROEDUKACE, z. ú.) a to k 1. 9. 2020.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila odstoupení od smlouvy o výpůjčce s občany, kteří do 30. 11. 2019 v rámci projektu Operačního
programu životní prostředí CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_10
3/0008561 s názvem „Kompostéry pro občany, Říčany“
kompostér neodebrali.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila poskytnutí účelového příspěvku na
dopravu pro pedagogické pracovníky škol, zřizovaných
městem Říčany, podle 6 -2017 Pravidel města Říčany.
Celkem příspěvek na dopravu za 2. pololetí 2019 činí
289 644 Kč.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu města vyslovit souhlas
s uzavřením Memoranda mezi Junákem – český skaut,
středisko Lípa Říčany, z.s., a městem Říčany o záměru
budoucí spolupráce při využívání klubovny, v areálu u
rybníka Marvánek, od školního roku 2021/2022 za předKaždé lednové úterý budou sváženy vánoční
stromky, odložené na stanovištích separovaného odpadu.

pokladu, že se výstavba této klubovny investorovi Junák-český skaut, středisko Lípa Říčany, z.s., podaří dokončit
do konce léta 2021.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uvolněním částky 6 600 Kč ze své rezervy na úhradu kurzovného pro seniory z Říčan na kurz
Univerzita třetího věku, pořádaný v DPS Senior.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č. 2 ze dne 6. 8. 2019
na akci Intenzifikaci ČOV Říčany na více a méněpráce v
celkové hodnotě 198 814,47 Kč bez DPH, se Společností
pro intenzifikace ČOV, Říčany. Celková cena díla včetně
dodatku č. 2 nyní činí: 104 980 382,47Kč bez DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Město vydalo publikaci
o historii samosprávy
V červnu loňského roku uplynulo 100 let od prvních
československých komunálních voleb. U příležitosti tohoto
výročí se město rozhodlo vydat knihu o dějinách říčanské
samosprávy, nejen té československé, ale od nejstarších
zmínek po současnost. Během dlouhých příprav, které
protáhly vydání až na konec roku, bylo prostudováno
mnoho literatury a především pramenů (soudní manuály
17. a 18. století, zápisy zastupitelstev a rad od 19. století,
kroniky a tiskoviny od 20. století…), z nich se pak vybraly
některé události a akce, které byly důležité nebo zajímavé.
Publikace je rozdělena do šesti částí – historický úvod a
poté sedm dějinných období (nejstarší konšelské období,
regulovaný magistrát, obecní výbory za rakouské monarchie, československá zastupitelstva, poválečné národní
výbory, národní výbory po r. 1948 a zastupitelstva od r.
1990). Každá část je pak členěna podle funkčních období
starostů, předsedů, purkmistrů a primasů a za každé
volební období jsou uvedeni jejich zástupci, radní a zastupitelé (resp. poslanci, výborové, konšelé). Součástí knihy
jsou i obrazy starostů. „Z téměř každého období zůstalo
něco zachováno, co dodnes slouží a ovlivňuje naše životy
– budovy, silnice, rybníky, pomníky, parky, vzpomínky…
A určitě stojí za to připomenout si nejen tato díla, ale i ty,
kteří se o ně a o rozkvět města zasloužili,“ říká starosta
Vladimír Kořen (Klidné město).
První zmínka o primasovi je z r. 1605, o radnici dokonce
ještě o 40 let dříve, jde tak o více než 400letou historii
města. Během tohoto období se v jeho čele vystřídalo
minimálně 19 primasů, 7 purkmistrů, 12 předsedů
národního výboru a 17 starostů. Spolu s konšely, výbory
a zastupitelstvy se snažili pozvednout úroveň Říčan a
výsledky tohoto jejich úsilí jsou vidět i dodnes.
„Knížka je myšlena jako pocta všem obyvatelům našeho
krásného města, kteří ho řídili a rozhodovali o jeho rozvoji
napříč celou jeho historií, ale i těm, kteří pomáhali a
pomáhají s realizací jejich rozhodnutí,“ uzavírá starosta.
Knihu s názvem Dějiny samosprávy města Říčany lze
zakoupit v infocentru.
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NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ROKU
2019 SPOLUFINANCOVANÉ
Z EVROPSKÝCH FONDŮ
Vodovod Říčany – přiváděcí
a rozvodné řady Strašín,
Pacov, Radošovice
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.3
0/0.0/0.0/16_043/0004742
Fond: Fond soudržnosti
Program: Operační program životní
prostředí, výzva 43
Fyzické zahájení realizace stavby: 15. 8. 2018
Konec realizace stavby: 20. 1. 2020
Ukončení kolaudace: 30. 4. 2020
Celkové výdaje projektu: 31 423 720 Kč
Výše dotace: 15 089 572,30 Kč
Intenzifikace ČOV Říčany
Registrační číslo projektu:
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199
Fond: Fond soudržnosti
Program: Operační program životního prostředí, výzva 71
Celkové výdaje projektu: 133 002 207,80 Kč
Výše dotace: 69 839 756,83 Kč
Fyzické zahájení realizace stavby: 27. 8. 2019
Konec realizace stavby: 30. 4. 2021
Ukončení kolaudačního řízení: 30. 6. 2022

Vodovod Voděrádky, Říčany
Registrační číslo projektu:
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007201
Fond: Fond soudržnosti
Program: Operační program životního prostředí, výzva 73
Celkové výdaje projektu: 6 305 939,04 Kč
Výše dotace: 2 560 306,14 Kč
Fyzické zahájení realizace stavby: 29. 8. 2019
Konec realizace stavby: 31. 5. 2021
Ukončení kolaudačního řízení: 31. 8. 2021
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Kanalizace Voděrádky
Registrační číslo projektu:
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007202
Fond: Fond soudržnosti
Program: Operační program životního prostředí, výzva 71
Celkové výdaje projektu:
18 804 191,41 Kč
Výše dotace: 8 147 985,96 Kč
Fyzické zahájení realizace stavby: 29. 8. 2019
Konec realizace stavby: 31. 5. 2021
Ukončení kolaudačního řízení: 31. 8. 2021
Cyklostezka Do Prahy na kole
Registrační číslo projektu:
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/000
6836 a CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_0
45/0006835
Fond: Evropský fond pro regionální
rozvoj
Program: Integrovaný regionální
operační program; Integrované
teritoriální investice
Fyzické zahájení: listopad 2018 pro část 1, 2
Konec realizace: duben/květen 2020 (předání dokončené
stavby)
Celkové výdaje za říčanskou část k 31.11.2019
(před dodatkem č. 4): 74 990 454,73 Kč
Celkem dotace za říčanskou část cyklostezky: 48 712 535,26 Kč
MŠ Kuří
Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0
005121
Datum ukončení realizace:
srpen 2020
Celkové výdaje:
21 711 022,79 Kč
Výše dotace: 19 539 920,51 Kč
Venkovní učebny geomorfologie při 1. ZŠ Říčany
Registrační číslo projektu:
CZ:06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007263
Kolaudace: listopad 2019
Celkové způsobilé výdaje: 3 599 752,77 Kč
Výše dotace: 2 675 025,96 Kč
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NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ROKU
2019 PLNĚ HRAZENÉ Z ROZPOČTU
MĚSTA

II. etapa Politických vězňů a III. etapa Cesta
Svobody Kompletní rekonstrukce ulic včetně
inženýrských sítí
II. etapa: úsek Cesta Svobody – 17.listopadu: 19,15 mil. Kč
III. etapa: Cesta Svobody v úseku nádraží – Politických vězňů     
3,4 mil. Kč

Výstavba či oprava chodníků: Zborovská,
Táborská, Lipanská, Domažlická, Plukovníka
Švece, V Chobotě, Řípská, Za Větrníkem,
Bezručova u bytovek, Pacov, Strašín
Například:
· Chodník Pod Strašínem Pampelišková: 2,8 mil. Kč
· Chodník Táborská – Kyjevská: 2,95 mil. Kč

Oprava komunikací: Bezručova (u nemocnice),
Řípská, Tenisová, Štěchovická ...

Odbahnění a oprava
rybníku Rozpakov
Celkové výdaje: 9,3 mil.
Kč (část jako údržba, část
jako investice)
Půdní vestavba ZUŠ
– tři nové učebny

Oprava stoky A
Hlavní kanalizační stoka
města v oblasti Fialky
Celkové náklady: 8 mil. Kč

Celkové výdaje:
5,75 mil. Kč

Kulturní sály města Říčany ve Staré radnici
Dokončení sálu: 4,2 mil. Kč
Charitativní
obchod
Koloběh
Vítězný projekt 2.
ročníku PB 2 mil. Kč

Adventure
minigolfové
hřiště
Vítězný projekt
2. ročníku PB
2 mil. Kč
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Nejvíce financí v Říčanech poteče opět do
vodohospodářské infrastruktury, nových
školských zařízení a dalších dopravních staveb
Rozpočet města na rok 2020 počítá s investičními výdaji
v celkové výši 356 milionů korun. Pokračovat budou velké
investiční akce zejména v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Říčanskou kasu vyjdou v tomto roce na zhruba
100 milionů korun. Poté, co v loňském roce radnice investovala do opravy stoky A, provedla rekonstrukci kanalizace
a vodovodu v ulici Politických vězňů a postavila vodovodní řad na Strašín a Pacov, bude pokračovat se započatými
stavbami Intenzifikace ČOV Říčany a ve Voděrádkách stavbou vodovodu a kanalizace.
Dalších cca 100 milionů půjde v roce 2020 do oblasti školství.
Kromě zahájení plánované výstavby budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí chce město začít stavět i další mateřskou školu
Větrník v ulici Bílá, na kterou se podařilo získat dotaci. Přestavba staré školy v Kuří na mateřskou školu, kde vzniknou dvě třídy, by měla skončit v srpnu tohoto roku. Již v lednu proběhne
výběrové řízení na ředitelku. V Kuří také město postaví nové
dětské hřiště. Plánuje se též rekonstrukce stávající MŠ Srdíčko
a obnova zařízení školní kuchyně v ZŠ Bezručova. Na základě
memoranda s říčanskými skauty město poskytne podporu na
zřízení městské lesní školky v prostoru nově budované skautské klubovny u Marvánku. Návštěvníci kulturních akcí v Labuti jistě uvítají investici do klimatizace.
V oblasti dopravní infrastruktury dokončí stavbaři v květnu
cyklostezku z Prahy Kolovrat do Mnichovic. V koordinaci
s akcí ŘSD chce město opravit přilehlé chodníky v rámci rekonstrukce ulice Černokostelecká (aktuálně se stále počítá se
zahájením 1. etapy v roce 2020, potvrzení ŘSD však město
nemá). Město v těchto dnech podává žádost o dotaci na obnovení podchodu pod železniční tratí Praha – Benešov s bezbariérovým přístupem. Pokud bude úspěšná, nový podchod
vznikne přibližně v místě Lihovaru.
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Dokončena bude stezka pro pěší a cyklisty od nádraží k nákupní zóně u Tesca, která se začala budovat v prosinci minulého
roku. Radnice v rozpočtu pamatuje i na výstavbu nových parkovišť. Více aut zaparkuje u základní školy u Říčanského lesa,
kde se zvedla poptávka po parkování díky návštěvníkům nového sportoviště. Vedle Říčanského pivovaru v ulici Olivova se
začne připravovat velké parkoviště pro centrum města a okolní
školní budovy. Projektová dokumentace na úpravu parkovacích ploch v okolí nádražní budovy právě vzniká v kanceláři
UNIT architekti. Z položky investic budou financovány i rekonstrukce ulice Bílá, která souvisí s výstavbou mateřské školy
Větrník, a ulice Melantrichova v souvislosti se základní školou
na Komenského nám. Dostavěn bude i chybějící roh chodníku
Za Větrníkem. Několika miliony z rozpočtu na provoz bude
radnice hradit opravy silnic a chodníků ve městě.
Projekt Revitalizace sídlišť, který radnice odstartovala v loňském roce, by měl začít realizací první etapy. Revitalizace
okolí rybníku Marvánek v loňském roce neproběhla. V případě
přebytku hospodaření za rok 2019 bude zařazena do investic
v roce 2020.
Z rozpočtu bude dále, mimo jiné, zakoupena i cisternová automobilová stříkačka pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Říčany. Město Říčany požádalo o dotaci a zbytek uhradí ze
zisku z úsekového měření.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE
PLÁNOVANÉ NA ROK 2020
Nová budova 1. ZŠ na Komenského náměstí
Předpokládané náklady: 440 mil. Kč vč. již vynaložených nákladů na projektovou dokumentaci
Předpokládané krytí z dotací: 317 mil. Kč.
V souvislosti s výstavbou ZŠ bude provedena rekonstrukce ulice
Melantrichova

texty.kuryr@ricany.cz
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MŠ Větrník v ulici Bílá
Předpokládané náklady: 65,2 mil. Kč
Výše dotace: 44,5 mil. Kč
V souvislosti s výstavbou MŠ bude provedena rekonstrukce ulice
Bílá

Nákup CAS (cisternové automobilové stříkačky)
pro JSDH Říčany
Předpokládané náklady: 8,85 mil. Kč
Dotace v rámci Výzvy IROP Č. 69 „Integrovaný záchranný systém integrované projekty CLLD“
Výše dotace: 4,75 mil. Kč

Botanické centrum při 3. ZŠ U Říčanského lesa
Předpokládané náklady: 9,7 mil. Kč
Požádáno o dotaci.

Obnovení podchodu pod železniční tratí s bezbariérovým přístupem
Předpokládané náklady:
15,73 mil. Kč
(Radnice požádá o dotaci, v případě, že dotace nebude úspěšná,
projekt nebude realizovat)
III. etapa Chodníky
Černokostelecká
(bude realizováno v návaznosti na rekonstrukci
ulice Černokostelecká v
koordinaci s ŘSD)
Předpokládané výdaje
pro rok 2020: 4,6 mil.
Kč a 4,78 mil. Kč na rok
2021
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Parkoviště u Říčanského lesa
I. etapa cca 30 míst
Předpokládané náklady: 1,2 mil. Kč

Industriální park pro „náctileté“ vítězný projekt
PB I. ročník
– I. etapa
Náklady: 2 mil. Kč

Modernizace dopravního hřiště v Říčanech, vítězný projekt PB III. ročník
Náklady: 2 mil. Kč
IV. etapa Cesta Svobody v úseku Pol. Vězňů Mánesova
Zahájení a dokončení 2020      
Předpokládané náklady: 2,6 mil. Kč

Stezka pro pěší od nádraží ČD k nákupní zóně
Předpokládané náklady: 2,1 mil. Kč
Práce byly zahájeny 2019
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Úprava stanovišť separovaného odpadu, vítězný
projekt PB III. ročník
Náklady: 2 mil. Kč
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Kulturní akce pořádané městem Říčany v roce 2020
22. 2. 2020 	REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA	
22. 2. 2020

MASOPUST

březen 2020	DIVADLO PRO UČITELE
1. 5. 2020

MÁJOVÉ SLAVNOSTI

červen 2020	DĚTSKÝ DEN
srpen 2020

FILMOVÝ FESTIVAL

srpen 2020
POHODA DŽEZ,
	ANEB TÝDEN JAZZU V ŘÍČANECH
září 2020

KONCERT PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY

13. 9. 2020

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI - Husité

říjen 2020	ZLATÝ OŘÍŠEK STŘEDOČESKÉHO
KRAJE
5. 12. 2020

ČERTŮ REJ

Prosinec 2020 	ADVENTY A ČESKÉ VÁNOCE

Seznam akcí
pořádaných
městem není
úplný. O datech konání
a dalších připravovaných
výstavách a
koncertech
vás budeme
průběžně informovat na
stránkách
městského
věstníku, Facebooku a na
webu města.
V kalendáři
akcí (viz obrázek) naleznete pozvánky na kulturní i sportovní události
v Říčanech i okolí, které můžou vkládat organizátoři akcí.
Také se z kalendáře prolinkujete na webové stránky příspěvkových organizací ZUŠ, KC Labuť, Muzea Říčany a
městské knihovny, které také organizují celou řadu akcí
pro veřejnost. 
KL

11

Informace z radnice

Na vánočních trzích se rojili čerti
Letošní prosinec přinesl kromě tradičních akcí také novinku. Celý první
týden na náměstí probíhaly vánoční
trhy organizované firmou Trhy Aleš.
V odpoledních programech se představily děti z mateřských škol Zahrádka, Čtyřlístek, U Slunečních hodin,
také žáci základních škol Nerudova,
Bezručova a Masarykova náměstí.
Nesmírně si vážíme obětavé práce uči-

telů, spolupráce rodičů a ochoty dětí.
S nadšením všichni čelili chladnému
počasí, aby přispěli ke sváteční atmosféře. Srdečně jim za všechna krásná
vystoupení děkujeme.
Mrazivé počasí neodradilo ani obrovské množství andílků a čertíků, kteří
si přišli užít svůj pátý prosinec. Proběhl zábavný program agentury Fun
Activity, diváci obdivovali fireshow,

na pódiu se představily nejpovedenější masky. Na závěr rozdal Mikuláš
všem drobné dárky.
Nad ohnivými koši, které byly v tomto počasí velmi užitečné, laskavě
bděli naši říčanští dobrovolní hasiči
spolu s pracovníky technické správy
města. Velmi děkujeme za jejich nezištnou pomoc.
Jitka Bahenská

Vánoční trh na Masarykově náměstí

Čertíky se náměstí jen hemžilo

Ďábelská fireshow
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Důstojný příchod Mikuláše

Nadílku pomohlo Mikuláši rozdat žákovské zastupitelstvo
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A byl tady zas ten adventní čas…

První prosincová neděle byla v letošním roce zároveň i
první adventní. Návštěvníci zcela zaplnili Masarykovo
náměstí, aby si užili důstojné zahájení adventu a příjemná
vystoupení mateřské školy Čtyřlístek, základní školy Bezručova a dechového orchestru ZUŠ Říčany. Účinkujícím
velmi děkujeme za krásné výkony. Na závěr programu
rozsvítil vánoční strom tým Madonna z TŠ Twist, vítěz

letošního Zlatého oříšku starosty města Říčany. Druhou
adventní neděli připravili společně zástupci Církve bratrské, Vinice Říčany – evangelického společenství, MAS
Říčansko, Cesty integrace a Olivovy dětské léčebny. Třetí
advent organizovala Římskokatolická farnost a Junák –
český skaut, středisko Lípa Říčany.
Jitka Bahenská

Žehnání adventního věnce

Vladimír Kořen,
starosta města
Říčany, zapálil
první svíčku na
adventním věnci

Vánoční strom v plné kráse

Děti z mateřské školy Čtyřlístek a dechový soubor ZUŠ Říčany

Pěvecký sbor základní školy Bezručova
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Cyklostezka před zimní přestávkou
Na cyklostezce v okolí
Marvánku a Rozpakova
chybí ještě finální vrstva asfaltu. Tu stavbaři
provedou až za příznivých klimatických podmínek. Pokračovat po
zimní pauze budou také
v lokalitě u ragby hřiště.
V Pohodovém údolí firma postaví povalový
chodníček.
Osetí, terénní a sadové
úpravy čekají také až na
jarní měsíce.
Kateřina Lauerová
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Poplatky v Říčanech v roce 2020
Za svoz směsného komunálního odpadu
i bioodpadu zaplatí občané stejně jako
loni. Například za šedesátilitrovou nádobu směsného
odpadu občané Říčan zaplatí 408 Kč, plná cena bez trvale hlášeného pobytu přitom je 1 632 Kč. Cenu za vodné a stočné na tento rok vodohospodáři vypočítali o 7,8
procenta vyšší a zaplatíme tak o 6,50 Kč za kubík více. Po
očekávaném květnovém snížení sazby DPH by byl nárůst
pouze o 2,60 Kč. Novela zákona o místních poplatcích
vnesla změny i do městských obecně závazných vyhlášek.
Nově pobytovou taxu 6 korun za den zaplatí i ubytovatelé
v soukromí. Výše poplatků za psa a za užívání veřejného
prostranství se nemění. Začne platit novela veterinárního
zákona o povinném čipování.
Místní poplatky
Na prosincovém jednání Zastupitelstva byla zrušena stávající obecně závazná vyhláška města Říčany č. 6/2017
o místních poplatcích a byly přijaty nové vyhlášky, které
s účinností od 1. ledna 2020 budou odpovídat platnému
znění zákona o místních poplatcích dle novelizace.
Město Říčany doposud vybíralo poplatek ze psů, poplatek
za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. Podle současné právní úpravy zákona č. 565/1990
Sb., byl poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za rekreační pobyt zrušen a nahrazen jedním poplatkem, který se
jmenuje Poplatek z pobytu. Poplatek z pobytu bude platit
v původní výši 6 Kč za každý započatý den pobytu. Rozšířil se okruh poplatníků a nový poplatek se bude vztahovat
na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda
je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či
nikoliv. V praxi to znamená, že poplatek za pobyt se bude
vztahovat také na ubytování v soukromí. Rovněž tak
oba další místní poplatky, tj. poplatek ze psů a poplatek za
užívání veřejného prostranství, prodělaly rozsáhlou obsahovou změnu. U poplatku ze psů se poplatek platí obci,
kde je držitel psa přihlášen, nemusí zde mít trvalý pobyt,
jako bylo v minulosti. Výše poplatku za psa na kalendářní
rok zůstává za jednoho psa chovaného v obytných domech
(činžovních a panelových) 1 000 Kč, za druhého a každého

Vítání
občánků
Dne 10. 12. 2019 se uskutečnilo v obřadní síni Staré radnice slavnostní vítání občánků. Místostarostka města paní Hana
Špačková přivítala 26 nových občánků.

dalšího psa 1 500 Kč. Majitelé psa v rodinných domech zaplatí 700 Kč, za druhého a každého dalšího psa 1.050 Kč.
Pokud je držitelem osoba starší 65 let, je poplatek pouze
200 korun, za dalšího psa pak o stokorunu více.
Podrobnější informace naleznete na webu města od ledna
2020 v rubrice Radnice/Právní předpisy města/Vyhlášky
a nařízení
Poplatek za psa je možné platit osobně na pokladnách
MěÚ a také elektronicky přes Portál občana města Říčany. Tam naleznete také elektronický formulář Přiznání
poplatků za psa. Vyplnit formulář a zaplatit on-line lze
i místní poplatek za Zábor veřejného prostranství.
Vodné a stočné
Celková cena pitné a odpadní vody pro rok 2020 se zvedne o 7,8 % a činí 78 Kč bez DPH/1 m3, (tj. 89,70 Kč včetně
15 % DPH). Oproti loňskému roku zaplatíme za kubík
o 6,50 Kč vč. DPH navíc. Po snížení DPH z 15 na 10 %
(pravděpodobně od května 2020) bude cena včetně DPH
vyšší o 2,60 (3,1 %). Kalkulovaná výše ceny vodného na rok
2020 je 41,70 Kč bez DPH za 1 m3 pitné vody. Jde o navýšení
o 4,38 Kč oproti loňskému roku. Stočné se za kubík odpadní
vody navýší o 1,27 Kč a pro rok 2020 zaplatíme 36,30 Kč bez
DPH. „Obecně je cena vodného úplata za dodávky pitné vody
a cena za stočné úplata za odvod a bezpečné zneškodnění odpadních vod. Ceny jsou věcně regulovány Ministerstvem financí
ČR a v oddílném modelu provozování, který je v Říčanech, ceny
fakturuje provozovatel 1. SčV na základě odběratelských smluv
mezi provozovatelem a odběratelem,“ vysvětluje vedoucí Oddělení technické správy města Michal Svoboda.
Odvoz odpadu
Prodejní místa známek na popelnice včetně ceníku byla
zveřejněna v prosincovém Kurýru i na webu města. Pro rok
2020 zůstávají ceny za svoz a likvidaci odpadu pro obyvatele
beze změn. Známka na popelnice je cenina, kterou je zatím
třeba vyzvednout a zaplatit osobně, a to v pokladnách MěÚ
na Masarykově a Komenského nám., také v informačním
centru na Masarykově nám. a v Rondelu na nádraží.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Krásné vánoční pásmo si pro nás připravily děti z mateřské školky U Slunečních hodin. Všem moc děkujeme, přejeme hezké
vánoční svátky a budeme se těšit na další

setkání, které proběhne v dubnu 2020
a to pro děti narozené v období měsíců
listopadu a prosince 2019.
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Čtvrtý ročník Překvapte Říčany má za
sebou prezentace a registraci návrhů
Od ledna budou realizovatelnost 28 prezentovaných
projektů posuzovat pracovníci radnice. V dubnu 2020
se dozvíme, které z námětů občanů postoupí do hlasování. Navrhovatelé dostanou prostor pro vlastní
kampaň a na přelomu května a června 2020 budeme
hlasovat o čtyřech nejúspěšnějších, které radnice zrealizuje. Tradičně nechybí infrastrukturní záležitosti jako
chodníky a autobusové zastávky, úprava veřejného prostranství. O přízeň se budou ucházet i zajímavé nápady
na podporu komunitní činnosti, ekologie, sportu a volnočasových aktivit. Tabu z oblasti pohřebnictví otevírá
projekt na založení přírodního hřbitova.
Měsíc a půl měli občané Říčan možnost předkládat náměty, které zlepší život v našem městě. Přinést ho mohli
osobně přímo na setkání či do infocentra, podat elektronicky přímo na web prekvaptericany.cz nebo mailem na
ridim@ricany.cz. Podmínky jsou již několik let stejné.
Námět musí být do dvou milionů korun a proveden na
majetku města. Podmínkou je i veřejná prezentace námětu. V listopadu jsme vyslechli na desítku námětů občanů
v KC Labuť a v hospůdce na Marvánku. Další dvě setkání
proběhla v prosinci v restauraci Jureček a v hotelu Pavilon.
Nově se objevilo téma dosud nedotčené, a tím je pohřebnictví. Téma, které je ve společnosti stále více diskutováno
z důvodu nedostatku pohřebních míst, s sebou nese nové
pohledy a možnosti. I v tomto směru by mohly být Říčany
výjimečné, a to díky projektu Krajina vzpomínek. Podporou komunitní činnosti se zabývají projekty Komunitní
/městská zahrada, původně navržená na Komenského náměstí. Po veřejném projednání je už jasné, že bude
třeba najít jiný prostor, neboť na navrhovaném pozemku
je již vyprojektovaný park. Další Komunitní zahrádku
navrhují občané v lokalitě u sídliště Na Kavčí skále na
pozemku, kde město zvažuje umístění koupaliště. V této
lokalitě se bude o přízeň hlasujících ucházet i projekt Psí
loučka. SOUSEDÉ plus je dobrovolnický projekt, který
podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Úspěšně funguje jak ve světě, tak i v ČR. Nechybí ani
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náměty na ekologickou likvidaci biologického odpadu
ze zahrad i domácností. Obnovit Říčanský les po kůrovcové kalamitě je námět, který počítá se zapojením veřejnosti při výsadbě nových stromů po nucené těžbě.
Zastoupena jsou také sportoviště a podpora aktivního
trávení volného času. Kandidáty v této oblasti jsou Rekonstrukce hřiště v areálu Strašínská, revitalizace umělého povrchu tréninkového hřiště na Lázeňské louce
a travnaté plochy u sportovní haly. Pro „náctileté“ by
mohla vzniknout Legální plocha pro streetart umělce.
Říčanskou hop arénou by chtěla navrhovatelka vrátit do
života budovu starého kina. Jak by mohla vypadat úprava
veřejného prostranství v městské části Strašín, představil
projekt Revitalizace návsi Strašín.
Některé z námětů byly v hlasování již v minulém ročníku a
nepodařilo se jim umístit tak, aby byly realizovány. Skončily vždy v polovině celkového pořadí. Důstojný příchod
k místu odpočinku našich blízkých Chodník ke hřbitovu
a bezpečí pěších směřujících na náměstí Chodník ve frekventované ulici Rooseveltova jsou témata, která si i letos
našla své předkladatele. Námět na Zřízení zastřešených
autobusových zastávek měl vloni velkou podporu a skončil na pátém místě z 19 projektů, i tento námět bude opět
ve hře a se stejným navrhovatelem. Tomu jen po veřejném
projednání zůstává otazník nad tím, zda zvolit pro tento
ročník zelené střechy zastávek. Přibýt by podle námětu
mohla i Zastávka Na Obci. Stavem komunikací, ať už se
jedná o rekonstrukce či bezpečnost, se zabývají další projekty: Opravu povrchu místní komunikaci Březinova,
Rekonstrukce cesty pro pěší od nádraží k Myší díře,
Dopravní řešení křižovatky Olivova X Rýdlova, Přehlednější křižovatka Rýdlova X Politických vězňů. S dopravou souvisí i projekty Rozšíření parkoviště u Sportoviště u lesa s výsadbou stromů a Bezpečí nejen pro naše
děti. Zvýšit bezpečnost ve městě a okolí má za cíl projekt
Elektro čtyřkolka pro Městskou policii.
S dopravou souvisí i námět na umístění Elektronické tabule na autobusovou zastávku Na Rychtě a Školní vlá-
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ček. Snížit počet nechtěných koťat a štěňat, která končí
v zuboženém stavu v útulcích, má pomoci projekt Kastrační program pro zvířata občanů Říčan.
Celkem se za tři předchozí ročníky sešlo na devět desítek námětů od občanů, které jsou pro radnici vodítkem,
kde a co ve městě vylepšit. Letos k nim přibude dalších
28. Mnohé z navržených nápadů již měla radnice v plánu realizovat, některé dokonce byly naprojektovány, ale
na jejich realizaci se v rozpočtu nenašlo dostatek financí. Pébéčko funguje jako „urychlovač“, pokud námět
v hlasování uspěje, realizace je provedena z peněz určených na participaci. I když radnice realizuje z každého
ročníku čtyři projekty s nejvyšším počtem hlasů, třeti-

Výsledky hlasování třetího
ročníku Překvapte Říčany 2019
Kategorie velké do 2 mil.
Dopravní hřiště v Říčanech – modernizace – v
přípravě
Dlážděná stání pro kontejnery na tříděný odpad po
městě - bude vypracováno v souladu s novou koncepcí
odpadového hospodářství, která se připravuje
Kategorie malé do 0,5 mil.
Defibrilátor - zachraňte život! – vybraný dodavatel,
instalace je plánována na konci roku 2019
Zadržení vody v krajině při správné údržbě turistických a místních komunikací - v přípravě

Výsledky hlasování druhého
ročníku Překvapte Říčany 2018

nu námětů se podařilo realizovat i mimo rozpočet pébéčka. Některé radnice hradila ze svého rozpočtu, namátkou připomeňme likvidaci černé skládky na Pacově
a v dalších lokalitách, rekonstrukci ulice Bezručova,
osvětlení tréninkového hřiště na Lázeňské louce, zakoupení nafukovacího promítacího plátna. Na některé
dokonce sehnala dotaci, například na projekty Kameny
zmizelých, Lávka přes Říčanský potok u Lázeňské louky, Ovocný park. Třeba realizaci cvičebních prvků pro
seniory zainvestoval soukromý subjekt. Vaše náměty
nezapadnou a mění naše město.
Kateřina Lauerová
Koordinátorka participativního rozpočtování
Kategorie malé do 0,5 mil.
Lavičky v říčanském
lese nejen pro seniory
– v provozu od března
2019

Venkovní posilovna – Lázeňská louka – v provozu od června
2019

Výsledky hlasování prvního
ročníku Překvapte Říčany 2017

Kategorie velké do 2 mil.
B+R parkoviště pro kola –
v provozu od dubna 2018

Kategorie velké do 2 mil.
Charitativní obchod KOLOBĚH – v provozu od listopadu 2019

I. Etapa industriální
park pro „náctileté“ –
připraven projekt k realizaci v roce 2020
Kategorie malé do 0,5 mil.
Rozšíření chodníku ulice
Široká – v provozu od května
2019
Minigolfové hřiště
na Marvánku – v provozu
od září 2019

Dobudování chodníku
Domažlická – Legií –
v provozu od července
2018
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Náměty registrované do 4. ročníku Překvapte Říčany postupující na posouzení
Registrované náměty

navrhovatel

prezentace

Zastřešení autobusových zastávek

Oldřich Schreiber

18/11 Labuť

Zřízení autobusové zastávky v ulici Na obci

Oldřich Schreiber

18/11 Labuť

Zbudování chybějící části chodníku v ulici Rooseveltova

Oldřich Schreiber

18/11 Labuť

Bioodpad

Ludmila Knappová

18/11 Labuť

Žížalové kompostéry do domácností

Ludmila Knappová

18/11 Labuť

Jiří Šatoplet

25/11 Marvánek

Slunna Pospíšilová

25/11 Marvánek

Jiří Kočí, Lenka Čumpelíková

25/11 Marvánek

Lukáš Končický

25/11 Marvának

Lukáš Končický, Silvie Končická

25/11 Marvának

Ilona Hofmanová za kolektiv
stavebního úřadu

2/12 Jureček

Sousedé Plus

Simona Rendlová

2/12 Jureček

Legální plocha na streetart (graffiti)

David Hanzálek

2/12 Jureček

Jiří Klikorka, Andrea Klikorková

2/12 Jureček

Výsadba stromů a rozšíření parkovací plochy
u Sportoviště u lesa

Jan Vojta

2/12 Jureček

Revitalizace multifunkčního hřiště na Lázeňské louce

Jan Vojta

2/12 Jureček

Revitalizace tréninkového hřiště u sportovní haly

Jan Vojta

2/12 Jureček

Kastrační program pro zvířata občanů Říčan

Jana Jůchová

16/12 Pavilon

Rekonstrukce hřiště v areálu Strašínská

Radek Egert

16/12 Pavilon

Přehlednější křižovatka Rýdlova X Politických vězňů

Pavel Kotáb

16/12 Pavilon

Elektro čtyřkolka pro Městkou policii

Pavel Kotáb

16/12 Pavilon

Kubelková Radomíra, Slezák Vladislav

16/12 Pavilon

Obnova Říčanského lesa

Petra Kohoutková

16/12 Pavilon

Revitalizace návsi Strašín

Dominik Landkammer

16/12 Pavilon

Alice Štěpánková

16/12 Pavilon

Elektronická tabule na autobusovou zastávku Na Rychtě

Andrea Jánská

16/12 Pavilon

Školní vláček

Andrea Jánská

16/12 Pavilon

Oživení starého kina (říčanská hop arena)

Andrea Jánská

16/12 Pavilon

Chodník k říčanskému hřbitovu v ulici K Solné stezce
Rekonstrukce ulice Březinova
Založení přírodního hřbitova „Krajina vzpomínek“
Chodníček křižovatka Olivova X Rýdlova
Rekonstrukce cesty pro pěší od nádraží k „Myší díře“
Komunitní/městská zahrada

Bezpečí nejen pro naše děti

Psí loučka

Komunitní záhony Na Kavčí skále

Podrobnosti o všech navržených projektech se dočtete na www.prekvaptericany.cz
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Točí se a pomáhá…
Milí příznivci a podporovatelé KOLOBĚHU Říčany, mezi
něž řadím nejen celý tým našich ochotných dobrovolnic a
dobrovolníků, ale vás všechny, kdo jste nám přinesli jakýkoli
dar (či mnoho darů), a také vás, kteří jste u nás cokoli zakoupili (nebo už pravidelně nakupujete), chtěli bychom vám na
prahu nového roku poděkovat za vaše dobrodiní. Obchůdek
na náměstí funguje necelé dva měsíce, ale jeho princip a vaše
ochota už pomohly řadě našich blízkých: s garancí pracovnic
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví resp. Komunitního
centra Říčany jsme v době uzávěrky Kurýru rozdělily bezmála 80 000 Kč. Pod stromečkem jsme tak mohli potěšit několik zdravotně či sociálně znevýhodněných říčanských dětí,
lidí v obtížně zvladatelných životních situacích, zdravotně
postižených i seniorů. Zakoupeny byly mj. počítač, mobilní
telefony, kompenzační pomůcka a dokonce i „pár“ metráků uhlí. Konkrétnější podobu naší pomoci najdete na webu
www.kolobeh-ricany.cz, na našem facebookovém profilu a
také přímo v obchůdku. Nekončíme s Vánocemi, fungujeme
dál! Pokud a dokud budete nosit dary (třeba i ty, které se pod
stromeček moc nehodily) a my je budeme vracet do oběhu,
pramen této radosti nevyschne. Slibně se rozjíždí naše internetová nabídka objemnějšího zboží. S radostí přivítáme další
dobrovolníky, protože práce je u nás stále dost – třídění zboží
podle sezónnosti i velikosti, prodej, úklid i komunikace s dárci… A konečně pro další formu podpory může posloužit i náš
transparentní účet 6060606319/0800. Ještě jednou veliké

díky všem! Hlavně bychom ale chtěli, abyste se k nám rádi
vraceli. Nejen pro nové zboží, ale pro specifickou vlídnou
atmosféru, jíž KOLOBĚH vytváří. Ať už přijdete nakoupit,
najdete si místo v houbařském kroužku, mezi zájemci o večer francouzského šansonu nebo přijdete s dětmi na výtvarnou dílničku, vždy budete vítáni. Kéž je říčanský KOLOBĚH
místem milých setkání i v celém nadcházejícím roce. Za celý
tým KOLOBĚHu Říčany
Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka
autor obrazu: Jiří Vála

Vážení sousedé,
přejeme Vám, aby se rok 2020 stal rokem,
na který budete vždy rádi vzpomínat. Ať
Vám přinese mnoho pozitivního v osobním
i profesním životě a provází Vás pevné
zdraví, štěstí a spokojenost.
~
Děkujeme Vám za projevenou důvěru,
podporu a spolupráci, velmi si jí vážíme.
Vedení města Říčany
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Udržitelná městská mobilita – 2/6

Bezpečně do školy i na kroužek – zkusíte to?
Velký podíl na říčanské dopravě má přeprava dětí. Ráno do
škol a školek, odpoledne na kroužky či tréninky. Ptáte se,
proč maminky a tatínkové vozí často i velké školáky všude
autem? Někdy kvůli pohodlí, jindy kvůli času. Ale zejména je
to kvůli bezpečnosti. Nejen přímo před školou či tělocvičnou,
ale vlastně v celém městě se pak roztáčí spirála – více aut, více
nebezpečí, ještě více rodičů volí cestu autem. Jak z toho ven?
Bezpečné „školní ulice“ bez aut
Nejen v rakouských či britských městech zavádějí časově
omezené uzavírky ulic bezprostředně u škol, tzv. „školní ulice“. Ve dnech školního vyučování po určitou dobu ráno a pak
odpoledne platí v ulici před školou zákaz vjezdu aut kromě
rezidentů. Děti tudy mohou bezpečně přicházet či přijíždět na
kole. Autem můžete dítě vysadit
ve větší vzdálenosti, odkud však
pohodlně a bezpečně dojde.
V Říčanech se o podobném
opatření dlouho bavíme. Zatím
jsme nenalezli odvahu. Je nutné
rozptýlit obavy rodičů, učitelů,
ale i rezidentů, kteří u škol bydlí.
Zkušenosti z jiných měst však
dokazují, že je to správná cesta.
Zkusíme to?

Často stačí dobrý nápad, který nestojí skoro žádné peníze.
Náměty pište na níže uvedený email. Zkusíte to?

Pěškobus
V některých městech například chodí menší děti do škol s tzv.
pěškobusem (Pedibus, Walking bus, …). Nejde o nic jiného
než společnou cestu pod dohledem rodiče či proškoleného
dobrovolníka. Problematická je odpovědnost za dítě, pokud
by službu nabízelo město či instituce. Vše musí fungovat na

Lepší přechody, stezky
Nejen před školou však číhá na děti nebezpečí. Proto se město snaží postupně budovat nové přechody, cyklopruhy, stezky – zejména na cestách ke školám. Nedostatek prostoru,
omezené finance či vlastnické vztahy však často neumožní
optimální řešení.
Proto je třeba pomoci i od vás, rodičů. Poraďte nám, co by
pomohlo, abyste vaše děti nemuseli vozit po městě autem.
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dobrovolné bázi důvěry, ideálně mezi rodiči a sousedy. Město
se školou však mohou pomoci se značením nejoblíbenějších
tras a poskytnout rodičům nástroj, jak se jednoduše domlouvat (např. mobilní aplikaci). Uvažovat lze i o drobné motivaci
pro „řidiče“. Od jara do podzimu jde navíc podobně zavést i
rychlejší „cyklobus“ pro vzdálenější lokality. Zkusíte to?
Kromě našeho Honzíka občas vedu do školky i jeho tři kamarádky ze sousedství. Kromě velké zábavy pro děti navíc čtyři
maminky ušetří ráno čas a čtyři auta ubudou na silnicích i
před školkou. Stojí mě to cca 25 minut denně. Stačí se domluvit. Zkusíte to?

Školní autobusy
Od září 2018 mají Říčany tři autobusy. Ranní školní
spoje praskají ve švech a město se snaží kapacitu zvýšit.

Osvědčilo se rozfázování začátku vyučování na třech
městských školách (8:00, 8:15 a 8:30). Jeden autobus
tak obslouží více škol. Odpoledne pak děti mohou cestovat běžnými městskými linkami. Pracujeme na tom,
aby i tyto spoje co nejvíce navazovaly na konce vyučování a navazující přestupy. Sladit všechny potřeby je
však skutečná výzva.
Snahou města je, aby Městská odpoledne sloužila i
k dopravě dětí na kroužky. Při stávajícím počtu linek
však není možné obsloužit všechny školy, sportoviště a současně nádraží a okrajové části města. Cílem je
co nejlepší sladění časů kroužků s jízdními řády. Bez
zvýšení frekvence spojů však zázraky nečekejme. Abychom se na autobusy mohli skutečně vždy a všude spolehnout, musíme posílit vozový park. To stojí nemalé
peníze, ale třeba v německém Lindau se to vyplatilo.
Zkusili byste to?
Spolujízda – naplňte auto a střídejte se
Někdy je auto nutné. Třeba když to máte fakt daleko. Nezřídka se ale stává, že z jedné ulice během pár minut odjedou třeba čtyři auta (v každém autě jedno dítě) do stejné školy, kde všichni naráz hledají parkování či vysazují
školáka u dveří. A všichni si postěžují, jak je všude moc
aut. Přitom se opět stačí domluvit třeba přes WhatsApp
či Facebook skupinu, vystřídat se a místo denně můžete
dělat „mamataxi“ jen jednou za týden. Zkusíte to?
David Michalička, místostarosta (KM)
david.michalicka@ricany.cz
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Sázíme budoucnost

Třemi ořešáky u restaurace Oliva a třemi
jeřáby u podjezdu železniční tratě přispěli
pracovníci městského úřadu v Říčanech k
akci Sázíme budoucnost. Na pracovním nasazení neubrala ani nepřízeň počasí. Dalších šest stromů o 14 dní později vysázeli zaměstnanci úřadu na Sportovišti u lesa. Stín
na sportovišti poskytnou například okrasné višně, okrasné hrušně a jasan. Vedle pracovníků úřadu se s nadšením
zapojil starosta města V. Kořen a místostarosta D. Michalička. Sázet budeme dál. Připojíte se? Stále hledáme lokality a pozemky, kde by obyvatelé a majitelé o výsadbu stáli.
www.sazimebudoucnost.cz
Kateřina Lauerová
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Partnerská města – aneb Říčany cestují po Evropě
Výroční konference sítě partnerských měst, kam patří také
Říčany, proběhla 15. - 17. listopadu 2019 v Dainville ve
Francii. Dainville je malým městečkem na severu Francie,
které má v současné době skoro 7000 obyvatel. Pro někoho
město neznámé, ale pokud vám řekneme, že náleží k Arrasu a leží přímo na západní frontě první světové války, možná
to mnohé napoví. Arras byl v průběhu této světové války zničen a poté kompletně přebudován. Celá oblast je protkána
řadou tunelů a hřbitovů, připomínajících události 1914 1918, včetně Československého památníku padlým.
Nejeli jsme ale za památkami. Naším cílem byla pravidelná
výměna zkušeností, informací a stanovení programu na
příští rok. Říčany jsou v této síti velice aktivní. Reprezentuje
nás na mezinárodní úrovni již mnoho spolků a organizací.
Například naše basketbalistky SK Slunéčko, které vyjely
do Whitstable a Canterbury rozdrtit místní týmy. Také naši
stolní tenisté poměřili v Canterbury své síly. Děkujeme také
florbalovému týmu, který již tradičně navštěvuje švédský
Mölndal, aby se utkal se svými protějšky. Mladí ragbisté
reprezentovali naše barvy ve Whitstable a zahájili tak další
etapu spolupráce mezi oběma městy. Aktivní jsou také fotbalisté z FK Říčany, kteří se zařadili po bok skoro 70 týmů
z Evropy a bojovali v Borkenu o cenné kovy.
Naše aktivita v rámci partnerských měst by nebyla nic bez
členů žákovského zastupitelstva, kteří, jako odměnu za svou
dobrou práci, jeli do Borkenu na závody dračích lodí. Nově
podle hesla „Není důležité zvítězit, ale nesmíme být poslední“. V Borkenu ještě zůstaneme, ExtraSchichta to byla letos
pro celou ZUŠ Říčany, která se, pod vedení ředitelky Ivety
Sinkulové, vypravila do tohoto německého města, aby ukázala, že repertoár říčanské ZUŠ je opravdu široký.
Tradiční je zapojení mládeže do Youthcampů – zde se setkávají děti z německého Grabow a z Říčan, aby si našly nové
kamarády a poznaly, jak se žije v jiné zemi a co nás spojuje.
V roce 2019 se věnovaly rozdílům mezi životem ve městě a
na vesnici. Díky říčanským studentům za účast.
Máme radost, že také pracovníci městského úřadu jezdí
za hranice na zkušenou. Odbor životního prostředí vyrazil do dánského Albertslundu a delegáti odboru investic,
územního plánování a kancelář starosty na městský úřad
do Borkenu.

Partnerství měst
Town Twinning
V květnu jsme v Říčanech hostili delegaci v čele se starostkou Borkenu a v srpnu celý pěvecký sbor z Albertslundu,
který si zazpíval v průběhu jazzového týdne.
Příští rok je program velice také nabitý. Věříme, že nás budou reprezentovat umělci, sportovci, mladí zastupitelé, zástupci městského úřadu na svých cestách po partnerských
městech. Spolupráce se v příštím roce rozšíří o žáky z 1. ZŠ,
kteří letos navázali spolupráci s borkenskou školou. Borken
připravuje tradiční závody dračích lodí 16. května. Do Říčan
přijedou kromě zástupců Albertslundu také ragbisté z Anglie. Nesmíme zapomenout na týden od 28. června do 5. července, kdy se koná Youthcamp Grabow - Říčany v kempu
Baldovec v Moravském krasu. Věříme, že projektová žádost
bude opět podpořena Česko-německým Fondem budoucnosti a camp opět proběhne. Další velká konference se bude
konat 27. - 29. listopadu 2020 v Borkenu.
Chcete jet závodit na dračích lodích, chcete jet do Baldovce
na Youtcamp, jste klub, spolek, který by chtěl změřit své síly
v zahraničí? Napište nám na twinning@ricany.cz, nebo nás
sledujte na Facebooku jako TwinningRicany, na Instagramu
@twinningricany, nebo na www.twinning.ricany.cz. A jestli
se k nám, dobrovolníkům, chcete přidat, budeme jenom rádi.
Jana Vavřinová, komise pro partnerská města
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FOTO: Kateřina Laureová

Na rybníku Rozpakov
pokročily stavební práce

24

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice

Přestavba podkroví ZUŠ finišuje
V půdních prostorách budovy Základní
umělecké školy na Masarykově náměstí
nechalo město vybudovat tři nové hudební třídy. Pomalu se do nich stěhuje nábytek a hudební nástroje, pro které jsou učebny určeny. Zázemí
zde budou mít výuka hry na kytaru, housle a dechové
nástroje. Chybět nebude ani nové sociální zařízení.
V polovině prosince zde voněla čerstvá výmalba stěn.
Opravené byly parketové podlahy a všude panoval shon
se stěhováním a úklidem, aby vše bylo připravené na zahájení výuky 6. ledna 2020. 
Kateřina Lauerová
Půdní prostory před rekonstrukcí
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Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

1. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY NA ODBORU
SPRÁvNÍCH AGEND A DOPRAVY
POŽADované vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo
vyšší odborné vzdělání - dopravní nebo stavební směr výhodou
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

2. Energetik oddlělení hospodářské správy
na odboru správy majetku
POŽADované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

3. Referent oddělení evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů
POŽADované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

4. Referent sociálních věcí – odbor sociálních věcí
a zdravotnictví (dospělí)
Požadujeme: Vzdělání dle §110 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

5. Referent oddělení technické správy na odboru
správy majetku - vodohospodář
Požadujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

6. SPRÁVCe SPORTOVIŠŤ
POŽADované vzdělání: min. střední s výučním listem
Náplň práce: kontrola areálu vč. drobných údržbářských prací, výdej sportovních potřeb,
kontrola dodržování provozního řádu sportovišť, zajištění úklidu sportoviště včetně zázemí
V případě zájmu volejte: 323 618 151 Michaela Kraftová, vedoucí oddělení
hospodářské správy
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MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:















Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc
Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
Příspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky
Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění
Příspěvky při životních a pracovních výročích
Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč
Příspěvek na volnočasové aktivity
Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
Příspěvek na kulturní akce organizované městem
Možnost půjčky na bytové účely
Možnost sociální výpomoci a půjčky
Dotovaná výuka jazyků
R
ekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) a Lutové
(jihočeský statek)

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do
výběrového řízení naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní
místa/Město Říčany

Město Říčany vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele Mateřské školy Kuřátko,
příspěvkové organizace.
Lhůta pro podání přihlášek: 6. 1. 2020 do 17:30 hodin.
Obálku označte nápisem Konkursní řízení – ředitel Mateřské školy Kuřátko.
Náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou na vývěskách a na www.ricany.cz.
Uchazeč zároveň podá písemnou koncepci řízení Mateřské školy Kuřátko, příspěvkové
organizace, a jejího odloučeného pracoviště lesní mateřské školy v rozsahu 4 až 10 stran.
Případné dotazy směřujte na vedoucího odboru školství a kultury Petra Duška,
tel. 323 618 213, e-mail: petr.dusek@ricany.cz

Vánoční soutěž v infocentru má svého výherce!
V listopadu jsme v informačním
centru na náměstí vyhlásili soutěž s
nákupem vánočního dárku o vstupenky do Aquapalace Praha v Čestlicích. Tato soutěž motivovala několik desítek z vás k tomu, aby
přišli, podívali se, ohřáli se a nakoupili dárky pro své blízké
či jen tak pro radost. A my jsme několik dnů před Vánocemi
mohli vylosovat šťastného výherce, tedy vlastně výherkyni,
která si za svůj koupený dárek pod stromeček odnesla ještě
jeden krásný dárek, a to dva vouchery na tříhodinový vstup
do vodního a saunového světa v Aquapalace Praha. Vouchery
získala Michaela Strnadová a my jí k výhře blahopřejeme. Ur-

čitě rádi podobnou soutěž zopakujeme i v roce 2020, více se
dozvíte v našich pravidelných příspěvcích z infocentra.
A pro ty, co nic nevyhráli, máme i tak
zajímavý tip na novoroční nákup. Nově
nabízíme k prodeji knížku Dějiny samosprávy města Říčany, ze které se
můžete dozvědět přehledně zpracované informace o vedení města již od
17. století. Více se o knížce dozvíte ve
zprávě na straně 5. Přijďte se k nám na
ni podívat.
Šárka Stoszková
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Informace z osadních výborů

Rozsvícení vánočního stromu v Kuří
Vpředvečer první adventní neděle byl
v Kuří slavnostně rozsvícen vánoční
strom. Ve skutečnosti celá akce začala již v pátek, 29. listopadu, kdy byl
v 18 hod při mši svaté v Kostele sv.
Petra a Pavla v Říčanech posvěcen
farářem Konstantinem P. Mikolajkem
adventní plamen světla, který převzali
zástupci voděradských a kuřských občanů.
V sobotu po čtvrté hodině se pak vydal
průvod andělů s adventním světlem z Voděrádek a za zpěvu koled a vánočních
písní prošel stezkou až k rybníku v Kuří.
Poté, co zástupci městské policie zastavili provoz, prošli voděradští slavnostním

průvodem přes náves ke kapličce Panny
Marie, kde předali posvěcený plamen
do lucerniček všem lidem dobré vůle
v Kuří. Po předání adventního světla byla
slavnostně rozsvícena vánoční výzdoba
stromů u kapličky i nově zasazený vánoční stromek na přilehlé travnaté ploše.
Po společném zpěvu několika koled se
děti vydaly za Svatým Josefem a Pannou
Marií, kterým mohly sdělit svá vánoční
přání a kde poté dostaly malé dárečky a
pohoštění. Dospělí se plynule přemístili
ke stanům s občerstvením, kde se mohli zahřát vánoční gulášovou polévkou,
svařákem a dalšími dobrotami. Vánoční
atmosféru dokreslovaly hořící ohnivé
koše, vánoční výzdoba, všudypřítomná

vůně svařeného vína a punče i příjemná
vánoční hudba.
Věřím, že všichni přítomní si společné adventní setkání užili, na chvilku
se zastavili v dnešní uspěchané době
a vpředvečer začínajících vánočních
svátku nasáli nejen vánoční pohodu, ale
také atmosféru pospolitosti a sousedské
vzájemnosti.
Rád bych poděkoval zástupcům voděradských občanů, zejména rodině
Šimkových a dalším dobrovolníkům a
podporovatelům z Voděrádek, členům
Osadního výboru v Kuří a dobrovolníkům z řad kuřských občanů za entuziasmus a pracovitost s jakou pomáhali
při přípravách akce a věřím, že hojná
návštěva odhadem 150-200 účastníků
a zejména rozzářené dětské oči i smích
dospělých jsou dostatečným důvodem,
abychom společně tuto předvánoční akci
zavedli jako tradici a v Kuří na návsi se při
příležitosti rozsvícení vánočního stromu
potkali i napřesrok.
Tomáš Kořán, předseda OV Kuří
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Městská policie Říčany

situaci a pozice vozidel je strážníky předána Policii ČR. Na

Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany rovném úseku strážníci řidiče dodávky předjíždějí a snaží
e-mail: mestska.policie@ricany.cz se jej zastavit. Řidič dodávky nakonec vjíždí do slepé uli-

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
9. listopadu, 00.10
Při hlídkové činnosti si v ulici 17. listopadu strážníci
všímají muže, který nejistým krokem přichází k vozidlu
Volkswagen a nasedá na místo řidiče. Muž vozidlo startuje a bez rozsvícených světel se zprudka na komunikaci
otáčí a odjíždí směrem k Masarykovu náměstí. Strážníci
řidiče zastavují, provádějí jeho kontrolu včetně orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu Zkouška je
s pozitivním výsledkem v hodnotě 1.51 promile. Řidič je
omezen na osobní svobodě, jelikož je důvodně podezřelý
ze spáchání trestného činu. Na místo je přivolána hlídka
Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření.
22. listopadu, 15.55
Strážníci kontrolují průjezd nákladních vozidel městem
v ulici Říčanská. Při této kontrolní činnosti pozorují řidiče dodávkového vozidla, který se ke strážníkům přibližuje nepřiměřeně rychlou jízdou, při průjezdu kruhovou
křižovatkou porušuje přednost v jízdě, čímž ohrožuje a
omezuje vozidlo jedoucí po kruhovém objezdu. Při výjezdu z kruhového objezdu navíc nedává znamení o změně
směru jízdy. Strážníci řidiče zastavují. Když se strážníci
přiblíží k zastavenému vozidlu, řidič se z ničeho nic zprudka rozjíždí a ujíždí ulicí Říčanská směrem na nájezd k dálnici D1. Strážníci řidiče dodávky pronásledují služebním
vozidlem. Řidič jede vysokou rychlostí, mění směr jízdy,
jede v protisměru, ohrožuje svou jízdou ostatní účastníky
silničního provozu. Jeho jízdu nezastaví ani vyfrézovaný
úsek komunikace opravovaného dálničního mostu a čerstvě položený asfaltový povrch komunikace. Informace o
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ce a dává se na útěk do lesa. Strážníci řidiče po krátkém
běhu dostihují a omezují na osobní svobodě. Přivolaná
hlídka Policie ČR zjišťuje, že řidič má provedenou blokaci platnosti řidičského oprávnění a vyzývá jej k provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu
v dechu, s čímž řidič souhlasí; výsledek dechové zkoušky
je negativní. Výzvu k podrobení se orientačnímu testu na
přítomnost omamných nebo psychotropních látek ale řidič odmítá. Ve věci dále šetří Policie ČR.
1. prosince, 15.15
Na základě žádosti Policie ČR vyjíždí hlídka strážníků do
ulice Černokostelecká k agresivnímu řidiči autobusu. Na
místě strážníci zjišťují, že zde přítomní policisté zakročují
proti řidiči příměstského linkového autobusu, ve kterém
se nachází asi dvacet cestujících. Řidič před jízdou požil alkoholické nápoje, měl účast na dopravní nehodě a z místa
se pokusil utéct. Na výzvy policistů řidič nereaguje, chová
se agresivně a přítomné policisty napadá. Celý zákrok je
ukončen použitím donucovacích prostředků ze strany policistů i strážníků. Následně provedená orientační dechová
zkouška na přítomnost alkoholu je u řidiče pozitivní, a to
s výsledkem 2.60 promile. Řidič je tak podezřelý ze spáchání trestného činu, který dále šetří Policie ČR.
6. prosince, 11.30
Hledané osoby si strážníci všímají při průjezdu služebním
vozidlem v ulici Pod Lihovarem. Zde se nachází žena, jejíž popis odpovídá hledané osobě, po které je vyhlášeno
pátrání Policií ČR. Strážníci k ženě přistupují a provádějí
její kontrolu. Žena působí klidně a spolupracuje. Strážníci
před realizací úkonu předvedení provádějí u ženy bezpečnostní prohlídku a zjišťují zdravotní stav ženy. Ta sděluje, že
je nakažena infekční nemocí. Následně je žena za zvýšené
ostražitosti předvedena na Policii ČR a předána k provedení dalších úkonů a opatření.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení a milí příznivci našeho sboru,
roku 2019 jsme již dali definitivně sbohem a můžeme tak
přivítat rok 2020. Někteří již začali plnit svá novoroční
předsevzetí a zaměřili se například na zlepšení fyzické
kondice a shození kil, která nabrali přes Vánoce. I my neleníme a hned začátkem ledna se naši členové vydají na
každoroční zimní soustředění do krásného a osvědčeného
Benecka. Jako vždy prověříme svou fyzickou kondici, ale i
se vydáme na nějaké výlety. Zkrátka, je potřeba načerpat
energii na následující rok.
Během roku 2019 jsme zažili mnoho hezkých, ale bohužel i smutných chvil. Rozloučili jsme se s naší dlouholetou
členkou paní Marií Urbanovou, na kterou budeme vždy
v dobrém vzpomínat. Naopak se náš sbor rozrostl o nové
budoucí členy, a to hned o tři: Sofinku, Damiánka a Leontýnku. Oženili jsme dva členy našeho sboru. Tímto ještě
jednou přejeme rodině Pokorných a Havelkových mnoho
zdraví, štěstí a lásky ve společném životě.
Musíme se pochlubit i naší mládeží, která byla zastoupena
v minulém roce ve všech věkových kategoriích. Tedy přípravka, mladší a starší žáci a dorost, celkem máme už skoro 40 dětí. V loňském roce se děti účastnily mnoha soutěží,
např. v uzlování, pohárových soutěžích a soutěžích Dětské hasičské ligy. Samozřejmě se účastníme i celoroční
hry Plamen a soutěže dorostu. V sezoně se nám docela dařilo, patřila rozhodně mezi naše nejlepší za poslední roky,
a to ve všech kategoriích. Ze všech závodů musíme konkrétně vyzdvihnout moc hezké 4. místo Víti Nechvátala na
krajské soutěži dorostu. Po účasti na Závodu požárnické
všestrannosti máme příslib i na nadějné jaro ve všech kategoriích. Již nyní se těšíme, jsme motivováni a doufáme,
že v dosavadních skvělých
výsledcích budeme pokračovat, popereme se s obrovskou
okresní konkurencí a třeba se
zase podíváme i na kolo krajské. Tímto našim mladším
držím palce a přeji jim, aby
rok 2020 byl minimálně tak
úspěšný jako rok 2019.
Důležité je i zmínit naší jednotku, která měla taktéž napilno. Za celý rok jsme byli
povolání k necelým 60 událostem, na kterých jsme strávili
přes 1000 hodin. Jednotka se
musela rozloučit hned s několika členy motorové smečky.
Konkrétně s velitelským automobilem Felicia a dopravním
automobilem na podvozku
Avia, který sloužil u našeho

sboru úctyhodných 39 let. Dále smečku musela opustit
cisternová stříkačka na podvozku Tatra T148, i technika
potřebuje obnovit a proto jsme získali cisternovou stříkačku na podvozku Tatra 815, která není zcela nová, ale jistě
bude sloužit ještě mnoho let. Mezi motorovou smečkou
jsme mohli přivítat náš nový dopravní automobil značky
Ford. Dárek v hodnotě 1 milionu korun uhradilo z jedné
třetiny město, zbývající dvě třetiny poskytli z dotačního
fondu Středočeský kraj a Generální ředitelství HZS. Patří
se zde poděkovat nejen oběma uvedeným institucím, ale
hlavně Radě a Zastupitelstvu města Říčany za jejich ochotu pořídit tento nový automobil, který pomůže zajistit kvalitní ochranu obyvatel města a okolního regionu. Mohu
prozradit, že budeme mít ještě jeden motorový přírůstek,
ale tom zase jindy.
Co by to bylo za konec roku bez Ježíška. Naši mladší našli pod stromečkem mnoho užitečných věcí, které najdou
uplatnění i na soutěžích. Jedná se například o savice a
koše, džberovky, cvičný tartan a mnoho dalšího. Koncem
roku si jak naši mladší, tak i starší udělali vánoční besídku, kde již v duchu Vánoc užívali dovolené a školní volno.
I přes dovolené jsme asistovali na adventních nedělích,
které k Vánocům neodmyslitelně patří. Dále jsme sloužili
pohotovost na Silvestra, abychom byli připraveni okamžitě vyjet na pomoc.
Ještě bych vás chtěl jako každoročně pozvat na náš
Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 1. 2. 2020
již tradičně v KC Labuť. Čeká na vás bohatá tombola a
léty osvědčená a úžasná kapela Unigena. Lístky na náš
ples si budete moct zakoupit ve vinotéce „EXTRAVÍNO U Labutě“, a to vždy ve všední dny od 13. 1. do 31.
1. 2020. Budeme se na vás velice těšit.
Závěrem bych chtěl jménem našeho sboru všem poděkovat za podporu, kterou jsme od vás měli a hlavně městu
Říčany, bez kterého by to nešlo. Popřeji úspěšný rok 2020
a mnoho hezkých a radostných chvil.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

Sbor dobrovolných hasičů Říčany
Vás srdečně zve na tradiční

hasičský bál
v sobotu 1. února 2020 ve 20 hodin
v KC Labuť Říčany
K poslechu a tanci hraje skupina

Unigena

Vstupné místenkové 180 Kč
Předtančení Dance EB, mažoretky, tombola
Občerstvení RESTAURACE U Labutě „Rancheras“
Předprodej vstupenek ve vinotéce „EXTRAVÍNO U Labutě“
Ve všední dny od 13.1. do 31.1. 10-20 hodin

ŘÍČANY

31

Životní prostředí a zdraví

Příroda
Říčanska
Led

Wilson Bentley, foto z roku 1902

Brodit se v hromadách minerálů, to
zní pohádkově. Úplně vidím drahokamy ve Šmakově nebo Sindibádově jeskyni. Dostupnější dovádění ve
spoustách drobných krystalů však
umožňuje každoroční zima a její sníh.
Podívejme se na obyčejnou vodu v přírodních souvislostech. Plynná voda je
vodní pára, tekutou vodu známe důvěrně z každodenního používání. Když teplota za běžného tlaku klesne pod 0 °C,
tekutá voda mrzne a krystaluje v pevný
led.
Většina ledu na Zemi se vyskytuje jako
beztvarý (amorfní) minerál. Pěkné
kostrovité krystaly rostou při tuhnutí
vody v atmosféře, jsou to sněhové vločky. Krystalují v šesterečné soustavě, to
znamená, že krystal roste podle šesti
stejně dlouhých os ležících v jedné rovině – často se tak tvoří hvězdičky.
Je pravděpodobné, že žádné dvě vločky
nemají stejný tvar. Proč? Sněhová vločka začíná růst na kondenzačním jádře,
tím bývá stejně jako u dešťové kapky
třeba prachové zrnko. Během pádu
k zemi se krystal vločky rozrůstá a tvaruje v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu. Vliv má i proudění větru
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Egor Kamelev

pevný oxid vodíku

během letu. Naprosto stejné podmínky
tak nikdy nenastanou a počet možností
vrstvení molekul ve vločce je řádově větší než počet vloček od počátku věků.
Krystaly vloček v napadaném sněhu
se díky vlhkosti, tlaku a dalším vlivům
postupně mění v zrnitý sníh. Stlačením
vrstev sněhu pak, na horách nebo v oblastech pólů, vznikají ledovce.

Kromě klasického ledu známe asi 20
jeho exotických forem, které krystalují jinak. Vznikají v kombinaci
extrémních teplot a tlaků. Většinou
jsou uměle připravené, některé se
vyskytují ve vesmíru na ledových planetách.
V našich podmínkách se kromě sněhu
setkáváme s kroupami, jinovatkou, námrazou, nebo ledem na vodní hladině.
Led z rybníků se i v Říčanech donedávna těžil. Jako jedinou možnost k chlazení ho v létě potřebovali řezníci, pivovary,
hospodští, zmrzlináři, mlékaři nebo nemocnice. Ledaření bylo řemeslo, které
zaniklo až po válce s nástupem lednic a
mrazáků. Připomínkou je ledovací hák
na vytahování nařezaných kusů ledu
z rybníka, který máme ve sbírkách.
Na ledě se už několik tisíc let bruslí, nejprve na kostěných, posléze na železných
bruslích. Od roku 1931 Říčany v ledním
hokeji úspěšně reprezentoval klub SSC
(Studentský sportovní club).
Přeji pohodovou zimu a mnoho radosti
na ledu.

Jakub Halaš

texty.kuryr@ricany.cz
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BIOzelenina
v roce 2019 a 2020
V roce 2019, od dubna do listopadu,
jste mohli vídat každý týden na Dvorku žlutou dodávku, která pravidelně
přivážela čerstvě sklizenou zeleninu
z farmy „Biozelenina Olešná“. Zelenina byla určena pro bezmála stovku
podílníků. Díky tomu jsme dostávali
kvalitní zeleninu, pěstovanou v biorežimu, za výhodných finančních podmínek. Zelenina byla připravena v již
jednou použitých bedýnkách, někteří
lidé si nosili své tašky a košíky, bedýnka tedy mohla odputovat pro nové naplnění na farmu. Každý výdej byl zajišťován dobrovolníky z řad členů spolku

Děkujeme
Arcidiecézní charita Praha, středisko
Domov seniorů kardinála Berana v Mukařově, děkuje městu
Říčany za poskytnutí
dotace na nákup invalidního vozíku pro klientku Domova seniorů z
Říčan.

KPZ Říčany, často sloužil jako místo
pro popovídání, sdílení receptů nebo
jen jako oáza klidu uprostřed rušného
pracovního týdne. Z jaké zeleniny jsme
se mohli v roce 2019 těšit? Ze začátku
sezony to byly hlavně saláty, ředkvičky
a lahůdková cibulka. Během léta se
přidaly rajčata, cukety, okurky, papriky, někdy i lilky nebo patizon. Často
byla zelenina doplněna svazkem bylinek – bazalkou, koprem, petrželkou
nebo aromatickou rukolou.
Na co se můžeme těšit v roce 2020?
Na základě ohlasů z letošní sezóny
jsme dohodli, že podíly pro příští rok
budou pestřejší, tedy s více druhy zeleniny. V Olešné začnou pro nás pěstovat mrkev, česnek a petržel; držme jim
palce, pěstování mrkve v biorežimu je
dosti náročné. Jediné, co farma nepěstuje, a tudíž nám dodávat nebude, je
cibule a brambory, na jejichž pěstování
je třeba větší rozloha pozemků a speciální technika. Na základě poptávky
budou buď odběry každý týden, nebo
jednou za 14 dní.
A co je to vlastně ta KPZ? KPZ zna-

mená komunitou podporované zemědělství. Jedná se o skupinu lidí,
kteří se domluví spolu s farmářem
na pravidelných dodávkách zeleniny
během sezóny. Svůj podíl si předplatí již před začátkem vegetačního období a následně si pravidelně chodí
pro zeleninu na předem určené místo. Farmář má díky tomu finanční
prostředky na začátku sezony, kdy
má vzhledem k nákupu osiva vyšší
výdaje. Farmář má také zajištěn odbyt během celé sezony pro aktuálně
dozrávající zeleninu a podílníci mají
přístup k zelenině známého původu v místě svého bydliště. Lidé si
sice nemohou vybrat, jaká zelenina
bude součástí podílu, ale mohou se
spolehnout, že je čerstvá a finančně
výhodná.
Více o říčanské KPZ se můžete dočíst
na našich webových stránkách www.
ekoricany.org, kde též najdete formulář pro přihlášení.
Pro Ekocentrum Říčany se jedná o neziskový projekt.
Alžběta Macková
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Rybníček za Olivovnou
Evidenční údaje:
Název: Lesní (Říčany), katastrální území: Říčany, vodní tok: Smrkovka, ČHDP:
1-12-01-029, typ nádrže: průtočná, účel nádrže: krajinotvorný, plocha hladiny: 240 m², objem nádrže: 189 m³, typ
vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, vlastník: Hlavní město Praha, správa: Lesy hl. m. Prahy.
Historie a současnost:
Rybníček za Olivovnou zadržuje vodu z prameniště potůčku
Smrkovky (Roklanského potoka). I s okolním lesem patří do
historického majetku hl. m. Prahy. Dříve sloužil ke koupání dětí
z Olivovny, což dokládají i dobové fotografie. Vznik rybníčku
není přesně datován, ale podle vývoje Olivovny je možné odhadnout, že vznikl někdy v období 1905 – 1925. Původně byla
návodní strana hráze opevněna dřevěnou palisádou a svah nad
rybníčkem tvořila nezpevněná zemina. Později byl svah opatřen
kamennou dlažbou a palisádu nahradila betonová opěrná zeď.
Kolem roku 1950 přestal rybníček sloužit ke koupání, postupně
se zabahňoval a chátral. Bezpečnostní přeliv uprostřed hráze se
díky špatnému založení propadl do podloží. Po stranách přelivu
pak vznikly trhliny, kterými voda z rybníčku odtékala, a nebylo
možné ho napustit na plnou hladinu. Začátkem 21. století měl
rybníček již charakter přírodní tůně a jeho význam byl především ekologický – tvořil důležité životní prostředí pro čolky,
žáby a mnoho druhů bezobratlých živočichů.
Revitalizace:
V roce 2017 zadalo hl. m. Praha projekt na celkovou rekonstrukci. Akce získala stavební povolení na jaře 2019 a byla
zahájena příprava samotné realizace. Stavební práce byly
zahájeny již koncem léta. Ze dna rybníčku bylo odvezeno
cca 90 m³ sedimentu. Při odbahňování bylo zjištěno, že
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pod nánosy sedimentu se na jílovém těsnění místy nachází betonové dno. Veškeré betonové konstrukce byly z hráze odstraněny, rybníček dostal nové vypouštěcí zařízení a
bezpečnostní přeliv. Kamenné dlažby byly opraveny a pro
vstup do vody se zde zřídilo malé schodiště.
Ochrana přírody:
Po rekonstrukci slouží rybníček opět nejen pro obojživelníky, ale i k zadržování vody v krajině, což je dnes velice
potřebné. V rybníčku se na jaře rozmnožují skokani štíhlí,
ropuchy obecné a čolci obecní. Rybníček neslouží k chovu
ryb. Proto vás žádáme, abyste rybníček neoživovali žádnou
rybí obsádkou.

Jiří Karnecki,
specialista vodních toků, MHMP

texty.kuryr@ricany.cz
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Předem našeho článku bychom vám
rádi popřáli všechno nejlepší v novém
roce, hodně zdraví a osobní pohody.
I v letošním roce se budeme scházet
na pravidelných akcích, které pro vás
připravujeme již čtrnáctým rokem a velice nás těší váš
zájem. Budeme se proto snažit nabídnout pestrý program. Již nyní je Plán akcí na rok 2020 zveřejněn na
našich webových stránkách nebo v tištěné podobě na
akcích Klubu Senior, případně v obchůdku Koloběh
(Masarykovo náměstí).

Irena Moudrá,

předsedkyně správní rady

Město Říčany a Seniorcentrum Říčany
vás zve na

TANEČNÍ

ODPOLEDNE

K poslechu i tanci hraje
hudební skupina Club Praha s kapelníkem Josefem Šramem.

Program
Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) 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.
Osobní kontakt: Irena Moudrá
Telefon: 732 383 424, 702 987 742 (14 – 19h)
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz

Akce:

n 6. ledna 2020 – Novoroční taneční odpoledne
Začátek: 14:00 h. Místo: KC Labuť Říčany – viz plakátek.
n 15. ledna 2020 – Novoroční Hrátkování
Začátek: 13:00 h. Místo: Koloběh Říčany, Masarykovo
nám. Přijďte si společně zahrát společenské hry do příjemného prostředí (káva, čaj, drobné
občerstvení – vše zdarma). Každý účastník obdrží drobný
dárek.
n 16. ledna 2020 – Kavárnička
Začátek: 13:00 h. Místo: Koloběh Říčany, Masarykovo nám. Přijďte si společně popovídat při kávě nebo čaji
(zdarma) do příjemného prostředí.

Připravované akce:

• Rekondiční pobyt na Náchodsku 13. – 15. května
2020: přihlášení a záloha ve výši 850,- Kč do 15. 2. 2020.
• Rekondiční pobyt ve Strážovicích (okres Písek) 9. – 11.
září 2020: přihlášení a záloha ve výši 850,- Kč do 15. 8. 2020.
• Dvoudenní zájezd Vranov nad Dyjí a Znojmo 10. – 11.
října 2020: přihlášení a záloha ve výši 750,- Kč do 15. 8. 2020.
• Na ostatní jednodenní zájezd není nutné platit zálohu,
doporučujeme si podrobně přečíst podmínky pro přihlášení a účast na zájezdech uvedených v Plánu akcí na rok
2020.

♠ TOMBOLA ♠

6. ledna 2020, 14:00 – 17:00 hodin
sál Kulturního centra Labuť, Říčany. Vstup zdarma.

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Centrum Na Fialce o.p.s.v Říčanech, Mánesova 2530/3a

Letní semestr CCV 2020

Dobrodružství cestování – úterý 10:00 – 12:00
4. 2. Slávek Král: Stopem se psem v Asii
18. 2. Martin Mykiska: Rumunské návraty
3. 3. Kateřina Francová: Ostrov Hokkaidó-japonský sever
17. 3. Petr Komers: Myanmar (Barma) – země zlatých pagod
31. 3. Zdeněk Štipl: Pohádkový Rádžasthán – po stopách indických mahárádžů
14. 4. Michaela Neumannová: Vietnam
28. 4. Jan Pospíšil: Sečuán – země hojnosti (Čína)
12. 5. Tomáš Beránek: Nepál
Žena jako umělecká inspirace: Jana Jebavá – úterý 13:00 – 15:00
4. 2. Léda s labutí
18. 2. Paris a Helena
3. 3. Orfeus a Eurydika
17. 3. Máří Magdalena
31. 3. Anežka Česká a Eleonora Akvitánská
14. 4. Emilie Flögeová (múza Gustava Klimta)
28. 4. Bella Chagallová (žena Marca Chagalla)
12. 5. Alice Masaryková (setkání s J. Plečnikem)
Naše hrady a zámky: Milena Sommerová – středa 9:00 – 11:00
12. 2. VELHARTICE aneb pobělohorský ďábel na Velharticích
26. 2. Uloupené dítě na ORLÍKU aneb zbojnické pokání
11. 3. BÍTOV – pohraniční hrad aneb válečná lest
25. 3. BOUZOV – hrad německých rytířů
8. 4. HELFŠTÝN
22. 4. BOROTÍN aneb pomsta pramáti rodu
6. 5. HUKVALDY
20. 5. Uherská bestie na MIKULOVĚ aneb střelba na živé terče
Historické zahrady a parky: Jana Stejskalová – středa 14:00 – 16:00
12. 2. Středověké zahrady
26. 2. Renesanční zahrady
11. 3. Barokní zahrady
25. 3. Barokní zahrady v Praze
15. 4. Krajinářský park v Anglii a střední Evropě
22. 4. Městský veřejný park v Evropě a Americe
6. 5. Moderní zahradní tvorba první poloviny 20. století
20. 5. Josip Plečnik a jeho tvorba v Praze
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Vstoupili jsme do nového roku 2020. Kdykoli se přehoupne letopočet, máme ve zvyku bilancovat a mnozí
z nás přemítají, jaké by si měli dát předsevzetí. Často
jde o rozhodnutí typu „méně jíst“ či „věnovat větší úsilí
práci“. Máme návrh na novoroční předsevzetí pro ty,
kdo pečují o příbuzného či blízkého člověka, trpícího
některou formou demence: pojďte si udělat více času na
sebe. Zkuste nalézt způsob, jak šetřit síly a využívat příležitostí, které vám pomohou „dobít baterky“.
Že nevíte, jak na to?
Zveme vás na setkání s lidmi, kteří se ocitli v podobné
životní situaci. Nabízíme možnost sdílet nejen své starosti a obtíže, ale i dobré nápady a kousek naděje. Společně snad nalezneme způsob, jak se vzájemně podpořit
a s novou energií vyrazit do dalšího roku.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce na setkání pečujících, které v Říčanech pořádá
organizace Dementia I.O.V., z.ú. každé čtvrté úterý v
měsíci (nyní tedy 28. ledna) od 18.00 hodin. Scházíme
se v prostorách Domova pod Kavčí skálou, na adrese:
Marie Pujmanové 2045/2.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Petra Petříková,
koordinátorka neformální péče, telefon: 724 076 964
e-mail: petra.dementiaiov@gmail.com

I ve stacionáři OLGA jsme
si užili předvánoční čas
Naši klienti nemuseli běhat po obchodech a shánět dárky, dohánět resty, které za celý rok nestihli. Naši klienti si ve
stacionáři naopak v klidu a pohodě užili
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předvánoční čas. Protože chceme, aby
se u nás cítili dobře, připravili jsme pro
ně bohatý program. Započatá spolupráce s obecními i soukromými mateřskými
školami běžela v plném proudu. Zpívalo
se, vyrábělo se společnými silami. Při
těchto setkáních je vidět spontánnost
dětí a radost v očích seniorů.
Anděl a dva hodní čerti nás též přišli
rozveselit. Pracovnice stacionáře se rády
ujaly této role a připravily klientům milé
překvapení s pekelnou nadílkou.
V novém roce budeme v podobném duchu pokračovat a rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce o pobyt jak v denním
stacionáři, tak na odlehčovacím pobytu.
Pro více informací se obracejte na naši
sociální pracovnici Danu Bukovou, tel.
603 252 310.
Kateřina Čamrdová,
vedoucí stacionáře Olga

Zaměstnanci stacionáře OLGA děkují manželům Daškovým za darované
masážní křeslo, které bude sloužit
všem klientům stacionáře.

texty.kuryr@ricany.cz
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V Domově Pod Kavčí Skálou byl Mikuláš
Milí říčanští i přespolní sousedé,
v minulém čísle jsme s vámi sdíleli
události a úspěchy, které obyvatelé
Domova seniorů Pod Kavčí Skálou prožívali v poslední polovině roku. Čas neúprosně letí a přelom roku je tady. Ani
v prosinci si naši senioři neoddechli, neboť celý Domov
žil výrobou a instalací vánočních dekorací, slavnostním
zapalováním adventních svíček, které provázelo společné
povídání a rozjímání nad cukrovím a dalšími událostmi.
Mikulášskou si všichni v domově náležitě užili, nálada byla
doslova perlivá a ještě týden po nadílce se po chodbách
ozývaly nadšené komentáře vůči zaměstnancům, kteří ji
pro obyvatele připravili. Rozesmáté a spokojené výrazy
ve tvářích obyvatel na fotkách hovoří samy za sebe. Když
děláte práci srdcem, nese to to nejkrásnější ovoce, radost
a pocit smysluplnosti. Prosinec utekl jako voda mimo jiné
i díky nabitému programu, díky oslavě narozenin obyvatel

narozených v tomto krásném měsíci, díky vtipné besedě
s Jirkou Krampolem, díky večernímu adventnímu koncertu v KC Labuť, kam naši zaměstnanci vyrazili s našimi
obyvateli, i díky svátkům samotným. Bylo rušno, teď je
na krátké zklidnění, abychom mohli rekapitulovat starý
rok a společně se těšit na vše dobré, co přinese rok nový.
A nyní? Nyní se naši obyvatelé už těší na tříkrálové zpívání. A vám, milí říčanští sousedé, obyvatelé Domova Pod
Kavčí Skálou vzkazují, že vám do nového roku přejí všechno dobré, ať vám nad hlavou svítí šťastná hvězda a těší se,
že se s vámi třeba potkají na Dni otevřených dveří, který
budeme pořádat, nebo na městských slavnostech, kterých
se každoročně účastníme anebo vás na konci léta nadšeně
přivítají jako závodníky či návštěvníky Běhu pro Domov
Pod Kavčí Skálou, který bude v roce 2020 pořádán pro
velký úspěch už počtvrté. Mějte se krásně a v novém roce
zase na viděnou.
Petra Suchánková
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Zprávy z Mraveniště
Rok se s rokem sešel a
děti z Mravenčí školičky opět potěšily a udělaly
velkou radost pacientům
v říčanské nemocnici na
lůžkovém rehabilitačním
oddělení. Děti pilně vyráběly ozdoby a dárky, které
rozdaly pacientům. Velmi
děkujeme za vstřícnost a
spolupráci všem sestřičkám.
Celý prosinec vystavovali
svá nejkrásnější díla studenti z kurzu kresby a
malby nebo
keramiky
v
novém
výstavním
sále na Staré radnici.
Byli přizváni
vystavovat
spolu se skupinou říčanských umělců od Anežky, kteří uspořádali velkolepou
vánoční výstavu Krásnohled I. Děkujeme!
A co nás čeká v novém roce? O jarních prázdninách
vyrazí za dobrodružstvím parta nadšenců a dětí nejen
na sjezdových lyžích a snowboardu Expedice Lechtal
2020 – v lyžařské oblasti Warth – Schroecken v Rakousku. Podrobnosti najdete na http://www.jokersclub.cz/.
Protože se letní prázdniny neúprosně blíží, chystáme
už teď příměstské tábory – termíny zveřejníme příště.
Pobytový tábor Létobraní 2020 proběhne v Novopacké boudě ve Špindlu, v termínu 22. – 29. srpna.
Registrace pro táborníky bude možná přes náš rezervační systém.
Rodiče, nezapomeňte, že i v 2. pololetí je třeba děti
opět zaregistrovat na navazující kroužky z 1. pololetí. Prosím, sledujte naše webové stránky a hlavně
rezervační systém, ve kterém právě spouštíme nové
registrace.
Pozor, pozor! Od 1. února 2020 otevíráme zbrusu
nový kroužek JAK TO FUNGUJE? Kroužek s přírodovědným a technickým zaměřením vede oblíbená lektorka
Jana Šebestová každé úterý od 16 h. Děti se zde dozvědí, jak co funguje, proč se věci dějí a proč tak vypadají.
Kroužek je určen pro zvídavé děti 5 - 12 let, které chtějí
zkoumat svět a neustále se ptají PROČ?
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I v letošním roce můžete kdokoliv navštěvovat kurzy keramiky.
Keramika s Evou
čtvrtek 9. ledna 2020
18:30 – 21:00
Keramika se Štěpánkou
sobota 11. ledna 2020
9:00 – 11:30
Keramika s Evou
čtvrtek 23. ledna 2020
18:30 – 21:00
Keramika s Katkou
sobota 25. ledna 2020
9:00 – 11:30
Všechny novinky vždy naleznete na naší nástěnce před
budovou Mraveniště na adrese Bezručova 441/23, taktéž
na našich stránkách www.mraveniste.info a rezervace
míst na všechny naše akce je možné provést přes https://
mraveniste.webooker.eu/
Přejeme vám šťastný vstup do roku 2020!
Nina Šafránek,
koordinátorka Mraveniště

texty.kuryr@ricany.cz
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Mikulášská besídka vlčat a světlušek
První prosincovou neděli se tělocvična základní školy U
Lesa zaplnila pobíhajícími a rozjařenými dětmi. Nebyla
to ale obyčejná sportovní akce, nýbrž tradiční Mikulášská
besídka světlušek a vlčat. Letos přišly oslavit začátek zimy
nejen starší děti, ale také menší kluci z nově vzniklého oddílu mladších vlčat. Nehledě na věk se ale všichni zapojili
do hlavního úkolu celého dopoledne – odemčení Mikulášových truhel.
Protože do 5. prosince zbývalo ještě několik dní, bylo jasné, že Mikuláš ještě nemůže přijít. Místo toho ale dětem
zanechal tři tajemné zamčené truhly a řadu úkolů a soutěží, ve kterých šlo získat kódy k zámkům. Nakonec se
dětem podařilo získat všechny indicie a kódy, zámky odemknout a vyzvednout si zaslouženou sladkou odměnu.
Největší atrakcí besídky ale byl stánek s domácím cukrovím a vánočními dekoracemi, který si připravila družina
světlušek. Rozhodly se totiž, že pomohou s výběrem peněz
na novou skautskou klubovnu, a tak napekly kokosky, vyrobily přáníčka a vše za dobrovolný příspěvek (dle jejich

vlastních slov od jedné koruny do neomezeně) prodávaly.
Vybraly více než 1 500 korun a výtěžek hned věnovaly na
stavbu nové klubovny.
Holkám děkujeme za super nápad a práci, kterou si daly
s přípravou!
Lukáš Pavelka
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

PF 2020

Kolektiv Cesty integrace děkuje za přízeň a podporu
naší činnosti v sociálních službách, školních
preventivních programech či dalších akcích a přeje
všem mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Jarní příměstský tábor pro děti
Polaris expedition 2020 se blíží. V termínu 2. 3. – 6.
3. 2020 se vypravíme společně na Severní pól po sto-

Leden
2020
Program klubu

Po/Út/Čt 
13 Ͳ 18hod
Otevřeno

Téma měsíce:
Klub jako bezpečné místo,
měsíční kvíz.




POLARIS EXPEDITION 2020 

Služba zdarma





Čt 2.1.
Společná debata: přespáčko, novoroční
   
předsevzetí 
Po 6.1. 
Kvíz
Čt 9.1.
Společná debata: hranice
Po 13.1.  Fifa turnaj dvojic
Út 21.1.
Kvíz 
Čt 23.1.
Společná debata: motivace + lehké 
  
vařeníčko

Čt 30.1. PŘESPÁČKO



Chat: facebook.com/klub.cesta Terén : po/čt 

po stopách Roalda Amundsena



Na Obci 2049/9 Říčany

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2. 3. – 6. 3. 2020

pách Roalda Amundsena. Cíl je jasný, ale dosažení je
na vás! Lehké to nebude: teploty hluboko pod bodem
mrazu, polární medvědi, nadpřirozené bytosti… Kdo
bude v této expedici?
Přihlášky a více informací na www.cestaintegrace.
cz. Hlavní základna: Klub Cesta, Na Obci 2049/9,
Říčany. Příspěvek 1000 Kč, ostatní hrazeno z dotace Operační program Zaměstnanost – číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/16_047/0007601.
Markéta Hubínková
Vedoucí Centra primárních programů

Příměstský tábor, který pořádá v Říčanech Cesta integrace

Ҋ Akční, zábavný, interaktivní program pro děti ve věku 7 Ҋ 15 let. 
Ҋ Hlavní program každý den od 8:00 Ҋ 17:00hod. Příspěvek 1000 Kč včetně stravného, ostatní 
hrazeno z dotace OP Zaměstnanost.
Ҋ více info: Markéta Hubínková, marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz 

Změna programu vyhrazena. 

Organizují: 



www.cestaintegrace.cz


Podporují: 

KRABICE OD BOT - Hromada radosti, aneb jak to letos dopadlo

V Říčanech jsme sbírali 259 dárků, a
to pro tyto organizace, které je následně předali dětem: Klub Cesta z Říčan,
HoSt Home-Start, organizaci pomáhající rodinám v obtížné soc. situaci, nízkoprahovému klubu Zvonice z Českého
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Brodu a Poděbrad, ACORUS – centru
pro osoby ohrožené domácím násilím,
statek Vlčkovice se sociálním bydlením,
OSPOD Votice, OSPOD Český Brod a
Farní Charita Mnichovice.
Velký dík jim všem, kteří dárky s velkou
péčí vybírali a krásně zabalili. U některých dětí jsme letos znali jejich zájmy či
přání, u ostatních byly na řadě vzorové
dárky na webu Diakonie, zkušenost
s vlastními dětmi či představa, že tvořím
dárek, který bude pro někoho tím jediným pod stromečkem. Z doporučených

více drobností jistě některá zahřála obdarovaného u srdíčka.
Krásný nový rok a zase za rok!
Více informací a krásné fotky naleznete
na www.krabiceodbot.cz.
Eva Horáčková Jungmannová

texty.kuryr@ricany.cz
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Zve na divadélko v angličtině
MŠ a ZŠ NEMO zve zájemce o rozvoj anglického jazyka na divadelní
představení v angličtině ve středu 12. 2. 2020 v prostorách MŠ a ZŠ NEMO, Nad Bahnivkou 140.
Začátek představení je v 9:00 hod.
Cena 60 Kč za dítě. Vhodné pro děti 6 - 11 let.
Fair Bear is the story of a dog competition which takes
place in The Colourful Hotel. One of the competitors is

a character called Bad Bear. During the night Bad Bear
steals the other dogs and plants evidence so the police
think that Fair Bear did it. The audience have to help the
police find the right answer. In the end all is well and the
show ends with the dog competition.
Jakou slovní zásobu budou děti potřebovat:
• The dogs are missing.
• Where are the dogs?
• I don´t know.
• This is terrible.
• We must look for them.
• We must find them.
Zájemci o MŠ a ZŠ NEMO (na šk. rok 2020/2021) nás
také mohou přijít navštívit každé úterý a čtvrtek dopoledne. Předem prosím napište na info@nemoricany.cz nebo
volejte ředitelku na 777 727 334. Těšíme se na vás a vaše
děti.

Tým MŠ a ZŠ NEMO

Adventní návštěva čerčanského hospice

babička pomalu odchází. Anička je s babičkou až do
konce. Návštěva hospice je takovým milým okamžikem, kdy můžeme s dětmi nahlédnout do tak trochu
jiného světa a současně umírající na konci jejich cesty
obdarovat vánočním dárkem. Přejeme vše dobré v novém roce.
Olga Jarkovská, koordinátorka

Na začátku prosince se vydáváme s předškoláky na
návštěvu do čerčanského hospice Dobrého pastýře.
Navazujeme tak na přátelskou spolupráci z minulých
let, kdy jsme hospic podporovali martinskou sbírkou
rodičů. Tentokrát po domluvě připravujeme pro nemocné vánoční balíček mimo jiné se svíčkou z včelího
vosku, kterou děti vlastnoručně vyrobily. V čase Dušiček si s předškoláky povídáme o jejich blízkých, kteří
již zemřeli, o smrti, umírání, péči o nemocné. Čteme
krásnou knížku O Anně a Aničce, která vypráví o vztahu babičky a vnučky. Jak Anička roste a poznává svět,
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MŠ Zahrádka
Čas běží a máme za sebou krásné
předvánoční období. Na počátku prosince jsme ve školce tradičně přivítali
Mikuláše s čertem. Laskavým způsobem s dětmi zhodnotili jejich zdary i nezdary a rozdali
mikulášské balíčky. Následně jsme uspořádali čertovský rej, kde však neřádili jenom malí čertíci, ale spousta
dětí přišla i v krásných maskách andělů a nechyběl ani
Mikuláš.
Jako každý rok, i letos jsme pro rodiče a děti připravili
vánoční tvořivou dílnu, na které si společně vytvořili
pěkné vánoční dekorace – svícny, věnce, vánoční stromečky. Využili jsme převážně přírodní materiály a výrobky byly opravdu moc pěkné.
K vánocům patří pečení a u nás pekla celá školka. Děti
ze třídy Jablíček s paními učitelkami umotaly a upekly
věnec z vánočky, děti ze třídy Švestiček napekly a nazdobily vánoční perníčky jako dárek pro rodiče a ve třídě Třešniček a Hruštiček se perníčky pekly pro radost
a ochutnání.
Adventní období jsme završili vánočními besídkami
pro rodiče. Děti předvedly, co se naučily – zazpívaly
písničky a koledy, přednesly různé básně, zatančily, zahrály divadlo. Poté si spolu s rodiči všichni pochutnali

na vánočním cukroví, které na besídku přinesli. Vždy
nás těší zájem rodičů a společná setkání. Koledy a básničky od našich dětí zazněly i na akci pořádané Městským úřadem, a to na vánočních trzích na Masarykově
náměstí.
Kromě předvánočních zvyků a tradic jsme se věnovali i dalším aktivitám. Dokončili jsme kurz plavání. Na
poslední lekci si děti zasoutěžily a zadováděly v bazénu. Za úspěšné absolvování všichni obdrželi mokré vysvědčení a dárek.
I my bychom chtěli věnovat dárek, a to ve formě přání
všeho nejlepšího v nadcházejícím novém roce. Přejeme
vám všem hlavně zdraví, lásku a hodně úspěchů.
Kolektiv MŠ Zahrádka

DO VZDĚLÁVÁNÍ PATŘÍ SPOLUPRÁCE A NE KONKURENCE
„Úroveň školství v regionu má nejvyšší sílu a dopad na každého žáka,“
říkají odborníci na školství. Ale jak to
udělat? Vznikají různé strategie, dokumenty, projekty.
Mimo jiné také MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání. V oficiálních dokumentech je napsáno: „Cílem MAP
je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.“ Ale zároveň všichni víme, že nařídit něco shora úplně nefunguje. Ať už je to
na úrovni spolupráce školy s rodiči, učitelů mezi sebou, ředitelů či zřizovatelů z různých škol a obcí.
V našem kraji za Prahou se často setkávají učitelé a rodiče
nejen v jedné třídě a škole, ale třeba i kolegové ze sousední školy, z jiné obce či města. Představitelé formálního i
neformálního vzdělávání, zřizovatelé státních i soukromých škol. A není to všude a vždy samozřejmostí. Uvědomujeme si, že se spoustou problémů (např. nedostatek
škol, chybějící učitelé, požadavky rodičů na školy a škol na
rodiče), které se na řadě míst v ČR teprve pomalu objevují,
my v prstenci kolem Prahy už dlouhodobě reálně žijeme a
musíme je (a někdy i umíme) řešit.
Při jednom neformálním ředitelském setkání nás napadlo
uspořádat regionální konferenci zejména pro učitele a
ředitele, ale i pro zřizovatele, rodiče a veřejnost. V našich
školách a obcích máme totiž spoustu lidí, kteří mají co předat dál a zároveň se o své znalosti a zkušenosti rádi podělí
s ostatními. To je opravdu cenné! Na přípravě a realizaci
konference participuje (a bude ještě participovat) opravdu
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velké množství lidí. Kolegyně z MAP si vzaly na svá bedra
vše zkoordinovat a formálně zaštítit. My ostatní pomáháme, jak můžeme a jak zvládáme nad rámec našich běžných
povinností. Bude to zkrátka taková „konference po sousedsku“. V roli lektorů se představí učitelé a odborníci z 1.
ZŠ Říčany, 2. ZŠ Bezručova Říčany, 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany, 4. ZŠ Nerudova Říčany, Magic Hill, MŠ
a ZŠ Sofie. Dále patří mezi hlavní organizátory ZŠ T. G.
Masaryka z Mnichovic a Muzeum Říčany. U kulatého
stolu s ostatními zřizovateli a řediteli škol zasedne i říčanský tým: Hana Špačková, Pavel Bednář a Jakub Halaš.
A v panelové diskuzi vystoupí starosta města Říčany Vladimír Kořen.
O tom, jak moc se povede nejen uspořádat konferenci, ale
zejména pak implementovat získané zkušenosti do praxe,
rozhodneme my všichni, kteří se ve čtvrtek 20. února 2020
sejdeme SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL A
DĚTÍ NA ŘÍČANSKU.
Více informací naleznete na www.map-ricany.cz
Organizátoři konference
Konference pořádána zdarma v rámci projektu „ORP Říčany - Místní akční
plány rozvoje vzdělávání II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00086
43, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů,
z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí
ORP Říčany.

texty.kuryr@ricany.cz
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Zprávičky z MŠ U Slunečních hodin
Během listopadu se všechny
třídy naší školky zapojily do
projektu na podporu SOS dětských vesniček tím, že vyráběly vánoční přání a drobné dárečky, které se pak prodávaly na benefičním koncertu 10. prosince 2019 „HRANÍ
PRO HRANÍ“ na Malostranském náměstí v Praze. Za
jejich výrobky se vybralo 2534 Kč. Pomáhaly nejen děti,
také paní učitelky podpořily tento projekt finančně částkou 1850 Kč.

S blížícími se Vánocemi přišel čas obdarovávání
druhých, a tak děti ze Zajíců a Rybiček udělaly další
dobrý skutek a splnily dvě z přáníček ze stromu přání na Fialce. Svými dárky zásobily také nově vzniklý
charitativní obchůdek „Koloběh“ na náměstí v Říčanech. Druhý prosincový týden přivítaly nové občánky
města Říčany na místní radnici.
Ve stacionáři Olga, v Domě s pečovatelskou službou
SENIOR a v Domově seniorů ve Voděrádkách babičkám a dědečkům též udělaly radost vánočním pásmem
písniček a básniček a také drobnými dárečky. Děti ze
Včelek navštívily stacionář v prosinci a pomáhaly seniorům při výrobě vánoční dekorace. Z papíru a filcu

společně vystřihli a nalepili vánoční kapříky a v lednu
se již těší na další společné chvíle při tvoření.
Dne 4. prosince děti ze tříd Kuřátek, Rybiček, Zajíčků a
Žabiček vystoupily se svým krátkým pásmem básní a písní
na říčanském náměstí v rámci vánočních trhů.
Třída Žabiček a Kuřátek se již tradičně podílí na charitativní vánoční sbírce pro dětské centrum ve Strančicích.
Vždy po dohodě s centrem sbíráme věci, které děti aktuálně potřebují.
Před vánočními svátky probíhaly ve všech třídách besídky,
kde děti předvedly, co se od září ve školce naučily – básničky, říkanky s pohybem, písničky a vánoční koledy. Berušky, Motýlci a Včelky na „Vánoční veselí či prozpěvování“
připravily pro děti a rodiče tvořivé dílničky. Společně si
mohli vyrobit andílky z papíru, lampičky z pomeranče,
stromky z pedigu nebo skleněné lucerničky zdobené provázkem.
Všechny třídy dětí dostaly dotaci od zřizovatele, kterou
jsme využily v adventním čase k návštěvě Muzea betlémů
v Karlštejně.
Kolektiv MŠ U Slunečních hodin

Školka Kolovrátek

Prosinec v naší školce byl velmi
nabitý zážitky. Děti vyrobily mnoho krásných výrobků. Mikulášský
karneval se opravdu povedl, děti tančily, dováděly
a pak se najednou objevil Mikuláš i čert, ale jelikož
máme samé hodné dětičky, nikoho si neodnesl a naopak pro ně přinesl balíčky s překvapením. Užili jsme si
úžasnou vánoční besídku s pohoštěním, kde děti předvedly rodičům krásné vystoupení.
Nové kamarády a kamarádky přijímáme do školky během
celého školního roku.
DO NOVÉHO ROKU 2020 VŠEM HODNĚ ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ, LÁSKY A RADOSTI PŘEJÍ TETY Z KOLOVRÁTKU

Více informací najdete:
www.facebook.com/skolka-kolovratek
www.skolka-kolovratek.eu
tel.: 605 555 009 MŠ Kolovrátek
602 484 921 p. Jonáková – majitelka MŠ
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5. ročníky v letošním školním roce
Na podzim 2019 se žáci 5. ročníků zúčastnili několika akcí.
V rámci Malování na rynku děti kreslily svou oblíbenou postavu z knihy, výukovým pořadem „Kde začíná vesmír“ doplnily své znalosti v pražském planetáriu. Také jsme zahájili
výuku bruslení. Abychom byli připraveni na výzvy moderní
doby, absolvovali jsme preventivní program zaměřený na kyberšikanu. V předvánočním období se děti těšily do kina na
oblíbenou animovanou pohádku Ledová královna 2, vyzkoušely si dovednosti ve vánoční dílně a na závěr před prázdninami se pobavily vánoční besídkou.
Lucie Nováková

S diktafonem za příběhem
I tento školní rok se
skupinka
osmáků
v rámci projektu Příběhy našich sousedů
vydává pátrat po dějinách 20. století netradičním způsobem, a to
skrze příběh jednoho
z pamětníků klíčových
událostí tohoto období. Letošní osmáci Vali, Anežka, David
a Šimon měli možnost v roli reportérů vyzpovídat paní Janu
Černohorskou, která rané dětství prožila za druhé světové
války a své mládí a dospělost v době komunismu.
Dříve, než se žáci vydali k paní Černohorské, absolvovali
workshop „Jak natočit pamětníka“ s koordinátorkou projektu, p. Renatou Skalošovou. Naučili se v něm např. pracovat s diktafonem či vhodně položit otázku. Na konci listopadu si pak nabyté znalosti mohli vyzkoušet přímo v praxi
při setkání a natáčení s paní Černohorskou. Kromě zkušenosti v roli reportérů si z tohoto příjemného setkání odnesli
zajímavý životní příběh paní Jany, do něhož díky její práci
v Československém rozhlase (dnešním ČRo) vstupovaly
zajímavé a významné osobnosti a který významně ovlivnily
události roku 1968. Více o něm prozradí rozhlasová reportáž, kterou skupina osmáků nyní připravuje. Jak se taková
reportáž tvoří, zjišťují opět díky workshopu p. Skalošové,
tentokrát na téma „Jak vytvořit scénář reportáže“. S hotovým scénářem se na začátku roku 2020 osmáci vydají do
Českého rozhlasu, kde reportáž s pomocí pracovníka ČRo
natočí a sestříhají. Bude to stejně jako minulý rok napínavé,
jak dostat zajímavý životní příběh do tříminutové reportáže.
S příběhem paní Černohorské, zpracovaným Vali, Anežkou, Davidem a Šimonem do podoby rozhlasové reportáže,
se budete moci seznámit na jaře 2020, kdy bude zveřejněn
na webových stránkách projektu Příběhy našich sousedů
www.pribehynasichsousedu.cz. Tam můžete najít reportá-
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že našich žáků i žáků ostatních říčanských škol z loňského
ročníku.
Chtěli bychom touto cestou také moc poděkovat paní Janě
Černohorské za její čas, který našim osmákům věnovala, a
za ochotu se o svůj životní příběh s nimi podělit. Děkujeme!
Zuzana Havlíková, vyučující dějepisu

Otevíráme 6. třídu s rozšířenou
výukou matematiky
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve
středu 27. května 2020 v 8:10 v budově 1. ZŠ, Masarykovo
náměstí 71 (budova za kostelem). Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří již
byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový
lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku
musí být dodány nejpozději 22. 5. 2020 do 12.00 hodin do
budovy školy. Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako
cizí jazyk angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na
základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5.
ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. Náhradní termín nevypisujeme. Další informace na tel. čísle
323 602 794.

Pavel Bednář, ředitel školy

Hlasování žáků o částce
20.000 Kč
I na naší škole letos proběhlo hlasování o tom, do čeho
investují žáci svých 20.000 Kč, které jim věnuje městský
úřad. Na zasedání školního parlamentu padaly různé
více či méně realizovatelné návrhy. Do užšího hlasování
se nakonec dostalo šest nápadů (hry umístitelné na stěny
chodeb, živý maskot školy, sedací vaky do některých tříd,
pingpongové sady a deskové hry do jednotlivých tříd, dovybavení kuchyňky a stříška nad vstup do prvního stupně).
Během druhého listopadového týdne proběhlo ve všech
třídách druhého až devátého ročníku mezi dětmi hlasování. Jednoznačným vítězem se stal návrh na zakoupení
pingpongové sady (upevnitelné na školní lavici) a nějaké
deskové hry do každé třídy. Doufáme, že tato forma zábavy dětem zpříjemní trávení přestávek a svou úlohu sehraje
také při tmelení třídního kolektivu.
L. Prchalová (koordinátorka žák. parlamentu)

texty.kuryr@ricany.cz
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Co je nového v ZŠ Bezručova
Letiště Václava Havla

V listopadu se školní družina ze Sokolské vydala
do Prahy na prohlídku letiště Václava Havla. Exkurze byla přizpůsobena na míru pro malé děti. V
rámci této trasy děti měly možnost vidět celou letištní plochu a
dozvěděly se zajímavé informace o provozu letiště. Prohlédly si
odbavení letadel po přistání a před vzletem. Součástí prohlídky
byla také zastávka u dráhy a pozorování startů a přistání letadel.
Marcela Konečná a Ivana Hromadová

Víkendové soustředění JSB

Už jsme dlouho nikde nebyli a potřebujeme se pořádně sehrát
– to bylo motto našeho víkendového soustředění školního orchestru. Ten má od září trochu jinou podobu. Odešel kapelník
Jirka Mrázek, kterému bych touto cestou chtěla poděkovat za
práci, kterou si s námi dal a za čas, který nám věnoval.

Víkend jsme trávili v penzionu Tipos v Albrechticích v Jizerských horách na konci listopadu. Protože nás 8. ledna čeká
koncert v KC Labuť v Říčanech, snažili jsme se co nejvíce soustředit právě na repertoár pro toto vystoupení. Potřebovali jsme
oprášit věci starší a pustit se i do něčeho nového, neohraného.
Samozřejmě, že byl na pořadu i zasloužený odpočinek a výlet
na nedalekou vyhlídku.
Domů se nám vůbec nechtělo a musela jsem dětem slíbit, že
určitě podnikneme nějakou další výpravu, A snad i na déle…
ZUŠ Říčany přeje všem svým
žákům, rodičům, příznivcům a
přátelům krásné prožití adventní
doby, požehnané Vánoce strávené
se svými nejbližšími a do nového
roku vykročení pravou nohou.
Děkujeme všem za pomoc, které se nám od vás
dostává a těšíme se na vše nové, co nás v příštím roce
čeká. 
Vaše ZUŠ Říčany

45

Ze života škol(ek)

základní škola u Říčanského lesa
Den poezie
Již podruhé se naše škola připojila k festivalu nazvanému Den
poezie, který se od roku 1999 koná celorepublikově na počest
narození Karla Hynka Máchy (16. 11.). Mottem letošního
ročníku bylo „… otevřete oči…“ Svá dílka do soutěže přinesli
hlavně žáci druhého stupně, a proto vybrat nejúspěšnější báseň bylo velice obtížné. K ztvárnění zdánlivě jednoduchého
tématu děti přistoupily s velkým porozuměním a nadčasově.
Do volby vítězné básně jsme zapojili i samotné tvůrce, měli vytipovat své tři kandidáty. Nakonec jsme se téměř jednoznačně
shodli na básni Mirka Tomeše z 6. A, který svoje dílko dokonce
napsal ve formě japonské haiku. Nejen na něj, ale i na ostatní
čekaly hezké a užitečné ceny. Moc jsme si tvůrčí hodinku užili!
Učitelé českého jazyka

SEMINÁŘ MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI
SLOVENSKA
Dne 18. 11. se konal seminář na mineralogické lokality Slovenska pod vedením p. uč. Havránka. Přednáška v podobě
prezentace zahrnovala sedm mineralogických lokalit středního a jižního Slovenska (Kobeřice, Banská Belá, Vyhne,
Mútnik, Bulhary, Ľubietová – Reiner, Hliník nad Hronom) a
účastníci se dozvěděli, jak v současné době lokality vypadají,
jakou mají sběratelskou úspěšnost a které minerály lze nacházet. Žáci si prohlédli sbírkové nálezy, které pan učitel přinesl,
a dostali od něj vzorky. Nejvíce se dětem líbily vzorky krystalů
křemene a křišťálů. Druhá část semináře 25. 11. zahrnovala
10 mineralogických lokalit z východního a jihovýchodního
Slovenska. 

Petr Havránek



kolik z nás se věnovalo tématu osobnosti Sametové revoluce,
ostatní spolužáci měli např. dobu před revolucí nebo změny
po revoluci. Pro tuto práci jsme měli vyhrazené dvě hodiny
angličtiny. Po dokončení plakátů každý musel v angličtině o
svém tématu mluvit alespoň tři minuty. Díky této práci jsme se
dozvěděli, jaké dětství měli na rozdíl od nás naši rodiče. Myslím si, že se mnou bude většina lidí souhlasit, když napíšu, že
tato revoluce nám přinesla svobodu a je označována jako jedna z nejlepších událostí historie České a Slovenské republiky.
Anička Praženková, 9. A

VÁNOČNÍ JARMARK
I v předvánočním čase si rodiče udělali chvilku a přišli se podívat na vánoční vystoupení svých dětí, zakoupit vánočně laděné
dárky, které pro ně děti vyrobily a posedět s ostatními rodiči a
paní učitelkou. Letos jsme se ve škole rozhodli podpořit charitativní projekt; žáci hlasováním vybrali ze tří možností, kterou
organizaci chtějí podpořit. Zvítězila obecně prospěšná společnost SIRIRI, o.p.s. Vybrané peníze budou použity na nákup
základního vybavení do školy pro sirotky ve Středoafrické
republice. Mile nás překvapila hojná účast rodičů. Velký dík
patří všem kolegyním učitelkám i vychovatelkám.

Zuzana Pokorná

Sametová revoluce
Jak všichni víte, letos 17. listopadu uplynulo 30 let od Sametové revoluce. Toto téma se dotklo i žáků naší školy. Každý
žák naší třídy 9. A dostal za úkol vyrobit si svůj vlastní plakát
na různá témata k tomuto výročí. Jelikož jsme anglická třída,
zadané téma muselo být zpracované v anglickém jazyce. Ně-
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3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, přijme

Učitele 1. a 2. stupně, nabízíme náborový příspěvek 24 000 Kč
vyplácený po dobu tří let, stabilizační příspěvek 14 000 Kč, příspěvek
na dopravu do zaměstnání, příspěvek na dovolenou a důchodové
pojištění. Přátelské a vstřícné prostředí mladého kolektivu.
Kontakt: Dalibor Dudek, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, tel. 739 610 085
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Adventní hodnocení ze ZŠ Nerudova
Každý z nás na konci nějakého období hodnotí, bilancuje, plánuje.
My jsme však ještě na nějaké velké
hodnocení, bilancování neměli čas.
A proč? Je to hlavně z důvodu mnoha akcí, které jsme organizovali,
nebo jsme se jich zúčastnili.
Koncem listopadu jsme uspořádali
v prostorách naší školy již 2. komunitně osvětové setkání s klienty Domova seniorů v Říčanech Voděrádkách. Cílem tohoto setkání byla společná výroba jednoho
ze znaků adventního času - adventních věnečků. Setkání
bylo velmi přátelské a pracovní. Každý z účastníků si odnášel či odvážel domů svůj výrobek.

V první prosincové pondělí rozezpívaly děti
z přípravné třídy říčanské
náměstí se svým vánočním pásmem. S tímto
pásmem děti vystoupily
společně s dalšími žáky
naší školy i na vánočním
setkání s klienty DPS
Senior Říčany, Domova
seniorů v Říčanech Voděrádkách.
K prosinci patří i mikulášská nadílka. U některých dětí se
objevily i malé slzičky, ale všechny nám zůstaly, nikoho si
čert neodnesl. Tímto bychom chtěli poděkovat pracovnicím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Říčanech a
pracovníkům Městské policie v Říčanech za již „tradiční“
spolupráci při organizaci této akce.
To nejsou všechny akce, nepíšeme o Planetě zemi, o pracovním workshopu s Muzeem Říčany, o návštěvách dětského oddělení říčanské knihovny a mnoha dalších akcích.
Škola připravila pro seniory i přes 170 kusů vánočních přáníček, v nich jsme přáli lásku, štěstí, klid, zdraví a pohodu
nejen v období vánočních svátků, ale i v novém roce. Totéž
přejeme všem čtenářům Říčanského kurýru po celý příští
rok, rok 2020.
Jitka Macháčková

Do nového roku 2020 Vám pedagogický
sbor a žáci GŘ přejí mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů.
Nastávající rok je pro naši školu
mimořádný, neboť si připomeneme již
70 letou historii naší školy.
47

Ze života škol(ek)

Španělská kultura křížem krážem - exkurze
španělského semináře
Dne 6. listopadu se studenti španělského semináře zúčastnili exkurze ve studiu Itaka, které se nachází nedaleko náměstí Míru v Praze. Program se skládal ze sérií přednášek,
které byly obohaceny o interaktivní aktivity.
Na jedné z přednášek jsme se dozvěděli o historii španělské hudby a naučili jsme se základy hry na cajón, tradiční
španělský hudební nástroj.
Další část byla věnována flamencu, národnímu španělskému
tanci, a zároveň španělské literatuře. Své znalosti španělské
literatury jsme si mohli ověřit ve vědomostní soutěži, kterou
jsme splnili na výbornou. Dozvěděli jsme se, co vše flamenco
obnáší, které pomůcky se k tomu využívají a následně jsme si
sami mohli vyzkoušet základní prvky tohoto tance.
Poslední z přednášek byla na téma geografie. Představili
jsme si čtyři oficiální jazyky Španělska a poté jsme si povídali o jednotlivých regionech Španělského království.
Závěrem celého programu byl kvíz o nejvýznamnějších
osobnostech Španělska a ochutnávka tradičních španělských tapas a sangrie.
Exkurze nás obohatila novými informacemi o španělské
kultuře, ale hlavně jsme si ji pořádně užili. ¡Hasta luego!
Lenka Mošnerová a Filip Homola, C4

Přednáška pana profesora Jaroslava Petra
„Geneticky vylepšené děti“
Můžeme zvýšit odolnost vůči nevyléčitelným chorobám? Lze vytvořit
mamuta? Dokážeme udělat ”vylepšeného” člověka s větším fyzickým
výkonem nebo vyšší inteligencí? Je
možné vyléčit dědičnou chorobu?
Studenti vyšších ročníků našeho gymnázia již mají v těchto
otázkách díky přednášce profesora Jaroslava Petra jasno. Téma
geneticky upravených dětí je velmi aktuální, neboť, jak sám pan
profesor řekl, genetika zažívá v současné době revoluci. Dlouhou dobu byl zásah do DNA srovnatelný se střílením na stodolu ve tmě - je velmi pravděpodobné, že se trefíte, otázka je kam.
V dnešní době již dokážeme rozstřihnout genom v jakémkoli
požadovaném místě s maximální přesností. Zásahem do genetické informace lze vyřešit např. dědičné choroby, můžeme
zajistit lepší vlastnosti lidem i zvířatům (rychlejší nárůst svalstva i ve větší míře, teoreticky by lidé mohli mít křídla a byli by
schopni létat, dokázali bychom zvýšit odolnost vůči některým
nevyléčitelným chorobám...) S tím ovšem přicházejí i případné
hrozby pro lidstvo, které by mohly nastat, kdyby se upravování
genetické informace u dětí stalo běžné. Pan profesor Petr nám
představil jeho dvě teorie extrémních situací: naprosté rozdělení populace na dva „druhy“- na geneticky upravené a na geneticky neupravené, s tím, že by se tyto „kasty“ nemohly mezi sebou rozmnožovat, což by mohlo vést k zániku jedné nebo obou
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tříd. Druhá teorie obsahovala postupné předávání upravené
genetické informace z rodiče na dítě, až by celá populace byla
geneticky upravená.
Obě teorie nabyly velmi odstrašujícího dojmu, a snad právě proto se studenti vraceli domů s rozporuplnými pocity.
Panu profesoru Petrovi děkujeme za velmi poutavou přednášku i za zodpovězení všech našich zvídavých otázek.
Mondscheinová, Filipská, C3

Fyziologická praktika na Gyri
Dne 7. listopadu se na Gymnáziu Říčany uskutečnila
fyziologická praktika pod vedením paní D. Horníkové,
z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studenti si
prostřednictvím praktického laboratorního cvičení v hodinách semináře z biologie mohli vyzkoušet práci se spektrometrem a blíže tak pochopit funkci vylučovací soustavy.
První úkol se týkal GRF, což je hodnota glomerulární filtrace. Studenti nejprve pozorně vyslechli přednášku týkající se
tématu a poté dle předpřipraveného podrobného protokolu
stanovili glomerulární filtraci z clearence kreatininu ze vzorku
moči potkana. Cílem bylo propojit teoretické znalosti nabyté
během přednášky a pokusit se je aplikovat. Druhý úkol se týkal soustavy trávicí, zejména alfa amylázy a trávení škrobů.
Toto cvičení bylo znatelně jednodušší a pro studenty snadněji
uchopitelné. Jednalo se o bližší pochopení trávicího enzymu
alfa-amylázy, který pro správné fungování potřebuje specifické podmínky (teplota - tělesná, čas). Náročné laboratorní
cvičení studenti zakončili samostatným vypracováním protokolů obsahujícími i samotné výpočty. V následujícím semináři
byl za účasti D.Horníkové proveden podrobný rozbor našich
výsledků a hodnocení celého praktika. Jsme za tuto příležitost
velmi vděční a doufáme, že si to budeme moci brzy zopakovat.
Děkujeme.
Klára Zdeňková a Matěj Koudelka, Septima

DOD AVČR aneb naše účast na Týdnu vědy
Jako každý rok se výběr studentů předmaturitních a maturitních ročníků našeho gymnázia zúčastnil dnů otevřených
dveří pořádaných Akademií
věd České republiky.
Letos studenti navštívili v rámci Týdne vědy Ústav experimentální medicíny a Ústav
organické chemie a biochemie,
kde na ně čekal pestrý program, různé přednášky i demonstrační pokusy, které byly
doprovázeny zajímavým výkladem i poučením, například
o onemocněních způsobených
krevničkou, motolicí a dalšími
parazity. Seznámeni byli i s vývojem nových léčiv, např. proti
rakovině. Děkujeme a těšíme se na další podobné akce.
dř
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LADŮV KRAJ

Rok 2020 aneb co nás čeká… a něco navíc
Tím „navíc“ chceme hned v úvodu oslovit šikovné truhláře, kteří umí technicky navrhnout a ideálně i vyrábět
venkovní mobiliář.
Jedná se o vybavení odpočívek na „ladovských stezkách“,
které se budou postupně obnovovat a modernizovat. Jde
o zastřešená i nezastřešená posezení (lavice, stoly), stojany
na kola, informační tabule, ale i cedule na směrovky, označení míst a objektů, apod. Výzva samozřejmě spěchá, jako
v této době vše a pokud vás oslovuje, neváhejte se nám ozvat!
Rok 2020 v Dobrovolném svazku obcí Ladův kraj
l Leden - Už ve čtvrtek 9. 1. pořádáme seminář pro zastupitele a majitele zemědělské půdy s názvem Pestrá a
udržitelná krajina, koná se v říčanské „Olivovně“. Zjistíme, které mapky a letáky ke stezkám nejvíce na Infocentrech žádáte a obstaráme jejich dotisky. Během měsíce
budeme servisovat vybavení „ladovské“ půjčovny, které
poskytujeme členským obcím na jejich akce. Začneme
spolu se zástupci obcí a partnery chystat vše potřebné na
každoroční pochody a další pravidelné akce svazku a vyhlásíme výtvarnou soutěž.
l Únor - Do světa vypustíme nové webové stránky s ještě
aktuálnějším kalendářem kulturních a sportovních akcí
v celém Ladově kraji, interaktivními mapami a rezervačním systémem půjčovny vybavení pro obce a spolky.
Vyhlásíme vítěze fotografické soutěže Čtyři roční období
v krajině J. Lady. Pozveme starosty ke společnému zasedání nad aktuálními obecními tématy.
l Březen - Budeme připravovat doplňkové značení zastávek a odpočívek do obcí, které staví cyklostezku „Do
Prahy na kole“. Zkontrolujeme značení na stezkách
a obnovíme či znovu označíme je tam, kde chybí. V plánu
je setkání zástupců Infocenter, kulturních, sportovních
a dalších partnerů svazku, aby zajímavé informace z různých koutů Ladova kraje doputovaly ke všem.
l Duben - Sobota 4. 4. bude patřit akci Čistý Ladův kraj,
věříme, že se zapojíte stejně hojně jako loni. V sobotu
16. 4. se můžete proběhnout, a to na jednom z osmi závodů 4. ročníku Poháru Ladova kraje s názvem Jarní
běh u Kanálu v Senohrabech. V sobotu 25. 4. se můžete
zúčastnit tradičního Pochodu Krajinou barona Ringhoffera. Půjde se z Mirošovic do Velkých Popovic přes Štiřín
do Kamenice. Ve stejný den absolvují milovníci běhu další
závod poháru, a to Pyšelský kopeček.
l Květen - Na prvního máje bude v kraji mnoho akcí, ale
my půjdeme běhat pro pohár, tentokrát do Struhařova na

Krásné vyhlídky. V sobotu 16. 5. se závodí o pohár Ladova
kraje na Štiřínském krosu. Poslední květnová sobota 30. 5.
bude patřit jubilejnímu patnáctému pochodu Cestou kocoura Mikeše. Půjde se netypicky z Říčan do Hrusic a v obci
bude připraven pro děti mini pochod se soutěžemi tzv. Pohádkové Hrusice. V květnu by měla být slavnostně otevřena
cyklostezka „Do Prahy na kole“, kde nebudeme chybět.
l Červen - V Mnichovicích na Šibeničním vrchu bude
v neděli 7. 6. posledním finálovým závodem s názvem
Mnichovická běhna zakončen 4. Ročník Poháru Ladova
kraje.
l Červenec a Srpen - Budou prázdniny, ale my vás budeme neustále informovat na webu, facebooku, instagramu
a v obecních zpravodajích o všech letních akcích, táborech a dalších možnostech vyžití v kraji. Opět prověříme
naši půjčovnu vybavení a budeme se chystat na podzimní
a zimní akce.
l Září, Říjen, Listopad a Prosinec - Po prázdninách se
poběží první ze série závodů už pátého ročníku Poháru
Ladova kraje Hrusický dobroběh a v říjnu jej následuje
Lesní běh v Říčanech. V listopadu se budeme chtít pochlubit kalendářem s vítěznými fotografiemi z foto soutěže a
v prosinci si zase ve Struhařově u Mnichovic na Mikulášském lesním běhu dokážeme, že i v zimě se dá běhat.
Sledujte naše webové stránky, které mohou pomoci naplánovat výlet po stezkách, doporučí zajímavou akci nebo
nabídnou k přečtení nový občasník svazku s názvem Ladovník. www.laduv-kraj.cz, facebook.com/laduvkraj
Vše dobré v tomto roce přeje vám i sobě Ladův kraj
Hanka Bolcková, manažer DSO Ladův kraj
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Střípky z MASky
l Jedním z nejdůležitějších dnů v roce
je jednání nejvyššího orgánu Pléna
MAS Říčansko. Plénum je tvořeno ze
zástupců partnerů MAS a musí být
usnášeníschopné nadpoloviční většinou. Setkání proběhlo v úterý 10. 12. 2019 v prostorách hotelu Pavilon
v Říčanech za přítomnosti 29 členů ze 45. Odsouhlaseno bylo přijetí nového člena spolek Envero z.s., zastoupeného paní Věrou Šulcovou. Plénum vzalo na vědomí odstoupení dvou partnerů ze soukromého sektoru
a také ukončení partnerství ze strany MAS u jedné obce
z důvodu neplacení členských příspěvků a dlouhodobé
nečinnosti. Počet členů Pléna se tak od nového roku
ustálil na čísle 43. Bylo odhlasováno složení Výběrové komise MAS Říčansko na další rok s platností od
1. 1. 2020. Během večera byli přítomní seznámeni s
proběhlými výzvami za rok 2019 a také s výzvami, které
tady
žili
MAS plánuje vyhlásit v roceJak
2020.jsme
Jde o výzvu
na územní plánování, která
v procesu
schvalování
a výzvu na
Ažjedo
sametové
revoluce
sociální podnikání, která je již vyhlášena.

osm
desát
ky

osm
desát
ky
Jak jsme tady žili
Až do sametové revoluce
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l MAS připravuje výzvy také v PRV k článku
20 na jednu Fichi se třemi oblastmi podpory: Veřejná
prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. V této
souvislosti musí být podána žádost o změnu strategie
a bylo nutné zrušit Fiche, kde nedošlo v průběhu realizace k žádnému čerpání. Jde o Fichi 5-Zemědělská
infrastruktura a Fichi 6 – Projekty spolupráce. Oblast
podpory v roce 2020 bude naposledy otevřena i pro zemědělské podnikatele, kde se vyhlásí výzva na investice do zemědělských podniků.
l Dále byl na setkání nastíněn postup a možnosti podpory na další dotační období prostřednictvím
CLLD. MAS obeslala obce ve své územní působnosti
a do konce února očekává souhlasy obcí s přípravou
a realizací strategie MAS Říčansko na plánované období 2021-2027.
l Děkujeme všem zúčastněným za příjemný večer
a zájem o činnost MAS. Přejeme všem čtenářům říčanského Kurýru pohodový start a hodně optimismu
do roku 2020.

výstava
v muzeu
říčany
26.10.2019
02.02.2020

11.09.2019 13:26:48

texty.kuryr@ricany.cz

Mezi námi

Ocenění Josefa Zichy

12. prosince byli slavnostně vyhlášeni vítězové Ceny hejtmanky Středočeského kraje a to v devíti kategoriích. Z 33 nominovaných získal
hlavní cenu v kategorii Společenská odpovědnost Josef Zicha. Komise
správně rozhodla, že J. Zicha je nejen skvělý muzikant a dirigent, ale
zejména zanícený organizátor Vánoční mše J. J. Ryby. Díky Josefovi
zní „Rybovka“ a koledy každoročně již více jak 40 let na pěti místech
našeho kraje a také v Betlémské kapli. Z nominace podané Aničkou
Celbovou a za pomoci dalších spolupracovníků se komise dověděla i
o dalších aktivitách J. Zichy, tohoto neúnavného, milého a skromného
člověka se širokým záběrem v mnoha dalších oborech činnosti. Takže
1. cena v kategorii Společenská odpovědnost mu právem náleží.
Dobrá věc se podařila a my, muzikanti, zpěváci a všichni, kteří Josefa
známe, mu ze srdce blahopřejeme! 
J. Tůmová

KOLOBĚH – houbařský kroužek

inzerce

Charitativní obchod KOLOBĚH se již pěkně rozběhl. A jak jsme vás
informovali v listopadovém Kurýru, rozběhnou se i další aktivity pro
různé skupiny obyvatel. Jednou z těchto aktivit je i houbaření. Tuto
činnost si představujeme jako setkávání zájemců o houbaření, určování přinesených hub, vystavování a fotografování hub, pořádání
společných zájezdů na houby.
Naplnění těchto plánů záleží na vašem zájmu. Pokud také rádi houbaříte, prosím, přihlaste se v prodejně KOLOBĚH na Masarykově
náměstí, nebo na info@kolobeh-ricany.cz
Jiří Pánek, dobrovolník

REALITNÍ PORADNA
Ing. Jana
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka
pro Říčany a okolí

Chcete také poradit při
prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti? Pošlete mi svůj dotaz k problému, který řešíte.
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, prodávám byt
a již máme podepsanou rezervaci a zaplacený rezervační
poplatek. Kupující si bere na koupi bytu hypotéku a prý
potřebuje pro banku kupní smlouvu na byt, který prodávám. Nepřeji si, aby kupující viděl, za kolik jsem byt koupila. Je to nutné mu dávat kopii kupní smlouvy k dispozici?
Děkuji za odpověď.
Barbora N.
Odpověď: Dobrý den, Vaše kupní smlouva označována též jako nabývací titul je listina veřejně komukoli
dostupná na katastru nemovitostí. Kdokoli si tedy
může dojít na katastr a tam získat opis oné smlouvy,
a to pouze za správní poplatek. Kupující nabývací titul

pravděpodobně potřebuje pro banku, která mu bude
financovat koupi Vašeho bytu. Je to běžný postup.
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, kdo by měl zaplatit daň z nemovitosti na příští rok při prodeji chaty
v prosinci – prodávající nebo kupující? Podepsali jsme
v prosinci kupní smlouvu a nyní čekáme na převod na
katastru, který bude pravděpodobně hotový až v lednu.

Jan B.
Odpověď: Dobrý den, povinnost zaplatit daň z nemovitosti v roce 2020 má majitel nemovitosti, který
vlastnil nemovitost k 1. lednu 2020. Pokud by katastr
převedl nemovitost až po 1. lednu, bude platit daň prodávající, tedy – původní majitel. Naopak v případě,
že katastr převede nemovitost ještě v roce 2019, musí
nový majitel podat daňové přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna a zaplatit daň na rok 2020 do konce
května 2020.
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na
e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
nebo přes webový
formulář zde:
www.janakarlachova.cz/
realitni-poradna
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Revolucionáři v Říčanech
Před třiceti lety byla sametová revoluce v Československu v plném
proudu. Pamětníci se shodují, že
k jejím vrcholům patřily první svobodné volby v roce 1990 (v červnu
parlamentní, v listopadu pak komunální). Městský národní výbor
v Říčanech pracoval od ledna 1990
v novém obsazení a dění ve městě
ovlivňovali členové Občanského
fóra a politických stran, vzkříšených po desetiletích vlády jediné
strany.
Mezi těmi, kteří se tehdy v komunální politice ocitli, byli také fotograf
Jaromír Jech a lékař Karel Stanslický, oběma v té době bylo čtyřicet let.
V rámci kampaně Nezapomeňme, do
níž se Říčany zapojily, vznikly nahrávky jejich celoživotních vzpomínek. Jsou uloženy v databázi Paměť
národa, kterou založily instituce Post
Bellum, Český rozhlas a Ústav pro
studium totalitních režimů. Z medailonů vybíráme úryvky vztahující se k
revoluční době let 1989 a 1990.

Jaromír Jech
Pražské pouliční demonstrace, které
provázely pád totalitního režimu,

sledoval v televizi. Měl v té době
napilno s fotografickou zakázkou a
většinu času trávil ve fotokomoře.
Ačkoli změnu s radostí vítal, emocím, které hýbaly ulicemi, nepropadal. „Já se na manifestaci na Václavák dostal jen jednou. Potkal jsem
tam třeba dělníka, který už měl dost
upito a na zádech měl transparent
– ‚Studenti, jsme s vámi‘. Možná i
tím, jak jsem studoval historii, věděl jsem, že ta první euforická vlna
absolutní sounáležitosti trvá dny
nebo týdny. Po roce už bývá všechno
jinak,“ říká Jaromír Jech. Navíc na
konec listopadu roku 1989, když už
to Jechovi ani nečekali, dostali devizový příslib do Švýcarska k návštěvě
známých. Dne 21. listopadu tedy
pan Jech odjel autem na několik dní
do Švýcarska, a když se vracel zpět,
již se svolávalo Občanské fórum v
Říčanech. Na shromáždění OF se šel
podívat a jak říká, stalo se mu osudným. Manifestace a prohlášení byla
sice důležitá a emocionální, ale jeho
zajímalo, jak plamenná slova naplnit konkrétními skutky, jak změny,
o kterých se na náměstích mluvilo,
uvést v život. Začal oslovovat lidi,

kteří měli zájem, a stal se mluvčím
a iniciátorem změn na národním
výboru.
„Zajímavé bylo, jak mi studium etnografie a fotografování bylo užitečné v politické práci. Měl jsem
komplexnější pohled na problematiku města a jeho zázemí. Například
díky focení pro školy a město jsem
věděl, kde žije kolik dětí, jaké jsou
kapacity města. K Říčanům patřilo
pět místních částí, které neměly svůj
vlastní národní výbor a spadaly pod
naši obec. Například měly problémy
s vodou či další jiné potíže. Vozily se
tam děti na střídavé vyučování. Říčany jsem měl sociálně zmapované,
znal jsem problémy lidí. Například
kolik je v Říčanech škol, jak je naplněná kapacita, a že kdyby se jedna
školka předělala na školu, už by se
děti nemusely dovážet na střídavé
vyučování. Ale to už mluvím o roce
1990,“ vypráví.
Protesty proti výstavbě věznice (s nimiž se začalo už v roce 1988 – pozn.
red.), tentokrát již za účasti tisíců
občanů, se staly hlavním říčanským
protirežimním tématem. Jaromír
Jech byl vůdčí hybnou silou, a také

Beseda se zakládajícími členy říčanského OF se konala v koncertním sále
Staré radnice loni 19. listopadu. U stolu
druhý zleva Jaromír Jech, od ledna 1990
předseda MěNV v Říčanech, poté do roku
1994 první porevoluční starosta Říčan,
v dalších letech až dosud aktivní ve
Svazu měst a obcí České republiky
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proto se v lednu 1990 stal kooptovaným předsedou národního výboru,
pak působil jako starosta.

Foto: z archivu Muzea Říčany

Karel Stanslický
„Když to bouchlo, já jsem vybuchnul taky. Já byl nadšený! Rok jsem
nosil trikoloru, ‚Havel na Hrad‘ a
všechno, byl jsem na všech schůzích, na všech demonstracích. (…)
Já jsem hned vyrazil na Národní
třídu a koukal jsem, jak se to vlastně zakládá. Tam byl Palác Adria
– sídlo Občanského fóra. My jsme
si nějak zavolali s mými spolužáky
– s Jaromírem Jechem – že uděláme schůzi. Tak jsme udělali schůzi
Občanského fóra a tam přišlo přes
tisíc lidí! Dali mi mikrofon, já jsem
tam roztřeseným hlasem vykládal,
co ti komunisti dělají.“ Později se
„parta z Občanského fóra“ vydala na národní výbor a sesadila zde
působící funkcionáře. „A už jsme
začali zasedat jako národní výbor
– představte si, my jsme byli s Jaromírem Jechem členové národního
výboru!“

Tak se Karel Stanslický dostal ke komunální politice. V této euforické
době jako by se v něm, jak říká, probudil odkaz jeho dědečka národohospodáře (dědeček z otcovy strany
byl agrárník Adolf Stanslický – pozn.
red.) – věřil, že bude možné starat se
o město „s péčí dobrého hospodáře“.
Až osudové zaobírání se politikou
měli ostatně v rodině: těsně po revoluci se z exilu v Kanadě vrátil bratranec
Karlova otce, novinář a národní socialista Zdeněk Slavík, který byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou
nejprve k trestu smrti, později mu
byl trest zmírněn na doživotí. (…) Po
prvních svobodných parlamentních
volbách se v listopadu 1990 konaly i
volby komunální – v souvislosti s nimi
vzpomíná Karel Stanslický, jak spolu
s ostatními spali za dveřmi volební
místnosti, aby se dovnitř nemohl dostat nikdo, kdo by mohl chtít volby
zmanipulovat. Stejně jako na celostátní úrovni zvítězilo i v Říčanech drtivě
Občanské fórum a MUDr. Stanslický
se jako známý lékař dostal do zastupitelstva. (…) V komunální politice zů-

Veřejné plenární zasedání městského národního výboru - 14. prosinec 1989 U Labutě

stal do roku 1997, a přestože momentů přinášejících rozčarování postupně
přibývalo, je vděčný za svobodu, která
„přes veškeré zakopávání v tomto státě existuje“. Osobně mu listopad 1989
přinesl mnoho: mohl se stát soukromým lékařem, mohl začít vydělávat,
takže už „nebyl takový chudák, který
si pořád půjčuje peníze“. Ale především se stal svobodným občanem, a
jak říká, „svoboda je nade vše“. Když
byla v roce 1991 v říčanském parku
znovu vztyčena socha prvorepublikového předsedy vlády, agrárníka Antonína Švehly, kterou místní občané čtyřicet let schovávali před komunisty ve
studni, prožíval to jako svátek. „Můj
děda byl agrárník. Tak jsem měl pocit,
že vztyčují sochu a že ten můj děda,
který mi byl celý život vzorem, tam je
taky.“
Z textů uložených
na www.pametnaroda.cz vybrala
Renata Skalošová,
Muzeum Říčany
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Římskokatolická farnost
Vážení přátelé,
rád bych vás pozval na jednu akci, která se
bude konat u nás v Říčanech – a to na Mistrovství Evropy
kněží v halové kopané. Možná jste od faráře čekali jinou
pozvánku - ale jako kněží se nejen modlíme, ale i sportujeme… někteří…
Šampionát se bude konat 17. - 21. února 2020. Zúčastní se
ho cca 260 kněží z 18 států Evropy – od Portugalska až po
Kazachstán. Je mi velikou ctí i závazkem, že se toto setkání
bude konat v Říčanech a v Praze.
V Říčanech budeme v úterý 18. února začínat mší svatou
v kostele Sv. Petra a Pavla a potom budeme rozděleni do
dvou hal – do centra Na Fialce a do městské sportovní haly

Slavíme jubileum:
20. dětský karneval

Římskokatolická farnost Říčany bude pořádat
s T. J. Sokol Říčany a Radošovice již 20. tradiční dětský karneval. Karnevalové veselí začne
16. února 2020 ve 14:30 v radošovické sokolovně.
Začneme tanečním rejem a budeme pokračovat soutěžními zábavnými hrami. Jistě vás zaujmou ukázky
rokenrolu, předtančení sokolek, bohatá tombola, občerstvení a další. Těšíme se na vaše nápadité masky.
Prosím vezměte si s sebou přezůvky, máme omezený
počet návleků. Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče a
ostatní příznivce. Těšíme se na vás.

Za organizátory zve Miloslava Pangrácová

Omluva

Rádi bychom se omluvili za chybné pojmenování Církve bratrské na plakátech města i v textech
v Kurýru v uplynulých vydáních a také za záměnu
loga Církve bratrské s logem Církve československé husitské v Kurýru prosinec 2019. K záměně
došlo neúmyslným nedopatřením při zpracování
textů a vynasnažíme se pro příště podobných záměn vyvarovat.
Za pochopení děkuje redakční rada a odbor školství a kultury města Říčany!
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vedle zimního stadionu. Hrát budeme v obou halách asi od
11:30 do 20:00. Přijďte nám fandit!
Tým české reprezentace bude také hrát exhibiční zápas se
zástupci Říčan.
Takovou velikou sportovní a zároveň společenskou akci
nemohu organizovat sám. A tak bych chtěl moc poděkovat
za vstřícnost, které se mi dostalo od vedení města Říčany
a všech těch, kteří se podíleli na domlouvání technických
záležitostí. Velice bych chtěl poděkovat také panu řediteli
centra Na Fialce. Děkuji také těm, kteří nám pomohli finančně či materiálně a rovněž dobrovolníkům, bez kterých
by to nešlo.
Pokud byste ještě chtěli jakýmkoliv způsobem přispět,
budeme vám nesmírně vděčni.Těším se na vás na fotbale, věřím, že se vám zápasy budou líbit a snad neuděláme
ostudu.

Váš P. Konstantin

Tříkrálová sbírka

Letošní Tříkrálová sbírka
proběhne v pražské arcidiecézi od 1. do 14. ledna.
V tomto období budeme
pořádat sbírku i v Říčanech a okolí. Pokud budete chtít
přispět do Tříkrálové sbírky, ale koledníky nepotkáte ani
nepřijdou k vám domů, můžete se zastavit na Městském
úřadě v Říčanech, kde bude kasička v recepci a v odd. ověřování podpisů a listin.
Za každý váš příspěvek do kasičky děkujeme.
A co vlastně znamenají písmena K+M+B+nový letopočet a ještě jeden křížek nad písmenem „M“, které
vám mohou koledníci napsat posvěcenou křídou na
vstupní dveře? Většinou si všichni myslí, že jde o iniciály svatých tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara.
Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání
„Christus mansionem benedicat“ neboli „Ať Kristus
požehná tomuto domu“. Trojí znamení kříže je na dveřích domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.
A na začátku nového roku chci popřát všem čtenářům
šťastný a požehnaný celý nový rok 2020. Současně chci
poděkovat za pomoc a spolupráci všem, kteří nám v loňském roce pomáhali; především farníkům, ale i firmám
a školám, které nám vycházejí vstříc, zvláště fi Ekoflór,
Pekařství Frydrych, MŠ Srdíčko, ZUŠ a MěÚ v Říčanech.
Marie Junková
Farní charita Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

saunový svět

26–29/3/2020
INTERNATIONAL SAUNA FESTIVAL
Mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech
Zahraniční účinkující • Týmové ceremoniály
Mezinárodní porota • Saunové divadlo
Metličkové procedury
Soutěž Mistr ručníku

aquapalace.cz

Názory

Není nad transparentnost
Obce mají povinnost poskytovat občanům informace. Jednak na zastupitelstvu a pak způsobem v místě obvyklým. V Říčanech je tím způsobem
obvyklým tzv. diskusní fórum. Tam
jsou ovšem dotazy občanů zodpovídány často prapodivným způsobem.
Nekonfliktní dotazy jsou vyřizovány
většinou rychle, nepříjemné otázky
jsou prostě ignorovány. Nechávají se
tzv. „vyhnít“. Co není vedení města

příjemné, je nežádoucí. Jako zářný
příklad takové praktiky uvedu to, že
jsem 20. 10. 2019 položil otázku, kdo
konkrétně byl iniciátorem výstavby
parku u Kozinovy ulice (stál 12,7
milionů vč. DPH) a kdo konkrétně
inicioval jeho pojmenování po Václavu Havlovi. S každým počinem musí
přece přijít někdo jako první. Nejprve po dlouhou dobu, přes několik
urgencí, byla radnice mrtvým brou-

kem (to aby se tazatel unavil a nechal
toho, aby to mohlo v klidu vyhnít),
takže ke dni 6. 12. 2019 jsem dosud
přes několikeré další urgence požadovanou informaci nedostal. Paní
tisková mluvčí zareagovala dvakrát
vyhýbavou informací v tom smyslu,
že obojí bylo schváleno RMŘ a zastupitelstvem, což samozřejmě neodpovědělo na to, na co jsem se ptal.
Václav Macinauer

Podzim kolem koupaliště Jureček
Jako kluci jsme se my z Říčan s těmi z Radošovic popichovali: „Na Marvánku máme teplou vodu!“ (Ale špinavou.)
– „Na Jurečku máme čistou vodu!“ (Ale studenou.) Dnes
už je bohužel i na Jurečku s čistou vodou potíž. Vysvětlím,
proč. Dřív býval od restaurace až k tenisovým dvorcům
plot. Dnes je tam jen kousek starého plotu, asi pět metrů,
a dál hladina koupaliště není chráněná – z prudké stráně
porostlé stromy se od září do listopadu sypou kvanta listí,
nespočítal bych, kolik by to bylo plných koleček. Nedávno
se z Jurečku odstraňovaly nánosy bahna a nečistot, stálo
to moc peněz, a obávám se, že to bude brzy zase potřeba.
Ze strany od restaurace do vody padají i větve z některých
suchých stromů. Tento kout našeho města je nádherný

– koupaliště má všechno, co má mít, v létě je tam pořád
plno… a kdyby se podařila napravit tato nepříjemnost,
místu by to velmi prospělo. Plot by mohl zabránit také
těm návštěvníkům koupaliště, kteří obcházejí pokladnu.
Pro rybáře by snad mohla vzniknout branka s přístupem
k vodě.
Kdybych byl mladší, určitě bych se na této práci podílel s partou vrstevníků, se kterou jsme hrávali tenis. Ale
zestárli jsme a teď už tu možnost nemám. Snad se najde
kompetentní osoba na městském úřadě, která může rozhodnout, jak terén u Jurečku upravit, abychom se mohli
těšit z čisté chladivé vody.

Vladimír Čech

Úcta v každém z nás
Chodím do parčíku Josefa Koreše poklidit a očistit pomníček
a to listopadové úterní odpoledne mě pohled k Pepíkovi přímo
zmrazil. Potulné psy pamatuji
velmi dávno, jako malá holka
v padesátých letech, a to velmi
zřídka. Teď máme konec roku
2019 a psi bez páníčka se prakticky nevyskytují.
Kam se vytratila úcta a pokora k těmto lidem a místům v
dnešním uspěchaném světě?
Zajímalo by mě, co si povídají
dnešní sedmadvacetiletí a co
jim povídali jejich rodiče o mladých lidech stejného věku, co
vzali zbraň a šli bojovat za jejich
svobodu, upozorňuji jejich...
Za tu svobodu, která se nám
zdá úplně samozřejmá a za kterou nemusíme hnout prstem...
Vždyť bychom do takových míst
měli jít potichu a s pokorou se
uklonit a poděkovat...
Alena Černická-Šatopletová

56

texty.kuryr@ricany.cz

Ze sportu

ROKENROL NÁS BAVÍ, TWIST JE TEN PRAVÝ

Tanec, rokenrol i akrobacie – to je náplň
a činnost v TŠ Twist Říčany. A ani v zimě
nezahálíme. Tedy stručně k událostem,
které jsme zaznamenali do poslední uzávěrky listu. Je nás
hodně, do článku se už nevejdou ani jména našich medailových formací a párů.
16. 11. získal rokenrol z TŠ TWIST: 4x první místo, 2x
druhé místo, 1x třetí místo a 3x „bramborové“ čtvrté místo.
Stalo se tak na mezinárodní soutěži v BB Areně v Praze Letňanech.
30. 11. se malá část TŠ Twist zúčastnila menší soutěže v Praze Jinonicích. Ani s menším zastoupením se naši zástupci neztratili: 1x první, 1x druhé a 2x třetí místo.
30. 11. večer jsme všichni soustředili na oblíbené (před)VÁNOČNÍ TWISTOVÁNÍ. V hale Na Fialce se konalo slavnostní setkání všech členů TŠ Twist a rodičů. V programu
před zaplněným hledištěm zatančily děti od předškoláků po
úřadující vicemistry světa. Akci jsme pořádali i za finanční
podpory města Říčany. A bylo se na co dívat! Celkem 18 (sic!)
vlastních různých rokenrolových vystoupení. Naši členové
zatančili přímo v hale, ale díky videoprojekci a nachystaným
spotům, se mohli diváci podívat i na to, jak to vypadá na tréninku. Představili jsme i všechny trenéry, včetně videoukázek
z jejich taneční kariery.
1. 12. vicemistr světa 2019 formace Madonna rozsvěcela
slavnostně na náměstí v Říčanech Vánoční strom 2019. Této
události si ceníme, je to pro nás velká pocta.

3. 12. jsme pro své členy a jejich rodiče uspořádali přednášku/seminář s odbornicí na zdravou a sportovní výživu. Odbornice zasvěceně a zajímavě hovořila o různých aspektech
stravy. Po ukončení akce ji rodiče ani nechtěli propustit. V lednu plánujeme další semináře a opět jen pro členy TŠ Twist a
jejich rodiče.
7. 12. se naše páry, semknuté v párové juniorské formaci
TWISTER, zúčastnily Světového poháru v polské Zelené
hoře. Věkem patřila naše formace k nejmladším. Kluci a holky z Twistu na skvělém výjezdu za světovou špičkou získali
12. místo.
Zbývá popřát hodně štěstí a zdraví všem našim příznivcům!
J. Boháček
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FBC Draci Říčany
Naše nejmladší kategorie, přípravka, má za sebou domácí turnaj
v MSH Říčany a vedla si skvěle. Po
třech vítězstvích skončili na prvním
místě a ukázali tak, že patří do vyššího výkonnostního koše.
Mladší žáci pokračují v hezky rozjeté sezóně a jejich
výkony jsou do budoucna velmi slibné. Především stojí
za povšimnutí, jak kluci vystupují jako jeden tým a díky
skvělé partě se jim daří. Obě družstva předvádějí hezký
kombinační florbal.
Starší žáci mají výkony jako na houpačce. Bílý tým se neustále pohybuje mezi 2. a 3. výkonnostním košem. Modrý
tým se postupně zlepšuje, ale bohužel má za sebou několik
těsných proher o jediný gól.

Dorostenci podávají bojovné výkony, ale v posledních dvou
zápasech těsně prohráli. I tak ale platí, že se kluci v nejvyšší
lize dorostenců rozhodně neztratili a za své výkony si zaslouží pochvalu.
Juniorský tým se
drží na předních
příčkách v druhé
lize juniorů a kluci
podávají skvělé výkony.
Mužský B tým dominuje třídě mužů,
kterou vede s náskokem 10 bodů. První
tým se pohybuje ve
středu vyrovnané
tabulky.

Taneční prosinec
Třetí adventní neděli každý jistě trávil ve svátečním duchu,
my jsme advent také slavili, ale v duchu tanečním. Konala se
Vánoční taneční soutěž v Praze asociace CMA, pod kterou
soutěžíme. Tančili jsme dvě vánoční choreografie, a to v kategorii show s rekvizitami. Soutěže jsme se účastnili především
pro radost a dali jsme tak šanci zatančit si i našim úplným nováčkům, kteří nastoupili do kurzu tanec s třásní teprve v říjnu
a nikdy předtím netančili. Ta radost, odhodlání a motivace
v očích nových, ale i stávajících tanečnic je k nezaplacení.
Chtěli jsme v nich podpořit nadšení pro pohyb, tudíž jsme
neváhali ani chvíli zkusit něco nového. Celé Říčany se sjely
v Dolních Břežanech a doslova zbořily halu, všichni příbuzní přijeli podpořit tanečnice z DANCE EB. Hala se otřásala,
když se juniorská choreo umístila na úžasném 2. místě a
30 našich malých tanečnic kadetek na 3. místě! Vánoční
choreo juniorek, v režii choreografky Terezy Fridrichové
Broukalové, dojala a zasáhla samotné porotce. Hala se po vystoupení ocitla ve vteřinách ticha a poté vybuchla v obrovský
potlesk. Prezidentka a viceprezidentka asociace osobně choreografii pochválily a vyzdvihly preciznost a myšlenku práce.
DANCE EB a Říčany opět zažily nevídaný úspěch. Tyto choreografie jsme vytvořili během listopadu za neuvěřitelné čtyři
tréninky. Máme prostě trenéry k nezaplacení a šikovné děti,
které jsou dobře vedené.
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V týdnu před Vánoci si užíváme vánočních tréninků plných
koled, tance, her, cukroví a hlavně - že jsme spolu. Nejen děti,
ale i rodiče, protože bez tak skvělých a podporujících rodičů
by děti neměly možnost širokého vyžití, které jim my nabízíme a kam je vedeme. S rodiči nás čekají dvě krásná společná
posezení u dobrého jídla a pití.
Děkujeme za úspěšný rok 2019 všem našim členům a trenérům, kteří dávají do studia a dětí své naprosté maximum
nejenpři trénincích, ale i ve svém volném čase, kdy se školí, vymýšlejí osnovu tréninků, workshopy pro naše členy atd. V neposlední řadě děkujeme všem našim fanouškům a partnerům,
děkujeme městu Říčany, které sport a děti v našem městě tak
podporuje. Sledujte naše webové stránky, do druhého pololetí
máme několik volných míst v kurzech. Krásné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v roce 2020 přeje DANCE EB.
STUDIO DANCE EB

texty.kuryr@ricany.cz
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Sophia mistryní Čech

Šachový Špidlerův mlýn

V Mostě bylo v neděli 17. listopadu slavnostně zakončeno
pětidenní Mistrovství Čech pro hráče do 8 a do 10 let. V
mistrovských kategoriích startovalo celkem 96 hráčů a hráček. Pořadatel, šachový klub Most, se zhostil MČ na podtrženou jedničku. Pro doprovod pořadatel zajistil volné vstupenky na koncert Jakuba Smolíka a Petra Koláře. Pro děti
plavecký Aquapark, který byl hojně využíván, a k dispozici
bylo i kluziště vedle hotelu. Ukončení turnaje a předání cen
účastníkům se zúčastnila senátorka ČR, paní Dernerová.
A my jsme měli co slavit. Day Sophia Olivia se stala mistryní Čech do 10 let. „DYCKY MOST,“ jsme si říkali. V kategorii chlapců jsme tentokrát zástupce neměli.
Mladší kategorie do 8 let startovala s dvoudenním zpožděním. I v této kategorii jsme měli jen jednoho zástupce. Vít
Sehnoutka skončil na 19. místě.

Ve Špindlerově mlýně se hrálo ve dnech 9. 11. - 16. 11. MČR
juniorek a polofinále MČR juniorů. Na startu se sešlo 28 juniorek a 80 juniorů.
Mezi startujícími juniorkami jsme měli tři děvčata. Nejlépe
skončila Kristýna Otrubová na 8. místě, Hanka Bartošová
pak na 11. místě a Julie Vilímová dvanáctá.
I mezi juniory jsme měli trojí zastoupení. Junioři musejí nejdříve projít polofinálem, aby se dostali do velmi
úzkého dvanáctičlenného finále MČR. Nejvíce nadějí
jsme vkládali opět do Martina Vystrčila. Martin skončil
nakonec na 23. místě, Marek Otruba obsadil 25. místo
a Martin Novotný 37. místo.

Sophia první zleva

Extraliga v Říčanech
Nejvyšší šachová soutěž mládeže EXTRALIGA zavítá
18. 1. 2020 do Říčan. Extraligu hraje 16 družstev, která
jsou nejprve rozdělena na Západ a Východ. V Říčanech se
odehrají poslední dva zápasy skupiny Západ. Přivítáme
ŠK 64 Plzeň a Sokol Klatovy. Po pěti odehraných kolech
máme 100 % bodů a suverénně vedeme. Dubnové finále
a boje o medaile nás neminou. Družstvo tvoří šest hráčů
s povinným jedním mladším hráčem a dívkou - nebo super
mladším žákem. Ostatní hráči mohou splňovat věkovou
hranici do 18 let.
Podívat se můžete do školní jídelny v Sokolské ulici od
10.00 do 18.00 hod.
Jaroslav Říha

Střední Čechy ovládly gymnastky
z našeho oddílu!
Závodní smršť nastala v sobotu
16. listopadu, kdy se naše závodní družstva účastnila závodů na třech místech republiky – Dobřichovice, Říčany a Příbram. Na Poberounském dvojboji
(prostná + přeskok) v Dobřichovicích cvičily gymnastky
trenérky M.Vašutové a nejvíce se zde dařilo Nikol Kopřivové, která ve své ktg. zvítězila. Další medaili – konkrétně
bronozovou přidala Gabča Válková.
Z Dobřichovic se vraťme na domácí říčanskou půdu,
kde své první závody uspořádali naši „sousedé“ z Mnichovic – organizace byla velmi pěkná a našim závodnicím se zde moc dobře cvičilo – výsledkem bylo 2x stříbro z dopoledních závodů nejmladších kategorií a 2x
bronz z odpolední části.
Velké věci se ovšem mezi tím děly v Příbrami na Přeborech
Středočeského kraje (závod družstev) ve sportovní gymnastice. Kam vyrazily svěřenkyně J. Jechové, B. Bernardové
a L. Cirkvové. Družstva rozdělená do závodních lig dle věku
a výkonnosti prošla postupně celým čtyřbojem a výsledky
byly nad naše očekávání (i když musíme přiznat, že trenér-

ky takové cíle měly). Třikrát zlato a třikrát titul přebornic
Středočeského kraje! Naše gymnastky byly na letošních
přeborech neporazitelné a jsme na ně moc pyšné!
Tuto pomyslnou zlatou tečku píšeme za rokem 2019. Děkujeme všem příznivcům a rodičům, kteří vedou děti ke sportu, a především pak těm, kteří jsou věrni našemu oddílu.
Těšíme se na další úspěšný rok 2020 s vámi!
Kolektiv trenérek
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Vybruslili jsme z roku 2019 a jedem dál!

Našli jste pod
stromečkem
nové brusle?
Přijďte si je
k nám vyzkoušet! Lekce pro začátečníky jsou
vám k dispozici dle rozpisu, který najdete na našich webových stránkách
www.kbricany.cz V případě, že vás
Ježíšek bruslemi neobdaroval, není
vše ztraceno. Na říčanském ledním
stadionu máme půjčovnu vybavenou
všemi velikostmi bruslí na krasobruslení i hokej. Ať už jsou vaše bruslařské ambice jakékoli, troufáme si říct,
že jsme schopni je uspokojit. Chcete
se naučit základům bruslení a stát se
hvězdou veřejného bruslení? Přidejte
se na pár hodin k našim hobby bruslařům. Máte ambici závodit? Zařadíme
vás do intenzivní výukové skupiny. O
tom, že si na závodech dobře vedeme,
není pochyb. První medaile zásluhou
závodnice Elenky Pírkové je doma a
jsme ni právem pyšní. Opomenout

nechceme ani ostatní děti, které získaly krásná umístění na prosincových
závodech v Novém Městě nad Metují.
Na další závody se těšíme a dětem i dospělým palce držíme.
Všem přejeme krásné a aktivní vklouznutí do nového roku, ideálně s brus-

lemi na nohou a úsměvem na rtech.
V roce 2020 se můžete těšit na řadu
akcí pro veřejnost, na jejichž realizaci
pracujeme již teď. Můžeme prozradit,
že v únoru se pro vás chystá valentýnské bruslení.
 KLUB BRUSLENÍ ŘÍČANY z.s.

Není Koloběh jako koloběh
O říčanském obchůdku už ví hodně
čtenářů Kurýru, ale existuje také sportovní akce Koloběh. Jedná se o běžecko-bikový závod smíšených dvojic a
jednoho kola na vzdálenost přibližně
50 km. Letos 7. prosince se uskutečnil
již 28. ročník tohoto náročného, ale
zajímavého závodu. Pravidla stanovují, že dvojice se musí vlastními silami
dostat ze startu na vrcholu Řípu (před
rotundou) do cíle u loděnice v Tróji.
Jeden z dvojice vždy běží a druhý jede
na kole, střídat se mohou podle vlastní
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strategie. Dvojice se během závodu nesmí od sebe vzdálit více než na dohled,
kolo se předává vždy „z ruky do ruky”.
Hlavní pořadatelkou je Hana Dvorská
(přední světová kaskadérka). Je vypsáno několik kategorií - open (bez rozdílu
věku), partneři (dvojice společně hospodařící) a 100+ (věkový součet je více
než 100 let). Vše, co dvojice na cestě
potřebuje, si musí vézt s sebou.
Původně byla akce koncipována jako
test partnerských vztahů, postupně se
z akce stává více sportovní záležitost,
nicméně vzájemné pochopení mezi
partnery je stále důležité.
Nejnáročnější na trati je seběh/sjezd
z Řípu, obzvlášť při špatných povětrnostních podmínkách. Trať závodu
vede z velké části po červené turistické
značce, zejména první polovina vede z
větší části terénem, posledních 10 km
po asfaltové cyklostezce podél Vltavy.
Závodu se letos zúčastnila také dvojice, repezentující Říčany a Běžecký
klub Říčany, a to v kategorii 100+ (Iva
Ošlejšková a Miloš Smrčka). Iva se
dobrovolně ujala obtížného sjezdu po
startu, já mezitím seběhl po kamenech,

pod kopcem jsme se setkali a až do cíle
se střídali. Ani na kole to ale není moc
odpočinek, zvlášť v terénu a v několika
velmi náročných stoupáních. Druhá
polovina závodu se nám povedla lépe,
to jsme dokonce mohli ještě zrychlovat
a předběhnout několik dvojic. Probíhali
jsme okolo spadlé lávky, která se shodou
okolností zřítila přesně před dvěma lety,
a to asi hodinu potom, co jsme pod lávkou podběhli.
Do cíle jsme doběhli na 12. místě v celkovém pořadí a v naší kategorii jsme
zvítězili.
Miloš Smrčka

texty.kuryr@ricany.cz
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T.J. Sokol Říčany
a Radošovice Vás zve na

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 2020
Téma šibřinek:
„Cvičme v rytme aneb zlatá osmdesátá“
Místo konání: KC Labuť
Den konání: pátek 7. února 2020
Hodina konání: od 19.00 hodin
Cena vstupného (místenkového): 180 Kč

T. J. Sokol Říčany
a Radošovice

CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI
pro holky a kluky od 7 do 10 let
Má vaše dítko rádo pohyb?
Přiveďte ho k nám do Sokola.
KDY: každý čtvrtek od 14:45 do 15:45
KAM: tělocvična gymnázia,
Komenského náměstí

Věnujeme se gymnastice, atletice,
míčovým a pohybovým hrám.

Předprodej vstupenek:
Jarmila Voráčková, tel. 603 531 12
helena.wills@awisc.eu
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Rok 2019 cinkal medailemi
Pomalu se nám rozjíždí nový rok 2020, a tak
je na čase určitě malá rekapitulace roku
předchozího. Rok 2019 byl pro náš klub
velmi úspěšný. Reprezentovalo nás celkem 36 párů, a to všech výkonnostních
i věkových kategorií. Dohromady naše
páry posbíraly úctyhodných 192 medailí, z čehož 67 bylo zlatých, 62 stříbrných
a 63 bronzových. To vše za 505 startů,
kterými porazily téměř 6000 párů! Dále
jsme slavili celkem 15 postupů do vyšších tříd a hned tři páry si vytančily nejvyšší národní třídu A v latině – Zbýňa a
Kamča, Filip a Joi, Adam a Bára. Máme
v klubu i skokany dokonce se 3 postupy
– Matěj a Agi se protančili z nejnižší třídy
E STT až do B STT a Adam s Bárou vystoupali z kategorie D LAT až do A LAT.
Nechceme vás ochudit ani o výsledky
za poslední měsíc. Všechny páry si vedly samozřejmě skvěle. Jen přestupů do
vyšších tříd bylo hned šest a tři dokonce
z prvních míst. 23.11. zvládli vyšší třídu
D LAT z krásného pátého místa vytančit
Honza s Verčou a C LAT si svým druhý
místem zasloužil Filip s Bety. Matěj s Agi
si svá B STT vytančili na jedné z posledních soutěží 14.12. v Poděbradech. Nejúspěšnější byl z tohoto pohledu víkend
30.11. a 1.12., kdy jsme slavili přestupy
hned tři. Michal s Šárkou vyhráli svou
kategorii Jun II E LAT a posunuli se tak
výše do třídy D. Nejvyšší národní třídu
A si tento víkend vytančili Filip s Joi na
soutěži v Jesenici a o den později v Praze se pak přidal Adam s Barčou. Na
víceméně poslední soutěži tohoto roku
– 15.12. v Praze, si své zlato vybojovali
v kategorii E STT Tom s Barčou a v kategorii C LAT Ondra s Maky. Oba páry
jsou již jen malý krůček od zisku nové
třídy a my jim držíme palce.
Všem našim párům velmi gratulujeme a
děkujeme za reprezentaci. Doufáme, že
příští rok se bude opět takto dařit.
Nové kurzy pro dospělé začínají v týdnu
od 13.ledna. Budou otevřené i nové kurzy pro ladies. Celkový přehled kurzu najdete našem webu www.fuego.cz , nebo
fb stránce.
Tak bychom vás rádi pozvali na již 43.
ročník Říčanského poháru, který se
tentokrát bude konat o víkendu 21. až
23.února. Uvidíte tančit domácí páry až

do výkonnostní třídy A. Pokud si sami
chcete zatančit, neváhejte a již teď si rezervujte vstupenky na Galavečer, který
bude probíhat 22. 2. od 19 hodin. Budete moci nejen tančit ale i sledovat finále
nejvyšší kategorie supertaneční ligy. Hu-

debně bude opět doprovázet Ada a Denny band. Rezervujte na info@fuego.cz.
Přejeme vám všem šťastný vstup do
roku 2020 a těšíme se na společná setkání nejen u tance.

Vaše Fuego
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

Muži

Miroslav Němeček bilancoval bronzovou sezonu
Ragbisté Říčan získali v letošní prvoligové sezoně bronzové medaile
a v zimním období se budou chtít co
nejlépe připravit na další ročník, ve
kterém budou chtít své pozice ještě vylepšit. Hlavní trenér Miroslav
Němeček v posezónním hodnocení
vypíchl klíčové aspekty hry, na nichž
musí tým výrazně zapracovat: „V první řadě je to obrana a její organizace,
zejména pokud nám chyběli v sestavě
zranění zkušení hráči jako Schlanger či Rohlík. Trápila nás také nízká
efektivita, kdy jsme v řadě zápasů
dlouhé úseky hry trávili v soupeřově
dvaadvacítce, aniž bychom dokázali
skórovat.“ Pozitivně naopak říčanský
lodivod hodnotil přínos nastupující
generace: „Výrazně nám pomohli hráči kategorie U19. Dokázali nahradit
a někdy i předčit starší hráče a bez
problémů se integrovali do týmu.“ Je
třeba dodat, že tým Mountfieldu patří
k nejmladším v lize. Pozitivně se tak
projevuje součinnost klubové mládež-

nické akademie SCM, podporované
Středočeským krajem.
Tým do další sezony vstoupí i s několika
změnami. Na místo trenéra se specializací pro útok přichází Pavel Čamrda,
který celou hráčskou kariéru strávil
v říčanském dresu a stal se v něm několikanásobným mistrem republiky.
V hráčském kádru se rozloučil Stefan
Gerber, který se vrací do rodné Jihoafrické republiky.

Centrum mládeže

Zimní kempy
O víkendu 11. - 12. ledna se v hale
U lesa v Říčanech uskuteční zimní
kempy pro děti a mládež s účastí špičkových zahraničních trenérů. Do Říčan dorazí třeba Ricardo Loubscher,
bývalý reprezentant Jižní Afriky, který
barvy své země hájil i na Mistrovství
světa v roce 2003. V letech 2012 - 2015
pak byl asistentem trenéra reprezentace JAR. Dalším hvězdným trenérem
bude bývalý kapitán sedmičkové reprezentace Jižní Afriky Jonathan Mokuena. Velšan Andrew Barlow byl zase
trenérem velšské reprezentace Rugby

League. Součástí kempů bude i seminář pro české trenéry.

MLÁDEŽ

Mladí ragbisté vítězně v Lombardii
Skvěle reprezentovali říčanští starší
žáci a kadeti své město v italské Viadaně. V městě nedaleko Parmy odehráli
vítězné zápasy, v nichž nedali italským
soupeřům z Viadany žádnou šanci. Kadeti zvítězili 45:7, starší žáci pak ještě
větším rozdílem 79:0. Je třeba dodat,
že Viadana není v italském ragby žádný
trpaslík, místní tým mužů hraje nejvyšší italskou soutěž, kterou v roce 2002
dokonce ovládl.

DĚTI

Pavel Čamrda byl
vynikající útokovou
spojkou Říčan

Jedním z příspěvků našeho klubu
českému ragby je pořádání zimních
halových turnajů v obří nafukovací
hale ve Zbuzanech. Od roku 2012
pořádá RC Mountfield Říčany přes
zimní období tyto turnaje, aby si
děti užily ragbyové zápasy a měly
možnost rozvíjet své dovednosti
v období, kdy počasí ragby nepřeje.
Letošní již osmá zimní sezóna začala velkolepě, v hale si při prvním turnaji zahrálo ragby na 700 dětí z 19
klubů v kategoriích od pěti do dvanácti let. Celkem tuto zimu uspořádáme ve Zbuzanech šest turnajů.
Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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Foto: Jiří Koliš a archiv RCMŘ
Mediální komise RC Mountfield Říčany

Začaly zimní halové turnaje
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Fotbal FK Radošovice
Vstupujeme do
nového roku a to
je příležitost pro bilancování a zamyšlení se nad další budoucností.
Koncepcí našeho klubu je mít dostatečně velkou aktivní základnu
pro vytvoření několika výkonnostních týmů v každé věkové
kategorii. Nechceme se
profilovat jako klub pro
výběrové děti, kde děti s
menší výkonností nedostávají herní příležitosti
nebo jsou rovnou vyřazeny. Pomalejší růst dětí
nebo výkyv výkonosti by
u nás neměl být důvodem
pro vyloučení z klubu.
Například naše zimní
turnaje jsou úmyslně organizovány tak, aby hrálo
maximum našich členů.
Sice to znamená, že každý
turnaj díky tomu nevyhrajeme, ale docílíme tím
zlepšování většího počtu
členů. Máme zájem pouze
o kvalitní soupeře, kteří
nás posunou dál. Jenom
s týmem SK Slavia Praha nás čeká osm zápasů
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Rekonstrukce hřiště v areálu Strašínská (Překvapte Říčany)
Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a zájmu o sport budou Říčany brzy opět pod
tlakem ohledně zajištění sportovních
ploch během zimního období. Výstavba
nových hal je extrémně nákladná, stejně
jako provozní náklady u nafukovacích hal. Přitom máme v Říčanech
řadu sportovišť, která jsou během
zimy prakticky nevyužívaná.
Navrhujeme rekonstrukci fotbalového hřiště o rozměrech 42x24 m v
areálu Strašínská na povrch UMT
třetí generace. Současný povrch
hřiště není vhodný pro zimní využití. Velkou výhodou je již existující
osvětlení hřiště a minimální nárůst
provozních nákladů pro město.
Toto hřiště bude kromě FK Radošovic k dispozici široké veřejnosti.
Venkovní „umělka“ našemu klubu
dlouhodobě chybí. Současně se
tímto vyřeší situace, kdy nemůžeme, na rozdíl od ostatních říčanských klubů, využívat městskou
UMT na Lázeňské louce. Podpořte
nás během květnového hlasování
v rámci akce Překvapte Říčany IV.
www.fkradosovice.cz/turnaje
www.fkradosovice.cz

Aikido Říčany

Připravujeme
pro vás
a vaše děti hned na začátku nového
roku týden otevřených dveří od
7. 1. do 11. 1. Přijďte se podívat, nejlépe i zacvičit kdykoli podle rozpisu
hodin. V tomto týdnu bude možné
i přihlásit děti do našeho aikido oddílu na nové školní pololetí se slevou 20 %. Zajišťujeme celkem 18
lekcí každý týden. Neváhejte, kapacita našeho malého Dojo je omezená.
Za Aikido Kenkyukai Říčany se na
W

během právě probíhající zimní přípravy.
Hlavním cílem našeho klubu je potom
vrátit do Říčan soutěže starších žáků.
Vyzýváme tímto všechny, kteří nás v tom
chtějí podpořit.

Vás těší Miroslav Skala. Další info
na www.aikidoricany.cz
PŘEHLED CVIČENÍ V DOJO NA
CESTĚ
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI - PÍĎATA
Děti si zvykají na práci v kolektivu, učí se
správné morální a etické návyky, také se
zbavují strachu a získávají větší sebevědomí.
úterý nebo čtvrtek 16.00 – 17.00
ŠKOLNÍ DĚTI A MLÁDEŽ
Tak jako poslední roky, mají děti a
mládež možnost vybírat si ze cvičení AIKIDO

denně od pondělí do čtvrtka.
pondělí a středa 16.00 – 17.20
úterý a čtvrtek 17.30 – 18.50
CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
AIKIDO – pondělí, úterý a čtvrtek  19.15  -  21.00
JÓGA 
každý pracovní den ráno 8.15 – 9.35
odpoledne pondělí, středa a pátek 17.40
– 19.05
Další informace, najdete na www.aikidoricany.com , kde jsou krátká prezentační videa.
Miroslav Skala
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SK Slunéčko bilancuje

Konec roku s sebou nese bilancování
v různých rovinách. Já bych, kromě poděkování všem zainteresovaným na našich aktivitách, chtěla zaměřit pozornost
na skupinky rodinných příslušníků. Ať už jsou to sourozenecké dvojice nebo rodinné klany, tak jich u nás funguje
hodně. Pokud bych měla vyjádřit numericky tento jev, tak
bych asi pomyslně poškodila věrné fanoušky, kteří svou
podporou odvádějí velký kus práce. Přesto bych se pokusila uvést všechny a čtenáři mohou hádat. Nikola a Irena,

Martina a Kamila, Petr a Eliška, Bára, Verča a Ivana, Eva
a Kačka, Lenka a Bětka, Kamila a Linda, Hanka a Markéta, Alice, Bára a Šárka, Nina a Bára, Terka a Denisa, Ema
a Lýdie, Magda a Bára, Bára a Terka. A tak díky nejen všem
jmenovaným, ale i zbytku naší basketbalové rodiny, Městu
Říčany za podporu a zachovejte nám přízeň, budeme se o
to snažit nejen s míčem, ale i kamarádskou pohodou, která
drží celé naše uskupení. (Řešení dvojic můžete posílat na
jmachova@skslunecko.cz)

Jana Machová, SK Slunéčko, z. s.

ZÁVĚR ROKU 2019 A DALŠÍ VELKÉ ÚSPĚCHY
PRO ŘÍČANSKÉ KARATE
Konec roku 2019
byl pro děti z našeho klubu velice
akční. Nejprve bylo zahájeno 1. kolo tradiční DĚTSKÉ LIGY pořádané naším
domácím klubem karate SC SPIRIT
ŘÍČANY. I tentokrát soutěž probíhala
v centru Na Fialce a opět za podpory
města Říčany.
Dětská liga je velmi oblíbená soutěž, která má více kol a děti tak můžou postupně
zlepšovat své výkony. Velmi chválíme
všechny děti za bojovnost a odhodlanost
a gratulujeme medailistům:
Kumite Balloon - 1. místo: Nicolas
Krejčí, Viktorie Vincenčíková, 2. místo:
Jakub Sláma, Ondřej Endal, 3. místo:
Jakub Sláma, Jan Sebastian Král.
Karate Agility - 1. místo: Samuel Bambous, Alex Pospíšil, 2. místo: Nicolas
Krejčí, 3. místo: Viktorie Vincenčíková,
Jakub Sláma.

Kata - 1. místo: Vít Nedbal, 2. místo: Jakub Sláma, Alex Pospíšil, 3. místo: Jan
Tetour, Viktorie Vincenčíková
Kihon-ido - 1. místo: Jakub Sláma, 2.
místo: Tom Vandenhelsken, Ondřej Endal, 3. místo: Vít Nedbal, Alex Pospíšil,
Samuel Bambous
Kumite - 1. místo: Alex Pospíšil, Nicolas
Krejčí, 2. místo: Vít Nedbal, Jan Tetour,
Samuel Bambous, Matěj Fiala, Ondřej
Volný, Viktorie Vincenčíková, 3. místo:
Jakub Sláma, Jan Sebastian Král, Ondřej Endal.
Už nyní se těšíme na 2. kolo Dětské ligy,
které se bude konat 8. 2. 2020 v Říčanech.
Následující víkend se naše děti statečně
postavily dalším soupeřům z celé ČR na
Mistrovství ČR v kategoriích Karate
Beginners, což je vrcholová soutěž
olympijského karate pro děti do určitého technického pásku. Ačkoliv se jednalo o první ročník této soutěže, reprezentovalo kluby SC SPIRIT ŘÍČANY
Kamiwaza Karate 14 závodníků, kteří
se museli probojovat přes přebor Prahy
a přebor Středočeského kraje.
Konkurence byla veliká, ale i přesto
jsme přivezli celou řadu medailí, včetně
těch nejcennějších. Souboje byly velmi
těsné a občas chyběla trocha štěstí, ale
to ke sportu patří a už dnešním tréninkem pokračujeme v přípravách na další
soutěže.
1. místo, tedy mistr ČR v kategorii Karate Beginner - Nicolas Krejčí
3. místo: Ondra Endal a Vítek Rajnoch
Skvěle nás reprezentovali také Sam
Bambous, Alex Pospíšil, Vítek Nedbal,
Kuba Sláma, Honza Tetour a Viki Vincenčíková.

Všem našim závodníkům patří obrovský dík a potlesk za skvělé výkony, které
předvedli a zkušenosti, které načerpali,
pro ně budou velkou výhodou na všech
dalších závodech i v životě.
„Třešničkou na dortu“ byla účast našeho klubu na Mistrovství ČR 2019
v olympijském karate, které se konalo
začátkem prosince. Celkem se nominovalo a zúčastnilo 21 závodníků z našeho
klubu. Už jenom to je obrovský úspěch.
Díky jejich výkonům se můžeme pochlubit ziskem jednoho titulu mistra ČR,
jednoho druhého místa, šesti třetích
míst, pěti pátých a dvou sedmých míst.
I pro rok 2019 tak patříme k nejlepším
karate klubům v ČR v olympijském karate.
Děkujeme všem zúčastněným a početnému fanklubu, který přišel náš tým
podpořit.
Více informací naleznete na www.karate1.cz.

za SC SPIRIT ŘÍČANY

Denisa Šťásková
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19.00

07
20:00

11

SP O L EČ N OS T A TA N EC

NOVOROČNí SETK ÁNí SENiORů
Po
SP O L EČ N OS T A TA N EC

PRVNí ŘíČANSK Á VEŘEjNÁ TANČíRNA
Út
SP O L EČ N OS T A TA N EC

SK AUTSKÝ PLES
So
DĚTi

14:00

12
20.00

14
19.30

15
20.00

lenKa a PetR
matějÁKOvI
St 15 / 01 / 2020 – 19.30
KonCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.
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DĚTSKÝ K ARNEVAL
S K APELOU PíSKOmiL SE VRACí
ne Ve spolupráci s jazykovým studiem Sylvy maříkové.
KO N C E R T Y

HRADiŠŤAN & jiŘí PAVLiCA
Út Koncert.
VÁ ŽN Á H U D B A

LENK A A PETR mATĚjÁKOVi
St Koncert v rámci cyklu „Kruh přátel hudby”.
Lenka a Petr matějákovi – housle, matthew Rubenstein – klavír.
SP O L EČ N OS T A TA N EC

mYSLiVECKÝ PLES
So
SP O L EČ N OS T A TA N EC

PRVNí ŘíČANSK Á VEŘEjNÁ TANČíRNA
Út
SP O L EČ N OS T A TA N EC

PLES ROKU
So Elektrocentrum Kadlec.
KO N C E R T Y

POLOLETNí KONCERT ZUŠ
Po ZUŠ Říčany.
D i VA D LO

19.30

28

PŘíSNĚ TAjNÉ ANEB ZA VŠím HLEDEj
ŽENU
Út Divadlo Radka Brzobohatého. Jedná se o komedii z pera geniálniho
autora marca Camolettiho. Hrají: miroslav Šimůnek, Vojte Efler, Felix
Slováček jr., martin Sochor, Vojtěch Hájek , Radek Bár, miloš Nejedlý,
jirka Chvalovský, irena máchová. Režie: Hana Gregorová.
KO N C E R T Y

19.30

Přísně tajné aneb
za vším hledej ženu
Út 28 / 01 / 2020 – 19.30
DIVaDLo RADKA BRZOBOHATÉHO. KomEDIE
maRCa CamoLETTIHo. REŽIE: HANA GREGOROVÁ.

29
19.30

30

PETR HASmAN
A SENiOR DixiELAND PRAHA
St jazzové večery v Říčanech.
D i VA D LO

NEBĚHEj S NůŽK AmA V RUCE
Čt Repríza hořké komedie michaela mCKeevera v podání DS Tyl Říčany.

Říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

PŘIPRAVUJEME
DĚTSKÝ KARNEVAL
– s kapelou Pískomil se vrací
na poli rodinné zábavy není kapela nováčkem. autoři písniček
se od roku 2007 podíleli na repertoáru i živých koncertech projektu
Kašpárek v rohlíku. V roce 2012 založili kapelu Pískomil se vrací
a nahráli první album nazvané „A kdy už tam budem?“. od té doby
Pískomil brázdí pódia od aše k bohumínu a odehraje ročně až 100
koncertů.

žena z dřívějšKa
Út 04 / 02 / 2020 – 19.30
RoLanD SCHImmELPFEnnIg, InSCEnaCE
DIVaDELníHo SPoLKU TYL ŘíČanY. REPRíZa.

KONCERT CYKLU KRUH PŘÁTEL HUDBY
– Lenka a Petr matějákovi – housle, matthew
Rubenstein – klavír
Protagonisté lednového koncertu mají úzký vztah k našemu
městu, pocházejí z Říčan. nyní žijí a působí v německu.
Lenka matějáková studovala na Pražské konzervatoři a dále
na Univessität für musik und Darstellende Kunst ve Vídni. Vzdělání
si rozšířila v Drážďanech na Hochschule für musik Carl maria von
Weber a na mnoha interpretačních kurzech u vynikajících českých
i zahraničních houslistů. Je mimo mnoha dalších soutěžních úspěchů
vítězkou Houslové soutěže Josefa muziky a vítězkou Houslových kurzů
Václava Hudečka. Jako sólistka koncertovala s předními českými
i německými orchestry, natáčela pro Českou televizi a rozhlas.
Petr matěják studoval na Pražské konzervatoři, pokračoval
na prestižní Curtis Institute og music ve Philadelphii v USa
a na Hochschule für musik Hanns Eisler v berlíně a na interpretačních
kurzech renomovaných českých a zahraničních houslistů. Získal
řadu ocenění na národních i mezinárodních soutěžích, je mj. vítězem
Houslové soutěže Josefa muziky, absolutním vítězem mezinárodní
Kocianovy houslové soutěže a absolutním vítězem mezinárodní
houslové soutěže v Cremoně a Dubaji. Koncertoval v celé Evropě,
USa, Japonsku, ve Spojených arabských Emirátech a v Izraeli.
matthew Rubenstein (USa) je absolventem manhattan School
of music a University of Illinois. Je vítězem několika významných
mezinárodních soutěží, např. artists International Debut competition
v new Yorku či bartok-Kabalevsky-Prokofiev International
Competition v Radfordu ve Virginii. Jako sólista i jako komorní hráč
vystupuje po celém světě, v současnosti působí zejména v německu.
na koncertu zaznějí díla J. m Leclaira, L. v. beethovena, S. Prokofjeva,
C. Schumannové, R. Schumanna, W. a. mozarta, F. Kreislera
a P. de Sarasateho.

TANEČNí ZÁKLADNí KURZY PRO mLÁDEŽ
– Sezóna 2020
oznamujeme Vám, že základní kurz tance a společenského
chování bude zahájen v sobotu 12. září 2020 v 17.00 a 20.00 hodin
v sále KC Labuť v Říčanech, ul. 17. listopadu 214.

hana maCIuChOvÁ
a IvO KahÁneK
St 05 / 02 / 2020– 19.30
KonCERT Z CYKLU „KRUH PŘÁTEL HUDBY”.

duO jamaha
Po 10 / 02 / 2020 – 17.00
KonCERT.

neRez & luCIa
St 12 / 02 / 2020 – 19.30
KonCERT.

Ondřej havelKa
& hIs melOdy maKeRs
St 26 / 02 / 2020 – 20.00
SWIng nYLonoVéHo VěKU”. KonCERT obLíbEné
KaPELY, KTERá HRaJE mUZIKU 20. – 30. LET.

TANEČNí KURZY PRO DOSPĚLÉ
začínají 9. října 2020 od 19.00 (mírně pokročilí) a 21.00 (pokročilí)
hodin. oba kurzy vede taneční mistr Ing. Ivan Vít s partnerkou
p. Janou Vítovou. Více informací a přihlášky najdete
na: kclabut.cz v sekci „taneční”.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

NEBUď
LABUŤ
A
ZaJDI n
a
KULTUR
U!

stO zvířat – 30 let
Pá 13 / 03 / 2020 – 20.00
KonCERT K 30. VýRoČí PůSobEní
na SCéně.

Co se děje v kultuře
Oddělení pro dospělé

Masarykovo nám. 66
Tel. 323 602 654
E-mail:
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Oddělení pro děti

Komenského nám. 1910
Tel. 323 605 920
E-mail:
detske.odd@knihovna.ricany.cz

www.knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny:
Oddělení pro dospělé:
pondělí až pátek od 8.30 do 18.00,
sobota 8.30 – 12.00

Oddělení pro děti:
pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od
12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od
8.30 do 18.00, pátek od 12.00 do

17.00 a každou první sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.

Ohlédnutí za minulým rokem – „konsolidace, normalizace“
Rok 2019 byl prvním rokem souvislého provozu v novém působišti
knihovny na Masarykově nám. 66,
v „Teršípově domě“, kam se v červnu 2018 přestěhovalo oddělení pro
dospělé. Dá se tedy již mluvit o ustáleném stavu. Knihovnice i čtenáři si
na nové prostory zvykli. Ukazatele
návštěvnosti opět rostou po zakolísání v době, kdy se pro knihovnu hledaly nové prostory a kdy knihovna
pracovala v nouzovém režimu. Ten
probíhal v období od léta 2017 do
léta 2018. V původních prostorách
knihovny byly nalezeny historické
malby, ty byly následně restaurovány a vznikla zde výstavní síň a sál.
Pro knihovnu se dlouho (nakonec
naštěstí úspěšně)hledalo nové mís-

to. Z hlediska knihovny to bylo přes
nezpochybnitelnou podporu Města
dost obtížné období, dokonce až
„krizové“ (při tomto slově se mi vždy
jako pamětníkovi vybaví pojmy 50
let staré, jako např. „konsolidace“,
„normalizace“ či slavný tragikomický dokument „Poučení z krizového
vývoje ve straně a společnosti“).
Provoz v „Teršípáku“ se ustálil,
knihovna je skutečně „konsolidovaná“ a poskytuje služby v plném
rozsahu bez omezení. Čtenáři opět
přibývají, mnozí oceňují exkluzivní
prostředí v novém objektu. Významně roste návštěvnost v oddělení pro
děti, z čehož máme zvlášť radost.
V době uzávěrky Kurýru nebyla ještě známa čísla za celý rok, vypadá to

však, že se vrací trend stálého růstu,
na který jsme byli zvyklí, pokud byl
v knihovně celoroční provoz. Nové
prostory v Teršípově domě jsme využili také k akcím v exteriéru – na
nádvoří a v zahradě, kde proběhlo
několik autorských čtení, koncertů, promítání filmu apod. Mimoto vzniklo na zahradě místo pro
příjemné posezení, což bylo dosti
návštěvníky využíváno. Ještě více
bude možné tyto prostory využít po
rekonstrukci spodní části u rybníka,
plánované v tomto roce.
Do dalšího období se tedy díváme
s optimismem. Zveme všechny do
knihovny!
Vladimír Levický

Divadelní podzim Jiřího Šatopleta
23. ročník říčanského festivalu amatérského divadla
„Divadelní podzim Jiřího Šatopleta“ je úspěšně za námi.
Proběhl od 31. 10. 2019 do 28. 11. 2019 a opět jsme měli
možnost vidět skvělá představení amatérských divadelních souborů ze středních Čech. Říčanský divadelní spolek Tyl tak pokračuje v tradici těchto festivalů, pojmenovaných po dlouholetém vedoucím tohoto spolku.
V rámci celé přehlídky jste mohli navštívit celkem sedm představení včetně dvou pohádek (Za pohádkou kolem světa
- Divadlo Radar/Bylo, nebylo, Praha; Alenčiny rošády - DS
Dipona Louňovice). Festival zahájil soubor Divadýlko na
dlani z Mladé Boleslavi. Přivezl nám komedii „VÁVRA, aneb
Všechno co jste chtěli vědět o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat“. Soubor Rádobydivadlo Klapý nám předvedl své pojetí
dramatu Maxima Gorkého „Vassa“. Další večerní představení
patřilo divadelnímu souboru Jiřího Voskovce ze Sázavy a zdařilému provedení hry Pavla Kohouta „Hašler…“ Předposlední
čtvrteční večer k nám zavítal soubor V.A.D. Kladno a jejich legendární „Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka“.
A jak je dobrým zvykem, celý festival vyvrcholil premiérou
našeho domovského souboru DS Tyl Říčany. A tentokrát to
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byla zároveň i česká premiéra. Hořká komedie „Neběhej s
nůžkama v ruce“ současného amerického dramatika Michaela McKeevera. V režii Karla Purkara jsme měli možnost vidět
výjimečnou komedii se skvěle vykreslenými postavami, v níž
ale nejde zdaleka jen o zábavu. Hra pojednává o podstatných
věcech v lidském životě, o lásce, o smrti a o smyslu života.
Pokud jste nestihli navštívit premiéru, přijďte se podívat
již v lednu 2020 na první reprízu. Hrajeme pro vás 30. 1.
od 19.30 hod. v KC Labuť.
Děkujeme našim divákům za skvělou atmosféru, děkujeme
všem našim podporovatelům a sponzorům včetně města Říčany. A příští podzim se na vás opět budeme těšit!
Martin Víšek, DS Tyl Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
Otevírací doba během výstav:
po – čt 14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00
Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161

Dopolední vstup pro školy,
skupiny i jednotlivce je nutno
rezervovat.
www.ricany.cz/muzeum


probuď
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Ze sbírek muzea:
Kachle s divými muži

Říčanské muzeum uchovává poměrně zajímavou sbírku zlomků středověkých a raně novověkých kamnových
kachlů, které do muzea věnovali v minulosti místní amatérští archeologové. Středověká kachlová kamna bývala
téměř uměleckým dílem, jednotlivé kachle bývaly zdobeny
rozličnými, převážně náboženskými motivy. Od pozdního
středověku se však ve velké míře uplatňují i motivy světské, včetně rozličných fantaskních a přírodních motivů.
Do obou těchto kategorií náleží i motiv tzv. divého muže
– nahého člověka, pokrytého hustou srstí, který žije v lese.
Na hlavě může mít vavřínový věnec, často v ruce drží dřevěný kyj. V českém prostředí se s divými muži setkáváme
například i v iluminovaných rukopisech z doby krále Václava IV. nebo v heraldice. Abychom nechodili daleko od Říčan, divého muže má ve svém městském znaku Kostelec
nad Černými lesy. Představy o divých (či divokých, popř.
zelených) lidech prostupují všemi možnými kulturami již
od starověku, v období pozdního středověku však získaly
největší popularitu. Tyto nadpřirozené postavy symbolizovaly nespoutanou sílu přírody a s užíváním jejich vyobrazení se setkáváme především v prostředí panovnických
dvorů a šlechty. Právě tyto společenské vrstvy často utíkaly
do přírody za účelem rozptýlení, stačí vzpomenout na již
zmíněného krále Václava IV. Kachle s divými muži ze sbírky říčanského muzea byly nalezeny u vojkovské hájovny a
u dvora ve Zděbradech. Středověký člověk zabydlel ve své
představivosti lesní krajinu divými lidmi. Jak a kým ovšem
byla krajina zabydlena doopravdy? Muzeum Říčany pro
vás na jaro chystá výstavu o proměnách krajiny, kde se dozvíte vše, co jste chtěli vědět o přírodě Říčanska.

Jan Boukal
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Co se děje v kultuře

LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Výstava OSMDESÁTKY - Jak jsme tady žili/ Až do sametové revoluce – Výstava v budově Muzea Říčany o černobílé době i barevných lidských příbězích.

26. 10. 2019
- 2. 2. 2020

Říčany

4. 1.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Velká dobrodružství malého brouka – O putování střevlíka
Pepy a zlatohlávka Jardy za pravým štěstím. Divadlo U22.

5. 1.

Říčany

17.00

Rybova mše vánoční – Přijďte se zpěváky a muzikanty z Ondřejova, Mnichovic,
Říčan a okolí oslavit vánoční čas! Budeme společně zpívat a hrát koledy a poslechnete si Rybovu mši vánoční. Kostel sv. Petra a Pavla.

7. 1.

Kolovraty

19.30

Život v CERNu očima Štěpána Kováře – Křeslo pro hosta v Klubu U Boudů.

11. 1.

Říčany

20.00

Benefiční skautský ples pro všechny – Hraje JOYBOX, taneční ukázky a vystoupení, půlnoční tombola. D.C. tmavý oblek. Možnost rezervace stolu na rezervace@seznam.cz. Výtěžek je určen na výstavbu nové skautské klubovny. Kulturní
centrum Labuť.

11. 1.

Strančice

20.00

Myslivecký ples – Vystoupení mažoretek a loveckých trubačů, bohatá tombola.
Hraje kapela Excelent. Sokolovna. Prodej vstupenek na tel.: 731 150 981 nebo v
Sokolovně před zahájením.

11. 1.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Tatínek 002 – Napínavé příběhy jedné rodiny, známé už z
inscenace Tatínek není k zahození. Vhodné pro děti od 3 let. Divadlo U22.

12. 1.

Říčany

14.00

Dětský karneval s kapelou Pískomil se vrací – Dovádivá koncertní šou pro děti
a rodiče. Ve spolupráci s Jazykovým studiem Sylvy Maříkové. Kulturní centrum
Labuť.

12. 1.

Štiřín

17.00

Sukův hudební Štiřín – Josef Špaček (housle), Miroslav Sekera (klavír). Beethoven - Suk. Zámek Štiřín.

14. 1.

Říčany

20.00

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica - Vystoupení ojedinělého seskupení s vysokou uměleckou a interpretační úrovní a nezvykle širokým žánrovým záběrem. Kulturní
centrum Labuť.

15. 1.

Říčany

19.30

Lenka a Petr Matějákovi – Houslový recitál. Koncert našich předních houslistů,
kteří jsou obyvateli Říčan. Kulturní centrum Labuť.

18. 1.

Říčany

20.00

Myslivecký ples – Kulturní centrum Labuť.

18. 1.

Kunice

20.00

Sportovní ples – Reprezentativní prostory zámku, živá hudba Party Leaders,
tombola. Čestný host: Antonín Panenka. Zámek Berchtold.

21. 1.

Kolovraty

19.30

Cestopisný večer – Povídání v rámci cyklu Tajemný Balkán. Klub U Boudů.

25. 1.

Říčany

20.00

Ples roku – Vstupenky lze zakoupit v prodejně Elektrocentrum Kadlec, OC u
Tesca. Kulturní centrum Labuť.

25. 1.

Říčany

9.00

Říčanská laťka – 10. ročník veřejného závodu ve skoku vysokém pro děti od 5 do
15 let. Sportovní hala. Bližší informace na www.atletika-ricany.cz.

25. 1.

Uhříněves

28. 1.

Říčany

19.30

Přísně tajné aneb za vším hledej ženu – Komedie z pera geniálního autora
Marca Camolettiho. Kulturní centrum Labuť.

30. 1.

Říčany

19.30

Neběhej s nůžkama v ruce – Hořká komedie Michaela MCKeevera v podání DS
Tyl Říčany. Kulturní centrum Labuť.
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Sobotní pohádka: Honza a lesní skřítek – Pohádkový příběh s písničkami pro
děti od 3 let o jednom lese, tedy spíše smetišti. Divadlo U22.

texty.kuryr@ricany.cz

Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli.
Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.
Foto: Archiv Muzea Říčany

Na prvním snímku z roku 1960 můžete spatřit říčanskou Starou radnici před přestavbou pravé části, která proběhla v 80. letech.
V nových prostorách pak působila Městská lidová knihovna a Klub seniorů. Na druhém snímku vidíme starou trafiku, domy na severní
straně náměstí a budovu bývalého soudu, přiléhající k radnici. Výraznou změnou oproti dnešku jsou autobusy zaparkované uprostřed
náměstí, které v té době sloužilo i jako autobusové nádraží.

