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Hlavní téma:

Do třetice: Říčany
nejlepším městem v ČR!
Úspěch mezi více než 200 českými
a moravskými městy.

Slovo úvodem

Vladimír Kořen
starosta města
Vážení obyvatelé Říčan,
prožíváme druhou vlnu epidemie nemoci COVID-19. Oproti té jarní je podzim zcela jiný. Jsme premianty,
ale z opačného úhlu. Jsme první na světě v rychlosti šíření této nemoci a zdravotnický systém se chvěje pod
náporem tisíců lidí, kteří potřebují lékařskou pomoc. Drtivá většina lidí zvládne nemoc v domácím léčení,
zhruba každý desátý má ale průběh složitější. A protože se virus rozšířil mezi stovkami tisíc lidí, pomoc
v nemocnici potřebuje ohromná skupina pacientů.
Vnímám, že atmosféra ve společnosti je jiná. Část společnosti nad nemocí mávne rukou, jiná část se odevzdává osudu, další říkají, že ekonomická krize přinese ještě více obětí. A roste počet lidí, kteří opatření
odmítají. Odvolávají se na svobodu, ale existuje vůbec svoboda šířit nemoci a ohrožovat jiné? Atmosféru
zahušťuje i chování špiček naší země. Je to velmi smutný pohled, ale snahu zpomalit epidemii nesmíme
vzdát. Obecným principem mravním nám musí záležet na každém lidském životu a jeho ochraně. Ať jde
o člověka blízkého nebo neznámého. Vím, že jsme unavení, dezorientovaní, chybí nám všem důvěra… Respektujme, prosím, základní poznání:
1.vir čínské chřipky umí člověka zabít nebo mu dlouhodobě poškodit zdraví
2.rychlé šíření dokáže zahltit zdravotnický systém a ohrozit lidi, kteří potřebují lékaře
3.jediné, co epidemii zastaví, je minimální kontakt mezi lidmi
Každý z nás může být článkem epidemického řetězu, na jehož konci je něčí smrt. Každý z nás se ale může
pokusit tento řetěz přetrhnout tím, že se bude chovat odpovědně. Jarní atmosféra se vyznačovala vlnou
příkladů dobrého srdce, lidského pochopení a sounáležitosti. Chovali jsme se k sobě jinak. Šili roušky,
rozdávali dezinfekci, ptali jsme se sousedů na jejich osud… Cítím, že právě teď potřebujeme zvednout vlnu
lidství, která nás provede těžkou dobou. Potřebujeme dobrovolníky v nemocnicích, potřebujeme pomáhat
seniorům, potřebujeme nenechat na holičkách naše sousedy či obchodníky, potřebujeme být spolu, pomáhat si a nezapomínat na druhé. Ta energie i schopnosti jsou stále ve vás…. Vím to.
Žijeme ve městě, které je první z hlediska kvality života v České republice. Už potřetí jsme v čele tabulky,
která hodnotí mnoho ukazatelů. Je to především vaše zásluha. Ale je to také náš morální závazek. Musíme
rozlévat naději, nadhled a hlavně sílu do okolních měst. Právě ctnosti jsou nejvyšší kvalitou lidského bytí.
Milí sousedé, nejen naše město potřebuje nyní vaši pomoc v těžké době. Prosím, hledejte, kde můžete být
potřební, kde můžete rozdávat jistotu, rozvahu a klid… a držte dobrou mysl! Touhle vlnou proplujeme.
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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
12. listopadu pro příspěvky a v pátek
13. listopadu a pro inzerci.
Příští, prosincový kurýr bude
distribuován 27. – 29. listopadu 2020.
Na obálce: Podzim na Marvánku
Foto: Kateřina Lauerová
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Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný
zdarma do schránek v Říčanech, Pacově,
Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách
v nákladu 7 000 ks.
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Informace z radnice
Krátce z Rady města Říčany
dne 24. 9. 2020

Rada přijala celkem 8 usnesení
u Rada schválila zahájení úkonů pro výběr poskytovatele
odborného poradenství pro přípravu soutěže na poskytovatele služeb provozování systému nakládání s komunálním odpadem s využitím systému třídění odpadu „door to
door“.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením darovací smlouvy s dárcem
Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč, účelově určeného na úpravu parku v ul. M. Pujmanové u Domova důchodců v Říčanech
s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy s Project Management Service, s.r.o., za cenu 3 740 110 Kč
vč. DPH. Předmětem příkazní smlouvy jsou činnosti
technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a
činnost dotačního managementu při realizaci stavby Základní škola na Komenského náměstí, Říčany.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z mimořádné Rady města Říčany
dne 25. 9. 2020
Rada přijala celkem 3 usnesení
u Rada schválila částku 300 000 Kč na nákup výsadbového
materiálu a zajištění realizace výsadby stromů v ulicích města
z rezervy Rady města.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila realizaci nákupu výsadbového materiálu 191
ks dřevin pro Výsadbu zeleně v ulicích města Říčany a ukládá
tajemníkovi města zahájení úkonů k realizaci vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výsadbového materiálu.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila spolufinancování nákladů na zřízení a provoz odběrného místa na testování COVID 19 v areálu Nemocnice Říčany, a.s. s tím, že ½ nákladů hradí města a ½ nákladů
hradí Nemocnice Říčany a.s. Město Říčany tím zároveň získává možnost přednostního testování zaměstnanců města a
příspěvkových organizací města.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 1. 10. 2020
Rada přijala celkem 12 usnesení
u Rada souhlasila s provedením plošné opravy povrchu ulice
Výhledová v majetku Města Říčany formou plošné pokládky
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asfaltového betonu. Oprava bude financována z prostředků
osadního výboru Pacov.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování software a
služeb souvisejících se správou jeho obsahu na užívání internetové platformy PinCity se společností AQE advisors, a.s. za
40 000 Kč bez DPH ročně a dále 950 Kč bez DPH za hodinu
za případné doplňkové služby. Platforma PinCity umožňuje
vizualizaci rozvojových záměrů či objektů města na mapovém
podkladu s možností editace a přidávání projektů či objektů,
a dále slouží jako nástroj pro participativní řízení s možností
vkládání občanských návrhů, hlasování či diskuzí.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené se zhotovitelem WALCO CZ spol. s r.o. Předmětem
dodatku je prodloužení lhůty pro předání výzvy k zahájení realizace díla do 30. 4. 2021.
Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany
dne 8. 10. 2020
Rada přijala celkem 48 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 se společností HB
Golf, kterým se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci
díla Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Rozpakov, cena se zvyšuje o 538. 240,81 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření dodatku č. 5 se Společností pro Intenzifikaci ČOV, Říčany na vícepráce vzniklé v průběhu stavby
Intenzifikace ČOV Říčany. Cena se zvyšuje o 496 113,20 Kč
bez DPH, celková cena díla nyní ve výši 106 207 287,38 Kč bez
DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada uložila OSM zveřejnit na dobu min. 15 dnů záměr
pronájmu prostor sloužících podnikání v č. p. 219 Nádražní ul.

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
11. listopadu 2020 od 18 hod.
místo konání bude upřesněno
na webu města

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen , starosta města

texty.kuryr@ricany.cz
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v Říčanech za účelem veřejného vystavení vlakového modelového kolejiště a provozování tematické kavárny a restaurace, a
to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

ce na dobu nejméně 15 dnů za podmínky nabytí právní moci
rozsudku Okresního soudu Praha – východ čj. 3 C 423/2019109 ze dne 18. 8. 2020.
Hlasy pro: 11, zdrželi se: 10

u Rada souhlasila s přijetím dotace ve výši 217 800 Kč ze Státního fondu životního prostředí na dofinancování Územní studie krajiny správního obvodu s rozšířenou působností Říčany
a souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení právního zástupce města Říčany, advokátky Jany Zwyrtek Hamplové, ze dne
22. 9. 2020 k rozsudku Okresního soudu ze dne 18. 8.
2020, čj. 3 C 423/2019-109 o nutnosti podat odvolání proti citovanému rozsudku mimo jiné i z důvodu povinnosti
zastupitelů hájit zájmy města ve smyslu zákona o obcích a
složeného slibu. Zároveň bere na vědomí analýzy právních
zástupců strany žalované Zuzany Smítkové a Ondřeje
Surmy, a právní stanovisko Světlany Semrád Zvolánkové.
Hlasy pro: 19, zdrželi se: 2

u Rada souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky č. 12/2020 –
Elektromobil pro město Říčany, formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci altánu u Mlýnského rybníka zhotovitelem RoČe stav s.r.o.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na Opravu komunikace Jizerská, zhotovitelem JPR Realizace s.r.o., za cenu
468 270 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000
Kč z humanitárního fondu pro spolek Rozum a Cit na podporu
služeb, které jsou poskytovány pěstounským rodinám v Říčanech a okolí.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 50
000 Kč z humanitárního fondu pro Komunitní centrum Říčany, o.p.s., na provoz společnosti poskytující sociální služby
občanům Říčan.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce ze Zastupitelstva města
Říčany konaného dne 29. 9. 2020
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozsudek Okresního soudu
Praha – východ ze dne 18. 8. 2020 čj. 3 C 423/2019-109, doručený městu Říčany dne 18. 9. 2020.
Hlasy pro: 21
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí znalecké posudky na odhad
aktuální hodnoty bytů s tím, že celková aktuální obvyklá hodnota bytů č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 v budově
čp. 1910, Komenského nám., 251 01 Říčany, které mají být za
kupní cenu 100 Kč za jeden byt převedeny do vlastnictví současných nájemců, činí cca 84 050 000 Kč.
Hlasy pro: 12, zdrželi se: 1, nehlasovalo: 8
u Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje bytů č.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 v budově čp. 1910,
Komenského nám., 251 01 Říčany na elektronické úřední des-

u Zastupitelstvo schválilo nepodávat odvolání proti rozsudku
Okresního soudu Praha – východ čj. 3 C 423/2019-109 ze dne
18. 8. 2020 u Krajského soudu v Praze.
Hlasy pro: 11, proti: 8, zdrželi se: 2

Krátce ze Zastupitelstva města
Říčany dne 14. 10. 2020
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Plánovací
smlouvy se společností Říčanská oáza, s. r. o. Obsahem Plánovací smlouvy je zejména závazek společnosti
Říčanská oáza, s. r. o., vybudovat chodník v ulici Rooseveltova, terénní úpravy, výsadbu zeleně podél ulice
Říčanská a finančně přispět městu na podílení veřejné
infrastruktury částkou 275 340 Kč.
Hlasy pro: 15, zdrželi se: 3, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dodatku č. 1 k plánovací smlouvě mezi městem Říčany na straně jedné a INGESTIN, s.r.o. Obsahem je úprava parametrů splaškové kanalizace
vč. sjednocení termínu výstavby, kolaudace a termínu uzavření
kupní smlouvy na tuto infrastruktury nově do 01. 03. 2021.
Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo směnnou smlouvu, smlouvu
o zřízení služebnosti, o budoucím zřízení služebnosti a o
převodu komunikace č. SS/00736/2020/OMP mezi městem Říčany jako prvním směnitelem, a CONTERA Investment III., s. r. o., jako druhým směnitelem.
Hlasy pro: 16, zdrželi se: 1, vyloučeni: 1, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši
150 000 Kč z veřejné sbírky vyhlášené městem Říčany ve
prospěch zdravotníků postižených nemocí COVID-19 či
ve prospěch jejich rodin.
Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Kapka naděje, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 35 680 Kč + 5 € na podporu dětských
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pacientů. Tato částka odpovídá vybranému dobrovolnému
vstupnému na akci letní kino Říčany v srpnu 2020.
Hlasy: pro: 17, nepřítomno: 4
u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Terapeutickým centrem Modré dveře, z. ú., na poskytnutí individuální dotace ve výši 60 000 Kč na dofinancování základní činnosti organizace.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 3, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč společnosti Magdalena, o.p.s., na
poskytování sociální služby – adiktologické služby pro
klienty z Říčan.
Hlasy pro: 14, zdrželi se: 4, nepřítomno: 3
u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace
ve výši 85 000 Kč spolku FK Radošovice, z. s., na výstavbu
dětského hřiště ve sportovním areálu Radošovice.
Hlasy pro: 18, nepřítomno: 3

u Zastupitelstvo schválilo uzavření nájemní smlouvy s
panem Davidem Frydrychem, jako nájemcem, na pronájem prostor sloužících podnikání - prodejny potravin v čp.
1619 Komenského nám. v Říčanech na dobu určitou 10
let za cenu 28 000 Kč vč. DPH měsíčně.

Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
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Pravidelná setkání
se v listopadu ruší,
případné změny
budou upřesněny
na webu města

Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
s Domácnosti s nenakaženými

osobami bez nařízených
karanténních opatření:

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

s Domácnosti s minimálně jeDnou

s Domácnosti s potvrzenou nákazou

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

nemocí coviD-19:

osobou v povinné nařízené
karanténě:

s

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

obce v karanténě:

• V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.

Advent 2020 v Říčanech
Vážení spoluobčané, letošní adventní nedělní
setkávání musíme, bohužel, zatím odložit.
Pokud bude epidemiologická situace příznivější a hygienická opatření rozvolněna,
budeme vás o konání předvánočních akcí
informovat.
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Stromeček tentokrát rozsvítíme bez
účasti veřejnosti. Do té doby se opatrujte
a o první adventní neděli si nezapomeňte
zapálit svíčku.
Hana Špačková,
místostarostka

texty.kuryr@ricany.cz
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Město se proti rozsudku soudu neodvolá
a zahájí kroky k převodu 31 bytů nájemníkům
Jedenáct hlasů zastupitelů na mimořádném jednání v KC Labuť dne
29. 9. 2020, za hojné účasti nájemníků, rozhodlo o tom, že se město
neodvolá proti rozsudku prvoinstančního soudu pro Prahu východ.
Třicet jedna bytů v č. p. 1910 na Komenského náměstí bude převedeno
za symbolickou cenu 100 Kč podle
smluv uzavřených v roce 2002. Ty
jsou podle rozsudku prvoinstančního soudu platné.
V kauze bytů na Komenského náměstí 1910 padl rozsudek okresního
soudu pro Prahu východ – smlouvy budoucí podepsané v roce 2002
o převodu bytů na nájemníky za sto
korun jsou platné. Písemné odůvodnění rozsudku bylo doručeno
zastupující advokátní kanceláří města 18. 9. 2020. Starosta svolal na
29. 9. 2020 mimořádné jednání, kde
byl probírán pouze tento bod.
„Bylo to natolik důležité rozhodnutí,
že jsem se obrátil na zastupitele, aby
celou věc posoudili. Vždyť jde o majetek přesahující 80 milionů korun
a při takovém rozhodování se musí
každý krok velmi vážit. Právní nejistota může ohrozit v budoucnu jak zastupitele, tak budoucí majitele bytů.
Právě proto je soudní verdikt zásadní.
Jednal jsem čestně,“ komentuje situaci starosta Vladimír Kořen (Klidné
město) a dodává: „Přestože bylo zastupitelstvo svolané narychlo, nikdo
nechyběl. Využili jsme i možnost dálkového hlasování přes Skype.“
Právní zástupkyně města v této věci
Jana Zwyrtek Hamplová doporučovala zastupitelům podat odvolání
proti rozsudku. Ovšem 11 hlasů zastupitelů pokračování soudního sporu zastavilo.
Starosta V. Kořen přečetl zastupitelům sdělení právní zástupkyně
Jany Zwyrtek Hamplové, kde uvádí
argumentaci pro podání odvolání.
Podle ní se s výrokem soudu nelze
v žádném případě ztotožnit, neboť
jeho obsah neodpovídá jak právní
úpravě zákona o obcích, a to ani

v době podpisu sporných smluv,
tak nerespektuje dostupnou judikaturu k otázce postavení obcí jako
subjektu, který má základ v právu
veřejném. Soud se podle ní nijak
nevypořádal s „mravností“ smluv
v době jejich podpisu, tedy s tím, že
město se zavazuje prodat byt několikamilionové hodnoty za 100 , tedy
de facto darovat úzké skupině nájemců (ti sice před výstavbou složili
městu nemalou půjčku v řádu statisíců, tu si však v následujících letech
odbydleli formou sníženého nájmu
– pozn. redakce). Mimo jiné píše,
že tento rozsudek je názorový extrém, který vzbudil pozornost v celé
ČR, kdy obce a města řeší obdobné
problémy, protože civilní soud de
facto nabádá město, aby uzavíralo smlouvy, které jsou dle zákona
o obcích protiprávní.
„V pozici starosty jsem se držel názoru právního zástupce města – tedy
špičkové advokátky, která se na tuto
problematiku specializuje. Hlasoval
jsem proti usnesení, které mělo zastavit proces odvolání. Neúčastnil jsem se
ani žádných jednání mezi politickými
subjekty. Drtivá většina zastupitelů
Klidného města hlasovala podobně.
Respektuji ale demokratické rozhodnutí, které vycházelo z celého politického spektra všech stran v zastupitelstvu,“ vysvětluje starosta Kořen.
Řada měst řeší stejný problém jako
Říčany. Některá nechávají smlouvy
budoucí prověřit soudy, jiná byty
převádějí. Nedávná rešerše města
zjistila, že například Holice, Třebechovice pod Orebem, Vrchlabí i jiná
města nakonec byty na základě
ne zcela bezvadných historických
smluv převedla. Další to dle dostupných informací chystají či hledají
cestu, protože finanční modely jsou
různé. „Jedná se o velmi složitou věc
a chápu, že advokát města doporučil
odvolat se z důvodu větší právní jistoty. Ovšem s přihlédnutím k dlouhodobému očekávání nájemníků
v dobré víře a zejména k vynesenému
rozsudku ohledně platnosti smluv

zastávám názor, že rozhodnutí většiny zastupitelů bylo dostatečně
podložené a v dané situaci nejlepší
možné“, doplňuje místostarosta
David Michalička (Klidné město).
Dále na jednání zastupitelstva vystoupil i zastupitel a právník Adam
Polánský (STAN), který obhajoval
argumenty proti odvolání. Uvedl,
že v daném případě je legitimní
upřednostnit právo na ochranu
legitimního očekávání nájemníků
před ochranou vlastnického práva
města. Dále uvedl, že nelze odhlédnout od faktu, že v případě podání
odvolání by byli nájemníci nuceni
iniciovat řádově desítky soudních
sporů (lhůta pro podání žaloby
jim končí 31. 12. 2020, rozhodnutí
odvolacího soudu do tohoto data
je naprosto nepravděpodobné),
čímž mohou vzniknout městu do
budoucna mnohamilionové škody
(současně vzniknou statisícové až
milionové náklady na straně nájemníků za soudní poplatky a náklady
právního zastoupení). V plném
znění jsou oba texty na webu města
u zápisu ze zastupitelstva.
Zastupitelstvo již letos v létě odhlasovalo podání žaloby na platnost smluv v dalších bytových
domech postavených na přelomu
tisíciletí na Komenského náměstí.
I při stavbě domů s číslem popisným 1999 a 2000 poskytlo město
pozemek a získalo státní dotaci,
byl však použit jiný finanční model, než u domu 1910. Nájemci
si zde neodbydlovali nájem, ale
vzniklo bytové družstvo. Také tyto
byty by dle smluv z roku 2002 mělo
město převést letos na podzim na
nájemníky, resp. členy družstva,
za sto korun. Kauza bytů na Komenského náměstí tedy jedním
rozsudkem nekončí. Žalobu na
určení neplatnosti jedné ze smluv
budoucích na převod družstevního
bytu v domě č. p. 2000 město podalo v průběhu října.
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města
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Druhá vlna epidemie COVID-19
zasáhla i Říčany
Během října došlo k rychlému šíření
koronaviru nejen v Praze, ale také
v jejím okolí. V polovině září hygienici evidovali v Říčanech necelých 30
lidí s pozitivním testem na COVID,
ve třetím říjnovém týdnu to už bylo
téměř 300 případů. V bývalém okrese Praha-východ to pak bylo zhruba
3000 lidí. Už v průběhu září začala
znovu fungovat Bezpečnostní rada
města Říčany, která s vyhlášením
nouzového stavu přešla do podoby
Krizového štábu ORP Říčany.
„Situace je jiná než na jaře. Neřešíme nedostatek roušek či dezinfekce,
ale řešíme zásadnější problémy – nedostatek testovacích míst, personálu
v nemocnicích i přesnější a klidnější
komunikaci k obyvatelům,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné
město).

Testovací místo
Na začátku října se rozběhlo testování také v říčanské nemocnici

a během prvních týdnů už začaly
výsledky proudit ke stovkám vyšetřených. Nápor je tak velký, že se
už nemohou objednat samoplátci.
Potřeba je tedy nařízení hygieniků
nebo žádanka registrujícího lékaře.
Nemocnice Říčany nyní řeší, jak
zvýšit objem testů. Na provoz testovacího místa přispívá město Říčany, rozhodla o tom městská rada.

Nedostatečný počet
personálu a kapacit
nemocnic
Stejně jako další nemocnice trápí i
tu říčanskou nedostatek personálu.
Vyzýváme všechny, kdo mají nějaké
zdravotnické vzdělání, aby nabídli
dočasně své služby zdravotnickým
zařízením. Je to nyní před vrcholem
pandemické vlny zásadní pomoc.
Během října byla uzavřena Olivova
dětská léčebna a její prostory i personál byly nabídnuty jak nemocnici,

tak krizovému řízení Středočeského
kraje.

Školy
V průběhu září ředitelé na doporučení
města vyhlásili dvoudenní ředitelské
volno, kterým se prodloužily prázdniny. Přerušilo se tak šíření koronaviru na školách. Nicméně postupně
začal Krizový štáb ČR ve spolupráci
s MŠMT školy uzavírat v rámci celé republiky. Město už o prázdninách začalo s řediteli organizovat veřejné zakázky na nákup notebooků pro všechny
učitele říčanských škol. Se začátkem
distanční výuky tak začaly proudit
první počítače. Nyní jsou všichni učitelé vybaveni a mohou distanční výuky vést prakticky z jakéhokoli místa.
Provoz mateřských škol probíhal bez
omezení do chvíle, kdy se koronavirus
začal šířit i tam. Dvě školky uzavřeli
hygienici a následně město s řediteli
rozhodli vyhlásit podzimní prázdniny
podobně jako ve školách.

foto: KATEŘINA LAUEROVÁ

Odběrové místo v říčanské nemocnici z ulice
Domažlická. Lze provést odběr i z vozu.
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Omezení

Říčany zajistily distribuci 18 880 respirátorů ffp2 od
státu pro téměř stovku škol v celém ORP Říčany.

Úřad
Na základě nařízení Vlády ČR byl
omezen také provoz Městského
úřadu v Říčanech. Úřední dny pro
veřejnost se zkrátily na pouhé dva
dny po 5 hodinách provozu. Pondělí a středa od 7-12 hodin. Vzhledem

k šíření koronaviru na radnici se klienti úřadu podrobují kontrolnímu
měření teploty. Žádáme veřejnost,
aby k vyřízení svých záležitostí využívala v maximální míře elektronickou formu komunikace. Většina
zaměstnanců přešla na home office.

Krizový štáb řešil i otázky provozu
veřejných sportovišť či farmářských
trhů. Přiklonil se spíše k mírným
regulacím a doporučením než k uzavírání. Lidé by měli být v těchto místech ohleduplní a dodržovat nařízení,
v případě farmářských trhů dostali
prodejci víc prostoru, aby se snížila
hustota nakupujících, stánky musejí
být od sebe minimálně 5 metrů daleko.
Na závěr připomínáme, že nejjistější cestou, jak zabránit šíření
koronaviru, je minimalizace kontaktů. Dále pak dodržujte pravidla
3R – rozestupy, roušky, ruce. Pravidla Krizový štáb ČR i Vláda ČR
postupně upravují. Sledujte prosím důvěryhodné zdroje (Českou
televizi či rozhlas) nebo webové
stránky města či FB profil města
Říčany.
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

foto: KATEŘINA LAUEROVÁ

U vstupu do budovy byla přijata přísná hygienická a bezpečnostní opatření.
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Říčany do třetice nejlepším
městem pro život v České republice
Porovnání kvality života ve 205 obcích s rozšířenou působností a Praze prezentuje projekt Obce v datech již třetím rokem. Říčany obhájily prvenství potřetí a svůj náskok
před druhou Prahou dokonce ještě vylepšily. Výpočet indexu kvality života probíhá podle mezinárodní metodiky
pod záštitou prestižní auditorské společnosti Deloitte.
Porovnávána jsou „Big Data“ jednotlivých obcí ve třech
hlavních kategoriích: zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, vztahy a služby. Výsledky
jednotlivých kategorií se zpracovávají podle 29 ukazatelů.
„Jsem samozřejmě na Říčany hrdý a chtěl bych zároveň
pogratulovat všem městům, které v žebříčku poskočily a
povzbudit ty, kterým se nezadařilo,“ komentuje výsledky
starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Všude
najdeme aktivní občany, kteří se snaží své město pozvednout. A v Říčanech jich máme hodně. Těm patří hluboké
poděkování za jejich energii a nápady, to je takový poklad
každého města.“
Tradičně silné jsou Říčany v otázce nízké nezaměstnanosti,
služeb, vzdělání či průměrné délky života. Horší je situace
z hlediska znečištění ovzduší, dopravních nehod či míst ve

školách a školkách. I když právě tady si Říčany pozici vylepšily a ještě vylepší. Svědčí o tom příprava investic.
„V Říčanech jsme dostavěli nádhernou cyklostezku, která
spojuje Prahu se srdcem Ladova kraje. To se z hlediska kvality života určitě počítá,“ podotýká starosta Kořen a připomíná plán investic ve školství: „Dokončujeme přípravu výstavby nové základní školy. Čekáme na poslední dokumenty
od poskytovatelů dotací, abychom mohli vyhlásit zakázku
a co nejrychleji stavět. Bude mít rozlehlou zelenou střechu
stejně jako nová školka, kterou už stavíme. Další novou
školku jsme otevírali 1. září v Kuří, to jsme opravili jednu
starší nepoužívanou budovu.“
S popularitou a dopravní dostupností hlavního města souvisí i hlavní problém Říčan. Tím je tlak na novou výstavbu. Poptávka po bydlení v Říčanech je obrovská a z hlediska finanční dostupnosti bydlení se Říčany řadí k nejdražším městům.
I to analytici do hodnocení započítali. Nicméně současné
vedení Říčan vidí právě v uměřené výstavbě klíč k úspěchu.
„ Stále se nám daří držet základní motto ve vztahu k rozvoji
města. Totiž, že příliv nových obyvatel nesmí ohrozit kvalitu
života těch, co už v Říčanech žijí,“ zakončuje Vladimír Kořen.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Hodnoty indexů nabývají hodnot 0 až 10, přičemž obec, která se umístila v porovnání
všech obcí na posledním místě má hodnotu 0 a ta, která se umístila na prvním místě,
má hodnotu 10.
Vydání
2020

Vydání
2019

Vydání
2018

Index kvality života

10

10

10

Index dětských lékařů pořadí v kraji

Index kvality života pořadí v ČR

1

1

1

Index kvality života pořadí v kraji

1

1

1

Zdraví a životní prostředí

10

10

10

Zdraví a životní prostředí pořadí v ČR

1

1

1

Zdraví a životní prostředí pořadí v kraji

1

1

1

Materiální zabezpečení a vzdělání

10

10

7,6

Materiální zabezpečení a vzdělání pořadí v ČR

1

1

8

Materiální zabezpečení a vzdělání pořadí v kraji

1

1

1

8,4

8

7,5

Vztahy a služby pořadí v ČR

2

4

3

Vztahy a služby pořadí v kraji

1

2

2

7,2

6,7

7,1

Index praktických lékařů pořadí v ČR

9

12

9

Index praktických lékařů pořadí v kraji

4

4

4

Index dětských lékařů

10

10

10

Index znečišťovatelů pořadí v kraji

10

17

7

Index dětských lékařů pořadí v ČR

1

1

1

Index chráněných území

0,5

0,5

0,7

Indexy Říčany

Vztahy a služby

Index praktických lékařů

10

Vydání
2020

Vydání
2019

Vydání
2018

1

1

1

Index dojezdu do

9,5

9,5

9,5

Index dojezdu do pořadí v ČR

29

23

37

Index dojezdu do pořadí v kraji

6

6

8

Index lékaren

10

10

10

Index lékaren pořadí v ČR

1

1

1

Index lékaren pořadí v kraji

1

1

1

Index průměrné délky života

7,8

7,8

7,6

Index průměrné délky života pořadí v ČR

7

11

6

Index průměrné délky života pořadí v kraji

1

1

2

Index znečištění ovzduší

5,2

5,4

5,5

Index znečištění ovzduší pořadí v ČR

118

114

105

Indexy Říčany

Index znečištění ovzduší pořadí v kraji

13

13

11

Index znečišťovatelů

4,5

3,8

6,4

Index znečišťovatelů pořadí v ČR

136

169

87
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Vydání
2020

Vydání
2019

Vydání
2018

Index chráněných území pořadí v ČR

163

163

161

Index chráněných území pořadí v kraji

16

16

16

Index nezaměstnanosti

9,8

9,7

9,7

Index nezaměstnanosti pořadí v ČR

2

3

3

Index nezaměstnanosti pořadí v kraji

1

1

1

9,8

9,6

7

Index nabídky pracovních míst na job
portálech pořadí v ČR

2

2

8

Index nabídky pracovních míst na job portálech
pořadí v kraji

1

1

1

Index nabídky pracovních míst na úřadu práce

10

8,5

Index nabídky pracovních míst na úřadu práce

1

5

Indexy Říčany

Index nabídky pracovních míst na job portálech

Index nabídky pracovních míst na úřadu práce
pořadí v kraji

Indexy Říčany
Index restaurací pořadí v kraji
Index kin
Index kin pořadí v ČR
Index kin pořadí v kraji

Vydání
2020

Vydání
2019

Vydání
2018

2

2

3

7,8

7,9

7,4

3

3

4

1

1

1

Index silniční sítě

6,3

6,5

6,7

Index silniční sítě pořadí v ČR

53

46

39

Index silniční sítě pořadí v kraji

12

13

11

Index železniční dopravy

2,3

2,3

2,4

Index železniční dopravy pořadí v ČR

61

61

59

Index železniční dopravy pořadí v kraji

12

12

13

1,8

Index sounáležitosti

6,1

5,2

4,8

122

Index sounáležitosti pořadí v ČR

45

74

94

Index sounáležitosti pořadí v kraji

6

9

11

9,7

9,7

9,3

Index zájmu o obecní a krajské volby pořadí
v ČR

2

2

3

Index zájmu o obecní a krajské volby pořadí
v kraji

2

2

2

1

2

12

Index finanční dostupnosti bydlení

0,2

0,2

0,7

Index finanční dostupnosti bydlení pořadí v ČR

203

203

199

Index finanční dostupnosti bydlení pořadí v kraji

25

25

23

Index hmotné nouze

10

9,9

9,8

Index hmotné nouze pořadí v ČR

1

3

2

Index dopravní nehodovosti

3,8

2,7

3,1

Index hmotné nouze pořadí v kraji

1

3

2

Index dopravní nehodovosti pořadí v ČR

177

186

192

Index exekucí

8,9

9

9

Index dopravní nehodovosti pořadí v kraji

15

20

22

Index exekucí pořadí v ČR

17

12

12

Index hazardu

7,9

7,4

9,7

Index exekucí pořadí v kraji

2

2

2

Index hazardu pořadí v ČR

112

125

52

Index kapacity MŠ

3

2,1

2,4

Index hazardu pořadí v kraji

11

11

3

Index kapacity MŠ pořadí v ČR

177

196

192

Index stěhování mladých

6,3

6,4

3,1

Index kapacity MŠ pořadí v kraji

13

19

19

Index stěhování mladých pořadí v ČR

27

32

139

Index kapacity ZŠ

0,8

0,9

1

Index stěhování mladých pořadí v kraji

8

11

14

Index přírůstku obyvatelstva

9

7,7

9,7

Index přírůstku obyvatelstva pořadí v ČR

4

11

4

Index přírůstku obyvatelstva pořadí v kraji

2

5

2

Index kapacity ZŠ pořadí v ČR

202

201

202

Index kapacity ZŠ pořadí v kraji

23

23

23

Index kvalitních středních škol

9

10

10

Index kvalitních středních škol pořadí v ČR

3

1

1

Index kvalitních středních škol pořadí v kraji

1

1

1

Index supermarketů

9,1

8,9

8,9

Index supermarketů pořadí v ČR

3

3

3

Index supermarketů pořadí v kraji

2

2

2

Index bankomatů

10

10

9,6

Index bankomatů pořadí v ČR

1

1

2

Index bankomatů pořadí v kraji

1

1

2

7,7

8,2

7,6

3

3

4

Index restaurací
Index restaurací pořadí v ČR

Index zájmu o obecní a krajské volby

Říčany získaly od MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace na novou
školu na Komenského náměstí. Jde o zhruba 165 milionů korun.
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Dva kandidáti z Říčan získali krajská
zastupitelská křesla

zdroj: iDNES.cz

hlášení, které bude součástí koaliční smlouvy. ANO zůstane
jedinou stranou v opozici.
Gratulujeme všem novým zastupitelům a věříme
v úspěšnou spolupráci města Říčany a Středočeského
kraje.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Zdroj: Český statistický úřad

První říjnový víkend byl ve znamení voleb do zastupitelstev
krajů. O 65 křesel ve Středočeském kraji se ucházelo 16 stran.
Do patnácti volebních okrsků našeho města přišla zhruba polovina voličů ze seznamu. To představuje ještě o deset procent
vyšší volební účast než v celém Středočeském kraji. Započítáno bylo celkem 5 732 platných hlasů. Nejvíce hlasů také u nás
získali Starostové a nezávislí (celkem 1 764 – 30,77 %) v čele
s kandidátkou na hejtmanku Petrou Peckovou, starostkou
Mnichovic. Následovala ODS s 1 402 (24,45 %), za kterou
na 13. příčce kandidoval místní zastupitel Miloslav Šmolík.
Na svém volebním lístku upřednostnilo tohoto kandidáta 271
voličů z Říčan. Osmačtyřicetiletý stavební inženýr Miloslav
Šmolík není v krajském zastupitelstvu nováčkem, post bude
zastávat již třetí období. Do zastupitelského křesla nově zasedne další Říčaňák, padesátník Tomáš Petr, který kandidoval za
Českou pirátskou stranu. Zdravotnický specialista a školitel
první pomoci postoupil z desáté pozice na kandidátce Pirátů,
kteří si v Říčanech získali celkem 891 (15,54 %) voličů. Pana
Petra v jeho domovském městě podpořilo 57 voličů přednostními hlasy. V Říčanech se ANO 2011 umístilo až na čtvrtém
místě s celkem 689 hlasy (12,02 %) a na páté pozici se umístili
Spojenci TOP 09, Hlas a Zelení s 394 hlasy (6,87 %).
Hejtmankou Středočeského kraje se má stát lídryně vítězných
STAN Petra Pecková. S ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj (TOP 09, Hlas, Zelení) připravují programové pro-
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foto: Rudolf Flachs

Modernizace dopravního hřiště právě
probíhá. Vítězný projekt loňského
pébéčka by měl děti přivítat na jaře

Práce na dopravním hřišti pokračují. Dělníci vystavěli tunel ze zeminy,
kterou odstranili při stavbě chodníků. Právě se pokládají koleje.

foto: KATEŘINA LAUEROVÁ

V rámci modernizace vznikly chodníky a přibude dopravní značení včetně
světelné signalizace. Rozvody jsou připraveny. Dělníci do země vrtají
otvory pro ukotvení dřevěného domečku, ten doplní současné hrací prvky.
Hotové je nové velké pískoviště.

Řemeslníci vybavují sklad na kola a venkovní učebnu, kterou postavili.
Vedle vzniká sociální zařízení a čeká se na napojení na vodovod.
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Chystané soukromé stavební
projekty v Říčanech
Vybíráme nejzajímavější a případně kontroverzní
záměry, které jsou městu předkládány soukromými
investory. Projekty jsou v různých fázích povolovacího řízení. Některé z nich již žádají o stavební
povolení, jiné nejsou ani zdaleka v souladu s územním plánem a mají tudíž malou šanci na realizaci
v předložené podobě.

navrhuje úpravy záměru a zmenšení hmoty, efektivnější
řešení parkování a uzavření plánovací smlouvy včetně investic do okolní veřejné infrastruktury.

Dva multifunkční domy Černokostelecká
Ulice Černokostelecká
Investor neposkytl vizualizaci z důvodu úprav projektu
Developer/architekt: Treasleworth a. s.

Ulice Rooseveltova (u kruhového objezdu u hřbitova)
Developer: Bohemia Home a. s.
Popis: Showroom/Administrativní objekt bude mít dvě nadzemní podlaží
Fáze: Územní rozhodnutí vydáno dne 4. 8. 2010, stavební povolení vydáno dne 8. 9. 2014, probíhá stavba

Residence Saphira

Ulice 17. listopadu
Developer: global
success s. r. o.
Popis:
Polyfunkční
dům, v parteru dvě obchodní jednotky; devět
bytových jednotek.
Fáze: Stavební povolení vydáno v roce 2018;
proběhla demolice původní stavby a je vedeno řízení o prodloužení stavebního povolení o změně stavby.
Stavebník žádá o závazné stanovisko Odboru územního plánování a regionálního rozvoje (změna).

Polyfunkční dům „Oliva“

Foto stavby R. Flachs

Business Place Říčany

Popis: Poslední předložený záměr spočíval ve výstavbě
dvou polyfunkčních objektů o třech nadzemních podlažích s parkovištěm uprostřed. Stavba by se měla realizovat v zahradě, kde dnes stojí starší rodinná vila vedle autobusové zastávky U Nemocnice směr Praha.
Fáze: Podána žádost o Závazné stanovisko na Odboru
územního plánování, město vydalo se stavbou nesouhlas
z podobných důvodů, které zmiňují i sousedé (mj. příliš
velká hmota zadního objektu, který by měl stát mezi rodinnými domy, problematické parkoviště v zahradě či
obcházení nedostatečné kapacity vody a kanalizace). Dle
aktuálních informací investor záměr přepracovává.

Usedlost Voděrádky

Investor: AVT Group a.s.
Popis: Záměrem investora je v rámci vlastního areálu,
k již stávajícím objektům (dílny, sklady, divadlo a praco-

Ulice Verdunská (místo restaurace Oliva)
Developer: SGF development s. r. o.

Popis: Polyfunkční dům, v přízemí obchodní prostory,
v prvním patře menší byty a kancelářské prostory, v horních patrech luxusní byty. Parkování v podzemních garážích a částečně v přízemí na pozemku majitele.
Fáze: Podána žádost o Závazné stanovisko na Odboru
územního plánování a žádost o souhlas města. Město
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viště s multifunkčním prostorem), vystavět další objekty
– většinou formou přestavby původních a bouraných staveb (červeně zvýrazněné): Letní scéna, Stodola (bydlení,
kanceláře a dílny), Rodinný dům, Rezidenci (dům s ateli-
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éry a bydlením v patře, Objekt k bydlení, Hostinec.
Fáze: Objemová studie jako podklad pro změnu územního plánu (změna č. 6), projednáno a odsouhlaseno na
Výboru pro územní plánování a rozvoj. Město bude požadovat plánovací smlouvu.

smlouvě a čekání na dostatečnou kapacitu vody a kanalizace.
Podána žádost o závazné stanovisko Odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Město s předloženým řešením
v tuto chvíli nesouhlasí.

Nový pavilon Domov seniorů Voděrádky

Investor odmítl zveřejnit vizualizaci, zde přibližný zákres
pozemku
Investor: Commexim Group,
a.s.
Popis: Vize investora byla
představena architekty Ateliéru 8000 na zářijovém zastupitelstvu. Lokalitu u nádraží,
kde se v současné době nacházejí sklady a dle platného ÚP plní
funkci občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, chce investor změnit na plochy městské obytné – smíšené.
Představená studie obsahuje 96 bytů (některé domy až šest
pater) 150 parkovacích míst zejména v podzemí a komerční
prostory. Investor nabízí část svého pozemku městu na výstavbu P+R parkoviště pro veřejnost s kapacitou 270 aut (investor
však nepočítá s investicí do samotné výstavby parkoviště).
Fáze: Investor podal žádost o změnu územního plánu. Výbor
pro územní plánování a rozvoj má k předložené studii velké
výhrady, stejně jako zastupitelé, a to především kvůli maximálnímu vytěžení prostoru a dopravním návaznostem. Přínosem
by jistě byla revitalizace dnes málo přívětivého území mezi
Lihovarem a nádražím a vymístění průmyslu z centra města.
Mezi rizika předloženého záměru by ale mohla kromě kapacit
dopravy, vody a kanalizace či škol patřit i razantní změna výškových limitů zástavby v našem městě.
Kateřina Lauerová

Investor odmítl zveřejnit vizualizaci, zde přibližný zákres plánovaného objektu
Investor: DS Realitní II, s. r. o.
Popis: Tři nadzemní podlaží
v novém objektu o velikosti
zhruba poloviny stávajícího areálu. Nový pavilon má být umístěn v severním cípu pozemku.
Fáze: Vyřízená žádost o Závazné stanovisko od Odboru
územního plánování, podána žádost o stavební povolení na Stavební úřad. Investor jedná s městem o dodatku
k plánovací smlouvě.

Rezidence náměstí

Masarykovo náměstí
Odmítli zveřejnit vizualizaci,
zde přibližný zákres pozemku.
Investor: D. Š.
Popis: Doplnění měšťanského domu
v proluce na
náměstí s obchodními prostory v přízemí, dále výstavba dalších tří bytových domů ve dvoře s 15 byty. Přístup
od náměstí, příjezd ulicí Kamlerova.
Fáze: Žádost o vyjádření města ke stavbě, jednání o plánovací

Bytové domy u Lihovaru

Investiční mapa města, kde najdete vyjádření ke stavbám (schválené, zamítnuté a realizované) k projektům od roku 2017 je na webu města Radnice/
Mapy - Geoportál Říčany
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Říčaňáci nejvíce chtějí opravit stezku
k nádraží, zastřešit autobusové zastávky
a zapojit se do obnovy lesa. Podpořili
i moderní umělý povrch hřiště na Lázeňské louce
Participativní rozpočet zná vítěze.
Téměř sedm stovek hlasujících pokořilo loňskou účast. Hlasovalo se
ve dvou kategoriích o 19 námětech
celkem o pět milionů z rozpočtu. Ze
sedmi projektů do dvou milionů získaly nejvíce hlasů náměty na opravu
stezky pro pěší k nádraží a nový umělý
povrch hřiště na Lázeňské louce. Ze
dvanácti námětů do půl milionu nejvyšším počtem hlasů ocenili hlasující
námět na zastřešení autobusových
zastávek a zapojení veřejnosti do obnovy Říčanského lesa.
Výsledky hlasování o projektech, které
navrhli sami Říčaňáci, jsou zde. Radnice dala znovu šanci obyvatelům rozhodnout, co se ve městě změní. I ve čtvrtém
ročníku ukázali Říčaňáci, že mají zájem
se zapojovat do věcí veřejných. Hlasování se zúčastnilo téměř 700 obyvatel s trvalým bydlištěm, což je ještě o něco více
než v loňském roce. Pokud přihlédneme
k nepříznivým okolnostem ohledně koronavirové pandemie, která nás provází
již od jara, je to překvapení příjemné.
Nabídka projektů byla velmi zajímavá
a některá témata kontroverzní, což dokázalo i hlasování.
Celkem se do rozhodování o investicích
za pět milionů zapojilo téměř 700 občanů s trvalým pobytem starších 15 let.
Hlasovali převážně online registrovaní
v Řídím Říčany. Sto třicet hlasujících
vážilo cestu na kontaktní místa a hlasovalo papírově. Provoz podatelen omezila
vládní opatření, takže zájem o hlasování
byl největší v rondelu na nádraží a infocentru na Masarykově náměstí. Hlasovací listy byly zaslány i do obou zařízení
pro seniory.
Rekonstrukce cesty pro pěší k nádraží
od ulice Scheinerova získala celkem
315 hlasů a druhý námět na Revitalizaci
povrchu hřiště na Lázeňské louce získal
celkem 199 hlasů. Na realizaci těchto
dvou projektů uvolní říčanská radnice
příští rok dohromady 4 miliony korun ze
svého rozpočtu. Na třetím místě získal
výraznou podporu i námět na vybudo-
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vání chodníku k říčanskému hřbitovu.
Snad bude zisk 150 hlasů veřejnosti důvodem pro zařazení tohoto projektu do
investic města v nejbližší době, jelikož
tento návrh se hlasování zúčastnil již podruhé. Se svým námětem se nevzdal ani
pan Oldřich Schreiber, který námět na
zastřešení autobusových zastávek zopakoval, a tentokrát vyhrál kategorii malé
projekty i absolutní pořadí s počtem 316
hlasů (loni jich získal 209). Ve věku 88
let se stal říčanský pamětník úspěšným
navrhovatelem a pravděpodobně i nejstarším hlasujícím. Tento navrhovatel
obsadil i třetí příčku v kategorii malé
projekty s námětem rozšíření chodníku v ulici Rooseveltova, který získal
podporu 230 hlasujících (rok předtím
jiný navrhovatel získal pro tento námět
146 hlasů). Zapojení veřejnosti do obnovy Říčanského lesa je druhý záměr
z kategorie malé projekty, který bude
radnice realizovat. Získal 258 hlasů,
přičemž pouze jeden záporný hlas svědčí o shodě veřejnosti na tomto tématu.
Naopak velmi kontroverzním se stal
námět na založení přírodního hřbitova
v krajinném parku u Marvánku vedle
Ořechovky, kterému 107 lidí udělilo
záporný hlas a obsadil poslední příčku
v kategorii do dvou milionů. Hlasujícím
se nelíbil ani záměr na dobrovolný kastrační program pro kočky a pejsky občanů města. Námět ohodnotilo záporně

94 hlasujících a obsadil poslední příčku
v kategorii do půl milionu. Pomyslnou
třetí příčku v záporných hlasech obsadil
námět na psí loučku na Kavčí skále, který nakonec skončil i celkově v záporných
číslech.
Pokud váš námět neuspěl letos, je možné ho podat do dalšího ročníku ve stejné
nebo pozměněné podobě. Jak dokázal
letošní ročník, úspěch je možný.
Radnice připravuje vyhlášení pátého ročníku PŘEKVAPTE ŘÍČANY.
Již nyní chystejte své náměty. Podmínky budou velmi podobné, změna však přijde ve veřejné prezentaci.
V době, kdy scházení většího počtu
osob není žádoucí, se budeme snažit
vymyslet jinak – bezpečněji. Zůstane určitě nejdůležitější podmínka
realizace na pozemku (majetku)
města. Umístění svého záměru si
může každý prověřit na webu města
/radnice/ mapy - geoportál, kde zjistí, zda je pozemek v majetku města.
Pokud si nebudete jisti, kontaktujte
koordinátorku pébéčka.
Velice gratulujeme všem vítězným navrhovatelům a děkujeme za vaši snahu zlepšit život ve městě.
Kateřina Lauerová, koordinátorka
participativního rozpočtování

Foto vítězného projektu
v kategorii velké.

texty.kuryr@ricany.cz
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PŘEKVAPTE ŘÍČANY IV.
Pořadí kategorie VELKÉ projekty
číslo a název projektu

PROTI

PRO

CELKEM

1. 4. Rekonstrukce cesty pro pěší od nádraží k Myší díře

-9

324

315

2. 5. Revitalizace hřiště na Lázeňské louce

-31

230

199

3. 1. Výstavba chodníku k říčanskému hřbitovu

-12

162

150

4. 7. Revitalizace návsi Strašín

-21

122

101

5. 2. Výstavba chodníku a rekonstr. části komunikace v ulici Březinova

-26

78

52

6. 6. Rekonstrukce hřiště v areálu Strašínská

-57

107

50

7. 3. Založení přírodního hřbitova „Krajina vzpomínek“

-107

148

41

PROTI

PRO

CELKEM

1. 8. Zastřešení autobusových zastávek ve městě

-3

319

316

2. 17. Den za obnovu Říčanského lesa pro veřejnost

-1

259

258

3. 10. Rozšíření chodníku v ulici Rooseveltova

-22

252

230

4. 12. SOUSEDÉ PLUS	

-14

124

110

5. 11. Komunitní/městská zahrada na Komenského nám.

-23

132

109

6. 13. Legální plocha na streetart (graffiti) na hřišti Strašínská

-39

136

97

7. 9. Zřízení autobusové zastávky v ulici Na Obci

-12

100

88

8. 18. Komunitní záhony Na Kavčí skále

-18

94

76

9. 19. Žížalové kompostéry do domácností

-49

115

66

10. 15. Zakoupení elektrické čtyřkolky pro Městskou policii

-74

103

29

11. 16. Psí loučka Na Kavčí skále

-78

72

-6

12. 14. Kastrační program pro zvířata občanů Říčan

-94

79

-15

Pořadí kategorie MALÉ projekty
číslo a název projektu

První dva náměty z každé kategorie bude radnice v příštím roce realizovat, formálně
by je ještě měla schválit rada města.
17

Informace z radnice

Odjezdové digitální panely
na autobusových zastávkách

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/1
6_045/0010951

foto: Rudolf Flachs

Na 13 nejfrekventovanějších zastávkách
ve městě (v obou směrech) byly v létě instalovány nové elektronické označníky.
Displeje zde cestující informují o nejbližším přijíždějícím spoji. Zůstaly i klasické
papírové jízdní řády. Na stanovišti Na
Fialce u Cesty Svobody je instalována velká informační tabule s odjezdy autobusů
i vlaků, kde se dozvíte také o případném
zpoždění. Většinu investičních nákladů
ve výši zhruba 3 milionů korun pokryje
dotace z evropských fondů.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města
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Otevření informačního stánku
k říčanským kamenům zmizelých
Začátkem letošního roku získalo město Říčany příspěvek od Nadačního fondu obětem holocaustu z prostředků Ministerstva kultury na projekt Informační stánek k
říčanským kamenům zmizelých, který realizuje spolu
s Muzeem Říčany. Projekt byl představen v únorovém
čísle Kurýru. Podle původního harmonogramu měl být
infostánek otevřen v červnu 2020. Bohužel v důsledku
koronavirové epidemie se práce na projektu v období od
března do května téměř zastavily a byly zahájeny znovu
v červnu. Objekt trafiky včetně interiéru byl opraven a
je nainstalován zabezpečovací systém s propojením na
městskou policii. Pan Tomáš Lénárd natočil videospoty, ke kterým podklady stejně jako k informačním tabulím připravila paní Renata Skalošová z Muzea Říčany.
Autorkou grafiky infostánku je paní Eva Sosnovcová
(Muzeum Říčany). Úvodní slovo starosty města Vladimíra Kořena je pozvánkou na procházku po uložených
kamenech na Masarykově náměstí, kterou doplní komentář v podání Petra Duška z MěÚ Říčany o osudech
jednotlivých rodin. Rozhovor se členy rodiny Franklových, příbuzných říčanské přeživší paní Horalové (rozené Elsnerové), je doplněn fotografiemi z rodinných alb.
Další dvě videa byla zpracována z výstupů projektu Říčanské kameny zmizelých, který realizovali v roce 2018
žáci a učitelé na třech říčanských základních školách a
studenti Gymnázia Říčany. Jedná se o záznam části koncertu hudebních tříd 2. ZŠ Bezručova, který se konal dne
30. května 2018 v KC Labuť, a obrazy, které namalovali rovněž žáci 2. ZŠ v rámci výtvarné soutěže. Na informačních panelech jsou prezentovány další výstupy
z uskutečněných aktivit.

Doufejme, že se i v náročnějším školním roce 2020/2021
podaří, aby se infostánek stal součástí školní výuky. Muzeum
Říčany chystá do jarní nabídky výukový program Historická
procházka po stopách zmizelých občanů Říčan, který využije
zpracovaný pracovní list pro žáky v rámci tohoto projektu.
Trafika bude přístupná dle klimatických podmínek ve stejné pracovní době jako Informační centrum. Věříme, že se
nám podaří vytvořit ve staré prvorepublikové trafice pietní a informační místo na Masarykově náměstí – otevřený
prostor pro říčanskou veřejnost, žáky škol i návštěvníky
města, který bude informovat o ukládání Stolpersteinů
a říčanských zmizelých. Místo novin a časopisů chceme
nabídnout moderní formu předávání informací – pomocí
interaktivního infokiosku s možností volby videí.
Informační stánek plánujeme slavnostně otevřít 5. listopadu ve 14 hodin. Pokud nám to aktuální situace v naší
zemi dovolí, rádi bychom doprovodili slavnostní otevření
i mezigenerační diskusní kavárnou, na které nám přislíbili
účast potomci přeživších Zuzana Peterová, psychoterapeutka a spisovatelka, Alena Lehovcová, doktorka přírodních věd se specializací na virologii, alergologii a imunologii, a Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí.
Pro aktuální informace sledujte web a FB města.
Věra Likešová
koordinátorka projektu, Město Říčany,

á

Pamětní
deska obětem
holocaustu

Ro
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Infostánek k říčanským
kamenům zmizelých

Olivova

Širok

Masarykovo náměstí
Pamětní
deska v 1. ZŠ

17. listopadu

Masarykovo náměstí se zaznačenými
místy, která připomínají osudy
říčanských Židů

Zdroj: Muzeum Říčany
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Revitalizace fotbalové tribuny FK Říčany finišuje

Tribuna má připravenou plochu na litý koberec na sezení, opravené stěny, nátěry
na konstrukci střechy, připravené střídačky.

V zázemí tribuny je hotová nová šatna a sprcha včetně zateplení a vzduchotechniky. Elektroinstalace je hotová také na tribuně, umožní třeba napojení letního
kina, připravené je i osvětlení.

foto: Rudolf Flachs, text Kateřina Lauerová

Nová cesta k tribuně ze zámkové dlažby.
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Odbahnění rybníka Rozpakov jde do finále

charakter zvlněné přírodní krajiny s květnatými loukami a mokřadem. Uprostřed rybníka také vznikne ostrůvek se stromy. Celá zóna by měla být spíše klidová,
s prostorem pro přírodu a odpočinek. Po napuštění
bude na Rozpakově hospodařit Český rybářský svaz
MO Říčany.

Kateřina Lauerová

foto: Rudolf Flachs

Dokončení opravy dalšího z rybníků
v Říčanech se blíží. Kupy bahna ze dna
vypuštěné nádrže vyhrnula těžká technika na okolní pozemky. Čekalo se právě na dobu, až
zemědělci sklidí svou úrodu. Pozemky nyní patří městu, které v prostoru severně od Rozpakova hodlá vybudovat zábranu proti erozi zemědělské půdy. Bude mít
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 30. 9. 2020
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

PŘÍJMY
Daňové příjmy (daň z příjmů fyz. osob ze závislé
činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických
osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané
hodnoty, správní poplatky a místní poplatky)

301 217 000,00

287 194 062,20

224 637 473,99

78,22

Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů,
parkovací automaty, školné, stravné, pokuty)

127 250 400,00

125 612 679,42

97 486 777,33

77,61

8 810 150,00

2 996 150,00

2 904 716,60

96,95

263 381 202,00

226 820 455,68

114 071 887,14

50,29

Přijaté splátky půjček

985 000,00

385 000,00

363 900,00

94,52

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

701 643 752,00

643 008 347,30

439 464 755,06

68,35

Přebytek hospodaření za minulý rok

110 000 000,00

140 077 859,71

140 077 859,71

100,00

20 000 000,00

20 000 000,00

100,00

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace

Termínovaný vklad
Úvěr na nákup nemovitostí, cyklostezka
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření

28 646 000,00

102 648 372,18

102 648 372,18

99,78

840 289 752,00

905 734 579,19

701 967 005,22

77,50

405 415 644,00

434 827 219,97

272 035 912,95

62,56

Běžné (provozní) výdaje

11 107 000,00

5 543 379,13

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

Rozpisové rezervy

416 522 644,00

440 370 599,10

272 035 912,95

61,77

Kapitálové (investiční) výdaje

337 403 186,00

310 778 931,03

157 566 476,62

50,70

17 801 040,00

22 269 961,77

0,00

0,00

50 000 000,00

0,00

Rezervy na investice
rezerva na investice krytá úvěrem
(opatření COVID)
Investiční výdaje celkem

355 204 226,00

383 048 892,80

157 566 476,62

41,13

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

771 726 870,00

823 419 491,90

429 602 389,57

52,17

68 562 882,00

82 315 087,29

29 661 393,54

36,03

840 289 752,00

905 734 579,19

459 263 783,11

50,71

Splátky úvěru
Výdaje vč. splátky půjčky
rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.)

242 703 222,11

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Vánoční soutěž v infocentru

Stejně jako v uplynulých letech jsme i v tom letošním pro vás v
informačním centru na náměstí připravili vánoční dárky pro
vaše blízké. V nabídce najdete oblíbené vánoční balíčky s kosmetikou, sladkosti, luxusně balená vína s vánočními motivy,
vánoční čokolády, knihy o Říčanech pro dospělé anebo hračky
a knížky pro děti - s vánoční tématikou například České Vánoce Josefa Lady anebo Česká mše vánoční a mnoho dalších
titulů Josefa Lady.
A protože vám nakupování chceme zpříjemnit, tak jako vloni i
letos můžete soutěžit. Každý, kdo nakoupí od začátku listopadu do 15. prosince dárky alespoň za 200 Kč, bude zařazen do
slosování o hodnotné vstupenky pro dva, a to buď do Aquapalace Praha, nebo do fittness a wellness Park Holiday Benice.
Dárky máme pro vás i ve dnech, kdy je uzavřena budova úřadu, a to stejně jako na jaře z okna infocentra. Sledujte prosím
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naše webové stránky anebo informaci na oknech našeho informačního centra na náměstí.Těšíme se na vás,

váš tým IC Říčany, www.maks-ricany.cz

texty.kuryr@ricany.cz

Text: Věra Krejčová

VÝDAJE
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Město Říčany hledá
schopné pracovníky do dobře zavedeného kolektivu
na následující pracovní pozice:

upozornění: výběrová řízení budou konána dle
požadavků aktuální „koronavirové“ situace

1. REFERENT oddělení - vodoprávní úřad na odboru
životního prostředí
POŽADujeme: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 18. 11. 2020 do 18.00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 24. 11. 2020 v 9.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. Referent oddělení úsekového měření rychlosti
a vážení vozidel - 2 pracovní pozice
POŽADujeme: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v České republice, případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné
oblasti. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 18. 11. 2020 do 18.00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 24. 11. 2020 ve 13.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

4. Referent odboru územního plánování
a regionálního rozvoje
POŽADujeme: Vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo se
stavebním zaměřením nebo jiná VŠ
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 19. 11. 2020 do 15.00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 25. 11. 2020 v 9.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

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)  P
 říspěvek 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 M
 ožnost půjčky na bytové účely
 Možnost sociální výpomoci a půjčky  Dotovaná výuka jazyků

Rekreace 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
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Stavba nové školky Větrník v ulici Bílá

foto: Rudolf Flachs

Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník,
Říčany“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230, v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu.

„Zelená střecha MŠ Větrník Říčany“,
registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0
/19_119/0011395, v rámci Operačního programu životní prostředí.

Poděkování
Milé Říčany,
ráda bych vám
touto cestou poděkovala za vaši
účast ve volbách
do zastupitelstva
Středočeského kraje a za to, že pro
společnou kandidátku STAN, SNK
ED a KDU-ČSL hlasovalo ve vašem
městě 30,77 procenta voličů. Kraj
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potřebuje změnu. To není jen nějaké
politické heslo, ale fakt. Naši společnou koalici s ODS, Piráty a Spojenci
pro Středočeský kraj, která má důvěru
většiny Středočechů, teď čeká spousta
práce. Zúročíme v ní letité zkušenosti
i odbornost všech našich zastupitelů
a já věřím, že změny v konkrétních
oblastech lidé ocení bez ohledu na své
politické preference. Dveře krajské-

ho úřadu vám budou otevřené, stejně
jako všem Středočechům. Udělám
maximum pro to, aby nejen vaše krásné město, ale celý Středočeský kraj byl
nejlepším místem k životu. Přeji vám i
vašim blízkým pevné zdraví a těším se
na vás.
Petra Pecková, starostka města
Mnichovicea po ustavujícím zastupitelstvu vaše hejtmanka

texty.kuryr@ricany.cz

Zastupitelé

Změna na hejtmanství může Říčanům pomoci
Krajské
volby
máme za sebou a
Říčany mají v krajském zastupitelstvu silnější hlas.
Chtěl bych pogratulovat M. Šmolíkovi
(ODS), P. Tomášovi (Piráti) a hlavně P. Peckové (STAN), která se stane
hejtmankou. Právě s mnichovickou
starostkou už koordinujeme některé
kroky v rámci krizového řízení. Důležitější jsou ale dlouhodobé cíle, kterých
potřebují Říčany dosáhnout ve vztahu
ke Středočeskému kraji.
1. Přesun Správy a údržby silnic Středočeského kraje pod Mlýnským rybníkem a převod pozemků městu, aby
v blízkosti centra a cyklostezky mohl
vzniknout nový park. Vlnité plechy
a brownfield by nahradil nádherný
prostor pro oddech, sport i kulturu.

2. Koordinace přeložky silnice 101
s Magistrátem hl. m. Prahy. Říčany usilují o to, aby se klíčová křižovatka dvou
velmi frekventovaných silnic (Černokostelecké a právě 101) posunula mimo
katastr města. Mělo by to zásadní vliv
na průjezd městem.
3. Řešení parkování ve vazbě na železniční trať Praha – Benešov. Město vytipovalo novou lokalitu pro P+R parkoviště mimo obydlenou část města. V úvaze
bylo i vytvoření nové žel.zastávky. Nyní
je potřeba projekt připravit a najít pro něj
finance v rámci ITI Metropolitní oblasti
Praha. Tam je slovo kraje zásadní.
4. Zásadní otázkou je také dohled nad
přípravou územních plánů obcí v okolí Prahy. Rozšiřování zastavitelných
ploch, neregulovaná suburbanizace i
tlak developerů mohou snižovat zásad-

ním způsobem kvalitu života obyvatel
(doprava, vodárenská infrastruktura,
služby i životní prostředí). Koordinace
je důležitá i s hlavním městem, protože přímo za našimi humny se chystají
projekty pro tisíce nových obyvatel.
5. Koordinace výstavby sportovní haly u
gymnázia. Tato potřebná stavba nesmí
svým provozem přenášet zejména dopravní tlak na okolní nemovitosti. Město
připravuje rozšíření parkoviště u Olivovy ulice, ale očekává spolupráci právě se
Středočeským krajem. Výstavba navíc
musí respektovat vzrostlé stromy, každý
strom starší 50 let je pro střed města velmi cenný, takřka nenahraditelný.
Věřím, že všichni tři krajští zastupitelé přispějí nějakým dílem k řešení
nejen těchto pěti okruhů a držím jim
palce, aby se jim to dařilo.
Vladimír Kořen, starosta (Klidné město)

Díky vám postavíme kraj na nohy!
Rád bych vám všem, kteří jste přišli
k volbám, poděkoval i touto cestou.
Jste těmi, kteří v podstatě celou demokracii vytvářejí. Druhé a nemenší díky
patří vám všem, kteří jste nám hodili
svůj hlas. Výsledek asi už vidíte sami a doufám, že vám dělá
stejnou radost jako mně. První krok k postavení kraje na
nohy jste udělali vy. I když to vypadá spíš jako skok!
V současné době stále probíhají jednání, vyjednávání a
přípravy. Jsem tedy nadále připraven pomáhat nejen Říčanům, ale i celému kraji především v tom, co je mi blízké
a čemu rozumím. Nyní však v rámci koalice, a to jde vždy
lépe než z opozičních lavic. Jak jsem avizoval, rád bych se
věnoval především zlepšování stavu infrastruktury. Tedy
především silnicím a problematice vody. Jedna z informa-

cí, které mohou vás či vaše blízké zajímat, je ta, že v současné době probíhá výběr zhotovitele tělocvičny i odborných
učeben u státního gymnázia. Nejpozději na jaře tedy bude
možné zahájit práce už pod novým ředitelem, jehož výběr
shodou okolností probíhá také. Myslím si, že první momenty konečně otevřeného a komunikativního kraje můžeme odstartovat. Věřím, že nejpozději to začnete vnímat
po ustanovujícím zastupitelstvu, které proběhne nejpozději v druhé polovině listopadu. Ještě jednou díky všem.
Voličům, kolegům i své rodině. Čekají nás velké věci, a to
jen díky vám. Postavíme kraj na nohy! Závěrem mi dovolte
ještě poděkovat i za preferenční hlasy, které mne potěšily a
jsou pro mne zavazující.
Miloslav Šmolík,
zastupitel (ODS)

Poděkování
Starostové a nezávislí (STAN) Říčany děkují všem voličům,
kteří se dostavili ve dnech 2. - 3. října k volbám do zastupitelstev krajů. V Říčanech, stejně jako v celém Středočeském kraji, zvítězila s 30,77 % hlasů kandidátka STAN,
vedená starostkou Mnichovic a budoucí hejtmankou Petrou Peckovou. Na úzkou spolupráci s paní hejtmankou
v příštích čtyřech letech se velmi těšíme. Oproti minulým
krajským volbám STAN v Říčanech zvýšil počet hlasů o 18
% na celkových 1764 hlasů. Věříme, že k dobrému výsled-

ku jsme svou troškou přispěli rovněž z pozice zastupitelů
města Říčany. Moc vám děkujeme za projevenou důvěru a
budeme se za vás a vaše práva rvát i do budoucna.
PS: Doporučujeme nájemníkům bytů v domě na adrese
Komenského nám. č.p. 1910, aby se - trvá-li jejich zájem o
koupi bytu - znovu formálně přihlásili městu po uveřejnění
záměru, schváleného na jednání zastupitelstva dne 29. 9.
2020.
STAN Říčany
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Městská policie Říčany

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

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Kontroly hřbitovů
Každoroční zvýšenou kontrolní činnost v období Památky
zesnulých strážníci zaměřili na všechny hřbitovy ve svém katastru působnosti. Strážníci v rámci preventivní akce kontrolovali v nepravidelných časových intervalech v denní i noční
době všechny hřbitovy na území města a jeho přidružených
obcí. Kontrolní činnost nespočívala pouze v samotné kontrole
hřbitovních prostor, ale i zaparkovaných vozidel návštěvníků. Někteří návštěvníci jsou nepoučitelní a nechávají veškeré
cennosti v zaparkovaném vozidle bez dozoru. Při pohybu na
hřbitově v tomto období, kdy je návštěvnost hřbitovů zvýšená,
jsou návštěvníci nepozorní i vůči svým zavazadlům. Kabelky,
tašky a jiné věci nechávají volně položené u hrobového místa a
pohybují se bezstarostně po hřbitově. Je potřeba pamatovat, že
příležitost dělá zloděje.

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
5. září, 20.40
Hlídku strážníků oslovuje v parku A. Švehly muž, který uvádí, že byl před malou chvilkou svědkem jednání, kdy viditelně
podnapilý muž v ulici Cesta Svobody kopl do zadního světlometu zaparkovaného automobilu, který tímto poškodil.
Strážníci se urychleně přesouvají do místa události, kde zastihují muže odpovídajícího popisu, který je navíc strážníkům
z místní znalosti dobře znám. Muže zadržují a konfrontují jej
se stavem věci. Muž se k činu doznává a uvádí, že důvodem
jeho jednání byla emotivní hádka s přítelkyní. Provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu je u zadrženého muže pozitivní a to v hodnotě 3,11 promile. Jelikož
je muž důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, je na
místo přivolána hlídka Policie ČR, které je celá událost včetně
pachatele předána k dořešení.

no, že muž byl vykázán z nedaleké provozovny, kde verbálně
napadal hosty, dále jim vyhrožoval fyzickým napadením a na
důkaz svých tvrzení hodil židli na barový pult provozovny a
rozházel obsah odpadkového koše u východu. Muž je viditelně posilněn alkoholem. Strážníkům prokazuje svou totožnost a sděluje důvody svého chování. V provozovně mu byly
nabídnuty omamné látky, což jej rozčílilo. Strážníci v místě
zjišťují svědky chování muže. Hosté sdělují, že byli svědky
pouze protiprávního jednání muže, kdy na ně verbálně útočil
a následně vyhrožoval fyzickým napadením. Mužova tvrzení
o distribuci drog v provozovně odmítají. Muž se stále dožadoval nereálného zákroku ze strany městské policie uvnitř
provozovny. Narušení obřanského soužití, kterého se agresor dopustil vůči hostům, strážníci nakonec oznamují k projednání příslušnému správnímu orgánu.
12. října, 23.42
Všímavý občan registruje v ulici Školní dvě podezřelé
osoby, které jsou zamaskované a obhlížejí areál základní
školy, kde následně vypojují světelné čidlo na jedné straně budovy. Toto podezřelé jednání je okamžitě nahlášeno
městské policii. Strážníci se v místě potkávají s oznamovatelem, který sděluje, že osoby svým příjezdem do místa pravděpodobně vyplašil. Osoby ponechaly v travním
porostu u školy odhozené nářadí a utekly. Svědek strážníkům předává detailní popis osob. Strážníci v místě po
osobách pátrají, avšak bezvýsledně. Hlídka strážníků
v lokalitě setrvává a hlídkuje. Za necelou hodinu v místě zastavuje osobní vozidlo, z místa spolujezdce vystupuje osoba odpovídající popisu a jde směrem, kde bylo
ponecháno nářadí. Strážníci následně vozidlo kontrolují
a v osobě řidiče zjišťují na základě svědeckého popisu
druhou osobu. Následnou kontrolou řidiče je zjištěno, že
tento má vysloven platný zákaz řízení všech motorových
vozidel do roku 2021. Jelikož zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, je strážníky na místo
přivolána Policie ČR, která ve věci dále koná.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

11. září, 19.15
Strážníci na základě telefonického oznámení vyjíždějí do ulice Jiráskova, kde se nachází agresivní muž. Na místě je zjiště-
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Milí čtenáři našich příspěvků,
léto nám dalo definitivně sbohem a naše zahrady připravujeme na zimní období. Pokud se již rozhodnete pálit
staré větve, mějte na paměti, že je potřeba neustále oheň
hlídat, protože podzimní větrné počasí dokáže nepříjemně
překvapit. Ideální je mít při ruce hasičský přístroj, a pokud
tu možnost nemáte, tak alespoň kýbl s vodou.
Po jarních omezeních jsme se sotva nadechli a začali trénovat, a už zde máme další vlnu omezení, takže se naše
soutěže a tréninky zcela zastavily. Musíme se k situaci
postavit čelem a přípravě na soutěže se věnovat alespoň
doma individuálně. Samozřejmě, doma nejde trénovat
požární útok, ale je mnoho jiných aktivit, které lze procvičovat. Budeme doufat, že se situace co nejdříve zlepší a
budeme moct opět trénovat.
Naše jednotka od posledního článku zasahovala celkem
dvakrát, a to 25. 9. u ohlášeného požáru skladu a 6. 10.
pár minut před půlnocí jsme vyjeli k požáru kontejnerů na
tříděný odpad.
Dále jsme pomáhali městu Říčany a ze skladu v Benešově jsme vyzvedli respirátory k další distribuci mezi školy,
které spadají pod město. Dále jsme stáčeli desinfekci, aby
opět mohla být tam, kde je potřeba.
Před příchodem zimy je nutné připravit veškerou
techniku, aby nám s příchodem prvních mrazů vše
fungovalo a nenechalo nás, jak se říká, „ve štychu“.
S naší technikou se pojí jméno jednoho z našich
dlouholetých členů. Je jím Jan Veselý, ale všichni mu

říkají „Honzíku“. Honza je hasič tělem i duší již od
dětských let. V osmnácti nastoupil do jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Říčanech a zůstal jí věrný
i nadále. Aktuálně zastává funkci velitele družstva
na výjezdu, ale také je skvělým strojníkem. Ostatní
členové ho berou jako „garážmistra“, protože je vystudovaný automechanik a má mnoho praktických
zkušeností jak s osobními, tak hlavně s nákladními
vozidly a kamiony, takže si dokáže poradit i ve velmi
náročných situacích. Jeho nejoblíbenější cisternová
automobilová stříkačka byla naše Tatra 148, protože
prý projela všude.
Je nositelem dýchací techniky, vůdcem malého plavidla,
díky strojnímu průkazu na plošiny, jeřáby a čelní nakladače může na výjezdu pracovat s naším smykovým nakladačem Fiat Kobelco a má také zkoušky na práci s motorovou
pilou. Což se již mnohokrát osvědčilo, například když Říčany zasáhly vichřice Herwart (2017), Eberhard (2019) a
Sabine (2020). Má za sebou mnoho výjezdů, ale nejvíce
vzpomíná povodně v Praze (2002), na požár v tržnici Sapa
(2008), na požár vozidla na D1 (2019), kde cestou na
místo události nemohli kvůli bezohlednosti řidičů projet
hasiči, a na požár v OC Lihovar (2019).
Abyste pochopili, jak moc je Honza aktivní v jednotce
města Říčany, dáme vám příklad z roku 2017, kdy celkově
strávil na výjezdech skoro 88 hodin a na záloze na naší stanici necelých 22 hodin.
Děkujeme Honzovi za jeho obětavou práci, kterou pro
nás všechny dělá, a doufáme, že bude dělat ještě několik
dekád. V dalších číslech Kurýru bych vám rád představil
další členy našeho sboru.
Na závěr chci popřát v této době hlavně zdraví a co nejméně starostí.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska
Živá půda
„Národ, který ničí svou půdu, ničí
sám sebe,“ řekl před téměř sto lety
Franklin D. Roosevelt. Jak je to s naší
půdou, vážíme si jí a pečujeme o ni
dobře?

V půdě se odehrávají rozkladné procesy potravních řetězců. Půda má
podstatný význam pro koloběh prvků
nezbytných k životu (jako uhlík, dusík, fosfor). Půda umožňuje zakořenit rostlinám, zadržuje vodu z dešťů,
ovlivňuje okolní vlhkost a teplotu.
V půdě žijí tisíce druhů organismů a
celkově je nedílnou součástí suchozemských ekosystémů.
To všechno platí jak pro půdu v běžných přírodních podmínkách, tak pro

foto A.Carri

Půda, tato maximálně desítky centimetrů mocná vrstvička zemského
povrchu, má klíčový význam pro veškerý suchozemský život. Je to systém
složený z pevných nerostných částeček, vody, vzduchu, živých organismů a jejich zbytků.

půdu správně obhospodařovanou. A
zde je právě kámen úrazu. Naše současné intenzivní zemědělství vytváří
z polní půdy mrtvou poušť, která se
stává neúrodnou a ani neudrží vodu.
Na vině jsou průmyslová hnojiva a
obrovské dávky pesticidů.
V běžné zdravé půdě žije neuvěřitelné
množství organismů. Pro představu,
v jednom čtverečním metru najdeme

přibližně jeden bilion bakterií, jeden
milion mikroskopických řas a hub,
téměř bilion jedinců půdních prvoků,
asi milion půdních hlístic, stovky tisíc
půdních roztočů, tisíce chvostoskoků, stovky hmyzenek, desítky jedinců
žížal, půdních plžů, korýšů, pavouků a stonožek, a také stovky jedinců
hmyzu.
Tím, že se do půdy na polích nedostává žádná organická hmota, nemůže
vznikat humus. Ten je přitom pro
půdní organismy nezbytný k životu.
Když pole hnojíme jen minerálními
hnojivy, která půdní organismy nedokážou využít, nevzniká humus.
Bez něj půda degraduje na pouhý minerální substrát.

foto A.Carri

S naší půdou, i v okolí Říčan, to tedy
nevypadá vůbec dobře. Co s tím?
Sami můžeme dávat bioodpad ke
kompostování. Můžeme svým nákupem podporovat zemědělce, kteří se k
půdě chovají dobře. Ale hlavně můžeme chtít od státu, který přerozděluje
naše daně na zemědělské dotace, aby
podporoval rozumné zemědělství!

Jakub Halaš
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Ořechobraní v Ořechovce
Každoroční ořechové slavnosti proběhly během krásného slunného odpoledne na začátku října. Účastníci
objevovali známé i méně známé druhy
ořechů, vyráběli z nich ozdoby i postavičky a samozřejmě je ochutnávali –
jak samotné, tak zpracované ve formě
nejrůznějších moučníků. Po všeobecném hlasování byly nejlépe hodnocené dobroty oceněny. Už potřetí vyhrál
ořechový moučník Nebe v hubě – pokud se nebojíte tuku a cukru, neváhejte
si ho také upéct, je opravdu velmi dobrý. Abychom jen nemlsali, pustili jsme
se taky do hrabání posekané bršlice.
Ořechy se pak lépe hledají, navíc uvolníme prostor i jiným rostlinám. Třeba
se nám za několik let povede obměnit
druhovou skladbu tak, že její dominantou nebudou jen kopřivy a bršlice.
Držte nám palce.

Ořechovka, jak ji teď známe, takto
nevypadala vždycky. Ekocentrum o

ni pečuje od roku 2012, kdy jsme zahájili každoroční klučení náletových
dřevin, často i vzrostlých stromů.
Teprve při těchto prvních větších
zásazích jsme zjistili, že se nejedná
o klasickou dvouřadou alej, ale že
se za hustým neprostupným houštím nachází ještě třetí řada krásných
vzrostlých ořechů. Nálety už teď nemají šanci, díky každoročnímu sekání se nám daří budovat a udržovat
příjemný prosvětlený prostor, kde si
Říčanští během procházky rádi nasbírají ořechy.
Děkujeme za finanční podporu Městu Říčany, díky ní bylo možné nechat
Ořechovku posekat a připravit odměny pro nejlepší pekařky.
Alžběta Macková
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Český svaz včelařů, z. s.
www.vcelyricany.cz

Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908

Co znamená „včelí pastva“?
Jak k ní můžeme přispět?
(pojednání o včelí pastvě vychází v tomto a pokračování v příštím čísle.)
Včely jsou přísnými vegetariány (ve světě se najdou výjimky). Celou výživou jsou odkázány na rostliny.
Od časného jara do podzimu navštěvují květy a sbírají
z nich pyl a nektar. Proto jsou často rostliny zmiňovány
jako pylodárné, či nektarodárné v souvislosti se včelami.
Pyl sbírají na prašnících květů rostlin a je pro včely zdrojem bílkovin, vitamínů, minerálů a všech možných dalších
složek potravy, obzvlášť důležitých pro vývoj včely od larvy po dospělost. Ne nadarmo se ve včelařské terminologii
říká pyl = včelí chléb.
Zároveň poskytují rostlinám cennou službu - opylení jejich květů. Takzvaných opylovačů je v přírodě celá řada,
motýli, čmeláci, včely samotářky, ale včela medonosná
(Apis meliffera) je jedna z nejvýznamnějších.
Medonosná proto, že kromě pylu sbírá nektar z květů,
což je sladká šťáva s obsahem látek důležitých pro její

zdraví. Dále také medovici z povrchu listů a jehličí lesních dřevin, kterou tam produkuje stejnokřídlý hmyz na
nich žijící (mšice, puklice, červci, atd.). Z obojího složitým biochemickým procesem ve vlastním těle vytváří
med, kterým se živí. Pyl přináší pro své společenství do
úlu ve formě pylových rousků (barevné bambulky na 3.
páru nohou, viditelné pouhým okem). Nektar a medovici
v medném váčku svého těla. Vše posléze ukládá do buněk
v plástu úlu jako do zásobárny.
Úspěch celého procesu ovlivňuje několik faktorů. Pestrá
skladba rostlin, jejich množství a počasí (popsáno v minulém čísle).
Rostliny ve volné přírodě a počasí sice neovlivníme, ale
pestrost a množství rostlin pylo a nektarodárných, alespoň na našich zahradách, ovlivnit a tímto přispět můžeme.
Je třeba dbát na to, aby na zahradách stále něco kvetlo.
Není nutné pěstovat jen trávník, který sekáme každý týden. Vzorem nám mohou být, mimo kvetoucích rostlin
na záhonech, klasicky obhospodařované louky, sekané
2x ročně. Taková louka je nejen krásná v době květu,
ale je zdrojem velmi bohaté nabídky pylu a nektaru pro
včely. Takovou louku či loučku je možné si vypěstovat i
u domu. Nejvhodnější termín založení „květnaté louky“ je jaro a podzim. Zakládáme jí na čistý, připravený
pozemek, ne do trávníku. Osiva pravých květnatých luk
nemícháme s travním semenem. Louka kvete druhým
rokem po výsevu..
Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz
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Životní prostředí a zdraví

Životní koučink s Kamilou Ulčovou:
hodně lidství a špetka humoru
Koučink už dávno není služba jen pro vyvolené top manažery, čím dál více ho využívají lidé napříč celou společností. Co může profesionálně vedené koučování změnit
v životě člověka? Na to jsme se zeptali koučky a moderátorky Kamily Ulčové.
Kamilo, proč je koučink poslední dobou tak populární?
Je to tak, stále více lidí objevuje koučink a vrací se k němu.
Dobře vedený koučink totiž bývá velmi účinným prostředkem, jak se v životě posunout správným směrem. Navíc je
to velmi respektující a silná metoda, jak pracovat s úžasnou lidskou myslí.
A není to jen jeden z módních trendů?
Máte pravdu v tom, že je to trend. Ale slovo „módní“ bych
důrazně vyměnila za „moderní“.
Koučink patří a bude patřit do života lidí tohoto století.
Stále více z nás si totiž uvědomuje, že jako je třeba starat se
o tělo, chrup, šatník nebo kondici, za ještě větší pozornost
stojí péče o životní rozvoj, mysl a duševní svět. V tom může
opravdu efektivně pomoci práce s profesionálním koučem.
S čím lidé nejčastěji za koučem chodí?
Pokud mohu mluvit z vlastních zkušeností, je několik témat, která se opravdu často opakují. Teď, v době coronavirové, lidé pochopitelně bojují s pocity úzkosti, strachu,
nejistoty a frustrace.
Jinak často s klienty řešíme mezilidské vztahy, práci, finance, motivaci a cíle, životní křižovatky, ale také hledání sebevědomí, pocitu štěstí a poznávání sebe sama. Koučovala
jsem ale i velký úklid chalupy, problémy se spánkem, proces hubnutí a různé zlozvyky. Je to velmi pestré, tak jako
jsou jedineční moji klienti.
Jak koučování u vás probíhá?
Je to opravdu jednoduché a není se třeba ničeho obávat.
Klient mi napíše na mail, spojíme se a dohodneme si první, bezplatnou konzultaci. Tam se seznámíme a otevřeně
si povídáme o tom, co od spolupráce očekáváme, ladíme
představy a různé detaily. Zkusíme také první koučovací
rozhovor, kde si klient může vyzkoušet, jaké je koučování
se mnou. Vše je na www.kamilaulcova.cz

A jaké tedy je koučování s vámi?
Především je vždy o vás. Empatie, naslouchání, lidskost a etika jsou pro mne při práci naprosto klíčové. Jsem člověk veselý
a temperamentní, ale s věkem nabývám, zaplaťbůh, klidu.
Rozhodně u mne nečekejte žádnou esoteriku, já dám na vědu.
Při koučování používám mezinárodně uznávanou koučovací
metodu neurokoučinku, která se efektivně opírá o poznatky
z neurovědy. Velmi jí věřím a miluji její přínos pro klienty.
Také se snažím být flexibilní a kreativní kouč, takže struktura procesu jde vždy ruku v ruce s lidským pohledem na věc.
A připravte se na trochu humoru, bez toho bych to nebyla já.
Máte nějakou specializaci?
Koučuji každého, kdo si to přeje. Ale myslím, že takovou
mojí specialitou je koučování dětí a teenagerů. A také se
zaměřuji za health koučink, tím teď už pár měsíců žiji.
Mohu se vrátit ještě k těm dětem? Jak to vypadá
v praxi?
Rozhodně nejsem dětský psycholog nebo terapeut. Není
to ve smyslu, že někomu „opravím“ dítě, aby se chovalo,
jak si rodiče přejí. K dětem přistupuji jako kouč, pomáhám
jim přemýšlet, vedu je jejich myšlenkami, aby je obohatily
a samy nacházely svá nejlepší řešení. Respektuji je a naslouchám jim, stejně jako dospělým. Pro děti je to docela
zábava a zároveň jim naše sezení přináší mnoho užitečného. Koučování je samozřejmě vhodné pro trochu větší děti,
které se už chtějí rozhodovat samy a začínají řešit svůj svět.
Nabízíte „bezpečný“ koučink, co to znamená?
Slovem „bezpečný“ myslím nyní především „distanční“.
Cítím, že lidé teď opravdu potřebují mentální podporu, ale
zároveň se mohou obávat přímého kontaktu. Ráda bych vyslala zprávu, že koučovat po Skypu nebo po telefonu je plnohodnotné a velmi užitečné. Nemusíme zkrátka sedět v jedné
místnosti, abychom mohli spolu koučovat. Dokážeme se domluvit i na osobním setkání v dostatečné vzdálenosti a s rouškami, ale mluvit na metr od sebe teď prostě chvilku nepůjde.
I tak může být koučink vaši velkou podporou a benefitem
v době karantény a zmrazeného světa.
Děkuji za rozhovor! S radostí.
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Pro seniory

Domov pod Kavčí skálou
Druhá vlna otřásá společností od základu a všemožná omezení se pochopitelně
dotýkají i našich seniorů. Je očekávatelné, že na jejich psychiku
budou mít vyhlášená opatření, zejména zákaz návštěv a zákaz
vycházení mimo objekt asi největší dopad.
My v Domově děláme všechno možné a občas i nemožné,
abychom jim tuto nelehkou dobu pomohli překlenout a ustát.
Hygienická opatření a bezpečnost, kterou máme nastavenou
na velmi vysokou úroveň, sklízí své plody. Navzdory tomu, že
na vysoký podíl zaměstnanců dopadla povinná karanténa, po
testování v Domově máme stále 100 % klientů negativních.
S chybějícími pracovníky přišla do Domova i velká flexibilita zbývajícího týmu. Všem záleží na tom, aby bylo v Domově
stejně dobře jako dřív a aby vše fungovalo. Covidová doba
nese z tohoto pohledu jednu dokonalou výzvu - vyzkoušet si
vzájemnou zastupitelnost. A tady musím s plnou hrdostí na
naše zaměstnance konstatovat, že jsme asi obstáli. Nejen, že
Domov klape jako hodinky, ale i „kancelářští“ dělají všechno
proto, aby klienti lépe snášeli období izolace od svých blízkých.
Rozjeli jsme zase videohovory s rodinami, obnovili jsme aktivity navzdory absenci obou aktivizačních pracovnic. Zástupkyně
ředitele se pustila s klienty do pečení a do výtvarky a věřte, že
s respirátorem na puse nad troubou je to velká výzva. Vrchní
sestra chystá paměťová a jiná mentální cvičení, vedoucí PSS
rozjela besedy o zemích, které navštívila při svých dovolených a
promítá obrázky a vypráví příhody s lokálními obyvateli. Možná to „kancelářští“ neumí tak dokonale jako profesionálky, ale
aspoň je u toho legrace.
V pocitu, že v tom naši senioři nejsou sami, nám distančně
pomáhá i třída Zajíčků paní učitelky Jany Michaličkové z MŠ
Čtyřlístek. Posílají nám pro naše obyvatele natočená videa
s pozdravy a vyrábí pro ně různé hezkosti. Naposledy ozdobily
stromek těsně před vchodem, na který je z Domova dobře vidět, ručně vyrobenými dubínky. Udělaly tím našim obyvatelům
moc hezky u srdce. Jsme rádi, že je máme.
Kdyby byla doba normální a naše životy neovlivňovala druhá
vlna pandemie, mohli bychom uspořádat oslavu devadesátých
narozenin naší vážené klientky, paní Dagmar Alexandrové, velkoryse tak, jak si zaslouží. Paní Alexandrová, říčanská rodačka,
patří mezi zakládající členy místního skautského oddílu a sportovního mladistvého ducha nezapře dodnes. Narozeniny však
mohla oslavit pouze v komorním duchu a obklopit se jen hrstkou svých nejlepších přátel z Domova, bez rodiny. Přesto jsme
udělali všechno pro to, aby byla spokojená. A byla. Ale stejně se
těší, až opatření pominou a ona si to bude moci s rodinou vynahradit. I další říjnoví oslavenci se těší, až bude po všem. Hro-

madnou oslavu narozenin jsme pro ně pro ně bohužel uspořádat nemohli, tak si to společně užijeme, až opatření dovolí.
Život v Domově plyne nějak pomaleji, když se nesmí ven a rodiny dovnitř, přesto se snažíme, aby bylo pořád nač se těšit. Celé
září Domov žil událostí, kterou Báječné ženy v běhu a Domov
společnými silami zorganizovali jako náhradu za zrušený Běh
pro Domov Pod Kavčí Skálou. Celý měsíc veřejnost pro Domov
běhala virtuálně a obyvatelé každý týden sledovali příspěvky na
facebooku a také to, jak rostou počty kilometrů účastníků. A
zjistili, že facebook je báječná věc, že se jeho prostřednictvím
mohou spojit s lidmi třeba až z Ostravy. Díky projektu virtuálního běhu objevovali nový svět a těšili se ze sounáležitosti,
kterou jim běžci na profilu události projevovali. S o to větším
nadšením pak chystali „babičkovské“ věci do cen pro běžce. Na
začátku listopadu naše obyvatele čeká posezení a poohlédnutí
nejen nad tím, jak lidé běhali, ale hlavně, jak reagovali na ceny,
které jim obyvatelé nachystali. Říjen byl měsícem posílání cen a
nadšených reakcí oceněných. A pro vás jen krátké poohlédnutí:
Běžci, běžkyně a běžčata, zejména z řad Báječných žen v běhu,
naběhali mezi 1. 9. a 30. 9. pro domov krásných 4 984 kilometrů a 930 metrů. Nejvíce se činily ženy a nakroužily 4.037
kilometrů a 810 metrů. Příspěvky na profilu Měsíce běhu pro
Domov Pod Kavčí Skálou získaly celkem 1.181 lajků. Běžci poslali našim seniorů více než 30 pozdravů a vzkazů. Výtěžek ze
závodu, který jsme získali za startovné či kilometrovné, byl také
skvělý. Na to, že se jednalo vlastně o „z nouze ctnost“, protože
jsme klasický běžecký závod pořádat nemohli, jsme nadšení.
Získali jsme krásných 17.455 Kč a za to všem, kdo do toho šli
s námi, patří velký dík. V prvním listopadovém týdnu budeme
s obyvateli vybírat, co si za to pořídí. Těšíme se. A už teď děkujeme za radost, kterou jim to přinese.
Posíláme z Domova hodně pozdravů všem obyvatelům Říčan
a zejména těm starším. Zvládejte stejně jako my a buďte zdrávi.

Petra Suchánková, zástupkyně ředitele

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ
Nemocnice AGEL Říčany vzhledem ke
zvýšené absenci zaměstnanců a zároveň
ke zvýšeným nárokům na množství poskytované péče v souvislosti s epidemií
COVID-19 uvítá krátkodobou i dlouhodobou pomoc především od: rentgeno-
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vých laborantů, kvalifikovaných sester a
lékařů internistů L2/L3.
Prosíme o zaslání kontaktu a informace o vašem vzdělání na e-mail:
veronika.masarykova@nrc.agel.cz
Dle aktuálních potřeb při dalším

zhoršování epidemiologické situace
vás budeme kontaktovat.
Bližší informace poskytne Veronika
Masaryková, referent marketingu a PR,
mobil: 702 204 642

texty.kuryr@ricany.cz

Pro děti a rodiče

Cyklotrophy 2020 – Australian odyssey
Dne 12. září se konal 5. ročník dobrodružného, zábavného a hlavně rodinného cyklistického závodu Cyklotrophy
pořádaný říčanskými skauty. Události
jako covid, shořelá stará klubovna nebo
nová rozestavěná nás nezlomily a chuť do akcí nevzaly, a
proto 36 nadšených týmů vyrazilo na kole na připravenou
trať po Říčanech objevovat krásy Austrálie. Dvou až čtyřčlenné týmy po dobu dvou hodin objížděly stanoviště a plnily rozmanité úkoly, mezi které patřilo třeba ulovit za jízdy na
kole přemnožené králíky (plyšové), hod bolasem na klokana, na pramičce na Mlýnském rybníku prozkoumat žraločí
zátoku, házení bumerangem, surfing, opera v Japonské zahradě a další. Počasí vyšlo skvěle a proto pohoda u klubovny a čekání na vyhlášení výsledků se neslo v duchu klidu,

V této nelehké době bohužel stále nebyla většina kroužků otevřena. Snažíme se dodržet všechna stávající vládní
nařízení, což nám znemožňuje provoz
většiny našich aktivit. Nic nám však
nebrání plánovat pro vás spoustu novinek. Doufejme, že již v brzké době
budeme moci otevřít Tanec pro maminky s miminky a těhotné, což je
kurz, který se k nám po krátké pauze
zase vrací. Nově máme také Cvičení
pro maminky s dětmi ve věku 1 – 3
roky, u kterého nás velice těší váš zájem. Chtěli bychom také touto cestou
poděkovat několika maminkám za

sdílení zážitků, ochutnávek australské kuchyně a (alespoň
na chvíli) zapomenutí na všechny starosti. Akce se zúčastnilo rekordní počet týmů, a tím i soutěžících, a hodnocení
bezprostředně po akci byla velmi milá a povzbuzující. Díky
všem za podporu akce i dobrovolný příspěvek, který bude
věnován na vyhořelou klubovnu, a těšíme se zase za rok na
další ročník. Kam to bude? Nechte se překvapit…
za organizátory akce Markéta Hubínková

Rozloučení s klubovnou
Skautské posvícení v klubovně je naše tradiční akce. Je to přes
50 let, kdy byla naše klubovna postavena, a letos 2. září shořela. Původní zamýšlení nad pietním rozloučením s klubovnou
ve velkém kruhu skautů a skautek se bohužel nemůže konat,
protože situace tomu nepřeje. Schůzky jsou zrušeny, výpravy
odloženy a všichni se těšíme, kdy se zase kolem klubovny rozezní píšťalky, svolávající k nástupu, a mnoho kluků a holek
zakřičí sborově: „Jako lípa pevně stůjme, bouři větru odporujme!“ Udělejte si procházku o víkendu 7. – 8. 11. 2020 kolem
klubovny, zavzpomínejte na roky strávené v tomto dřevěném
domečku, kamarádství, dobrodružství, výzvy a překonání
sama sebe. Podívejte se, jak roste nová klubovna, a držte nám
všem palce, ať v příštím listopadu se všichni sejdeme v nové či
staronové klubovně a bude nám spolu dobře. Vyhořelou klubovnu se pokusíme znovu postavit a díky všem, kteří nám na
toto přispěli (či ještě mohou přispět) finančním darem nebo
osobní pomocí.
Markéta Hubínková,
zástupce vedoucí vlčat

krásné hračky, které věnovaly do našeho Mateřského centra.
Zážitků teď není tolik, proto nám
dovolte alespoň zavzpomínat. I letos
v létě si děti užily oblíbený pobytový
tábor Létobraní. Opět se nám letošní
ročník povedl, a to jen díky skvělé partě dětí. Čekala na ně spousta výletů,
lezení po skalách, maškarní, výroba
krmítka pro ptáčky. Za jejich odvahu,
dobrou náladu a zdolávání vědomostních překážek byly řádně odměněny,
a to sponzorskými dary, za které bychom rádi poděkovali firmám: Knauf
Praha spol. s r.o., Heluz cihlářský průmysl v.o.s., Pro-Doma SE, Tamadex
spol. s r.o., Godelmann Cz s.r.o., Den
Braven Czech and Slovak a.s. a v poslední řadě bychom rádi poděkovali

firmě E-DKP panu Lukáši Daškovi za
výrobu banneru, který se stal naší táborovou vlajkou a bude nás provázet
na každém táboře. Děkujeme.
Nina Šafránek,
koordinátor Mraveniště
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

Klub Cesta
Zdravíme z Klubu Cesta,
rádi bychom vás seznámili s aktivitami a projekty, které v současnosti v
rámci naší služby probíhají. Některé
z nich vznikly jako reakce na současnou situaci ohledně COVID-19, některé jsme již plánovali delší dobu,
ale byly právě kvůli jarní karanténě
odloženy. Náš záměr je již delší dobu
navázat kontakt s dalšími institucemi v Říčanech a okolí a zefektivnit
díky tomu práci s dětmi a mladistvými tak, aby jim byla zajištěna co
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možná nejlepší péče. Dlouhodobě
usilujeme o vytvoření prostoru, který by pro děti a mladistvé představoval bezpečné místo, kam se mohou
uchýlit nejen když se nudí, ale i pro
radu a pomoc. Věříme tomu, že takové místo máme. Provázání s dalšími institucemi ze sociální a školní
sféry by tak mohlo přiblížit klub ještě
více k těm, kterým naše služba může
pomoci. K tomu slouží i „Poradna
Klubu Cesta“, která přináší možnost
individuální konzultace v osobní
i on-line formě, a zajišťuje tak větší
diskrétnost bez přítomnosti dalších

klientů, které jsou v běžném provozu klubu přítomni. Naše poradna
stejně jako všechny další činnosti
Klubu Cesta nabízí své služby zcela
zdarma.
Projekt „Podpora vzdělávání dětí
ohrožených sociálním vyloučením v
době pandemie COVID-19“ je pro
děti, které se během jarní karantény
nemohly distančně vzdělávat; a to z
nejrůznějších důvodů - neměly počítač, připojení k internetu, či jim byla
distanční výuka znemožněna jiným
způsobem. Projekt propojuje takové
děti s dobrovolníky, kteří dětem pomáhají dohnat učivo, které si během
jarní karantény neosvojily a dané
znalosti jim chybí nyní. Bezpochyby
těmto dětem mohou dobrovolníci
pomoci i v současné situaci, kdy je
nejasné, jestli budou školy otevřené
či nikoliv. Výhodou projektu je to,
že tyto děti budou mít zapůjčený
počítač nebo jim bude poskytnuto
připojení k internetu a celý projekt
bude moci probíhat i online. Děti
tak nebudou znevýhodněny oproti
ostatním dětem, které tyto možnosti
běžně mají.
Klub Cesta, provozovaný Cestou integrace finančně podporuje v letošním roce Středočeský kraj, MPSV,
MŠMT a město Říčany. Fungujeme
pondělky, úterky a čtvrtky na adrese
Na Obci 2049, Říčany a v terénu,
dále pátky online.
Na závěr bychom všechny rádi pozvali na Benefiční koncert Klubu
Cesta, který se bude konat 11.12. v
K2 Music Baru v Říčanech (samozřejmě pokud to epidemiologická
situace dovolí). Těšit se můžete na
kapelu The Rocket Dogz a říčanské
rodáky Dezert of the day a Lucii Elšíkovou. Vstupné je dobrovolné, tak
neváhejte, přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc! Najdete nás i na
sociálních sítích- #cestacrew #klubcesta #nizkoprah
Tým NZDM Klub Cesta

texty.kuryr@ricany.cz

Pro děti a rodiče
hrnčířskou hlínu na kaši a tou pak každý namaluje svůj strom
na velkou čtvrtku. Povídáme si při tom, co mají všechny stromy společné (korunu, kmen, kořeny), Jana čte z knihy „Slyšíš,
jak mluví stromy?“ o tom, jak mezi sebou stromy komunikují,
o cestě vody ve stromech, o tom, jak může hořet les. Společně
o všem diskutujeme. Nakonec hrajeme lesní pexeso a učíme se
rozpočítadlo „Plave mýdlo po Vltavě“.

Z deníčků lesní třídy Světýlek
Středa – 7. 10. 2020
Průvodci Jana, Radek a 13 Světýlek.
Den s proměnlivou oblačností bez deště. Ráno čistíme slepičkám kurník a dáváme jim sezobat naše zbylé klásky. Opravujeme pískoviště - vyměňujeme rozpadlé špalky za pevnější.
Prohlížíme si chléb, ťukáme na něj, jak krásně zní. Pěkně popraskal a vznikl na něm obraz stromu.
Balíme se a jdeme na svačinu k potoku, k místu, kterému říkáme „soutok“. Rozděláváme oheň a slavnostně se dělíme
o náš chleba. Děti si krajíčky opékají a každý si chce přidávat
dál a dál, až ho celý sníme. Moc se povedl a děti se shodují, že
takový chleba ještě nejedly a že chtějí zase péct. Opékáme pak
ještě jablíčka a učíme se pravidla zacházení s ohněm. Děti si
pak krásně hrají okolo potoka, vzniká přehrada, trošku mokra
v holínkách, velkými kameny ohniště zvětšujeme, potom děti
nabírají vodu do svačinových misek a oheň dobře
uhasí. Po obědě maláčci čtou opět příběhy o
pejskovi a kočičce, předškoláci v kuchyni míchají
POJĎTE S NÁMI DO LESA

B MBIN RI UM
ČESKO-ANGLICKÁ MŠ

Lesní program MŠ Bambinárium,
který je letos reakcí na COVID-19,
nám přinesl alespoň jednu pozitivní
věc – výuku a vzdělávání, ale také
zábavné odpolední akce pro rodiče

Lesní dopoledne pro maminky
s malými dětmi
Dopoledne se konají ve čtvrtek od 10 do 12 hodin v Bílém
domě, Lesní 47, Světice.
Více informací na www.lesniklubpraminek.cz.
5. 11. Sv. Martin – výroba lucerničky (Lucka Beránková)
12. 11. Zdraví strava Paní dýně (Lenka Rojíková)
19. 11. Polévka na ohni a písně (Lucka Beránková, Jana
Bernsteinová)
26. 11. Zdobená miska s adventními svíčkami (Lucka Beránková)
Svět dětí a příroda jsou teď cenným pokladem, který nám
připomíná, co je důležité – tvořit láskyplné prostředí, mít na
vše dostatek času a pečovat o sebe. Ať je vám v podzimním
lese dobře. Za celý tým Pramínku
Bára Smetánková, koordinátorka
Sledujte prosím naše webové stránky, kde najdete aktuální informace o pořádání akcí s ohledem na platná
vládní opatření. Změna termínů vyhrazena.

Pasování ochránců přírody na Marvánku
a děti jsme přesunuli do přírody.
Poslední zářijový den ve středu 30.
úspěšně proběhl první z nich.
Ještě tři dny před plánovanou akcí
nebylo počasí moc příznivé. Neustále
pršelo. Bylo tedy ve hvězdách, zdali se
vůbec akce uskuteční, ale vykouklo sluníčko a bylo krásné babí léto. Všichni
jsme si to nakonec hezky užili.
Akce proběhla v okolí Marvánku. Děti
společně s rodiči plnily zapeklité úkoly
na připravených stanovištích. Na startu
každý dostal balíček se svačinkou a instrukce k lesní hře.
Naše dobrodružství mohlo začít.
Na připravených stanovištích čekala na děti a rodiče zvířátka. Děti je
měly nejprve správně pojmenovat a
pak odpovídat na připravené otázky. Po splnění veškerých úkolů děti
došly do cíle, kde je vítala krásná
lesní víla, která pasovala naše malé
dobrodruhy na ochránce přírody.
Jako odměnu dostaly děti Zálesácký
deníček, do kterého si budou v průběhu celého školního roku zazna-

menávat své poznatky z toulek po
okolní přírodě Říčanského kraje.
Rádi bychom tímto poděkovali i jejich
rodičům za hojnou účast. Bez nich by to
nebylo ono.
Dagmar Benková, ředitelka
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Poznáváme minulost, abychom
mohli měnit současnost
Abych mohl/a aktivně zasahovat do přítomnosti a budoucnosti místa, kde žiji, a ovlivňovat je, měl/a bych nejdřív
poznat jeho minulost. To je hlavní myšlenka projektu Proměny krajiny, který pod vedením lektorky Kateřiny Čihákové z Muzea Říčany zpestřoval žákům 9. C zářijové hodiny
dějepisu. Jak se krajina v posledních desetiletích a staletích
na Říčansku proměnila? Jak tyto proměny ovlivnily dějiny?
A jak do těchto proměn zasáhly konkrétně dějiny 20. století? Kdo a co vše nám podává svědectví o těchto proměnách?
To byly otázky, na které deváťáci v průběhu 11 výukových
hodin projektu našli odpověď.
Hned první zkoumání provedli žáci přímo ve svých
rodinách. Pátrali u svých rodičů a prarodičů, odkud
na Říčansko přišli jejich předci a jaké bylo jejich zaměstnání. Výsledkem byly velmi podrobně zpracované
rodokmeny, třídní statistika povolání předků a mapa
jejich původu, která zahrnovala místa z celé ČR i mimo
ni. Dále se deváťáci zamýšleli nad tím, co byla oblíbená
místa setkávání jejich předků v mládí a srovnávali je se
svými oblíbenými místy. Díky této aktivitě se dozvěděli
i o elektronické pocitové mapě, kam svá oblíbená místa
zaznamenali. Následně se přešlo k otázkám, jak vypadaly Říčany a jejich okolí dříve, jak do okolní krajiny
zasáhla historie a co vše v krajině nám může podat svědectví o její historii.
Na konci září se deváťáci vydali na kole do Pacova. Cestou
se díky připraveným aktivitám a pracovním listům dozvídali více informací o historii této části Říčan. Zároveň společně s lektorkou Katkou vyhledali svědky minulosti, ať již
němé (zvoničku, památnou lípu či pomník padlým za 1.
světové války), tak ty, kteří jim své příběhy vyprávěli přímo
(devadesátiletá paní Tichá či pan Kyncl, jeden z potomků
starého selského rodu Cornů). Zastavili se i na pacovském
hřbitově a s pomocí rodokmenů pátrali po starých pacovských rodech a jejich osudech. Cestou se zabývali i tím, co
vnímají v Pacově jako negativní a jakým způsobem by bylo
možné toto změnit.
To, jak historie, zejména ta nedávná, zasahovala do našeho
okolí, si deváťáci shrnuli v poslední dvouhodinovce projektu. S lektorkou Katkou se ještě blíže zastavili u tématu
kolektivizace a jejího dopadu na podobu krajiny i osudy
obyčejných lidí, selských rodů.
Na začátku nového roku budou deváťáci pokračovat v druhé části projektu, která se zaměří na možnosti proměny
našeho okolí v současnosti. Tentokrát již budou moci využít
znalostí o nedávné minulosti.
Zuzana Havlíková, vyučující dějepisu
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EDUbus před školou
První říjnový pátek u nás na škole začal netradičně. Před
naši školu zavítala mobilní laboratoř. Nezasvěcený by měl
pocit, že se chystáme na výlet, ale opak byl pravdou. Naše
výuka se přesunula z klasické školní učebny do EDUbusu. Z
venku klasický autobus, ale když se otevřely dveře, vstoupili
jsme do krásného pokojíčku. Na čelních stranách laboratoře
byly umístěny velké obrazovky, pod okny byly po celé délce
rozmístěny pracovní stoly, které byly doplněny taburety. Ve
vrchní části byly umístěny skříňky plné moderního vybavení pro prezentování pokusů z přírodních věd. Vzhledem
k tomu, že v loňském školním roce probíhala čtyři měsíce
distanční výuka, využili jsme z pojízdné laboratoře program
o tlaku, který byl zároveň z tohoto období opakováním pro
naše osmé ročníky, a dále program mikrobiologie pro naše
šesťáčky, kteří se na druhém stupni do přírodních tajů pomalu zasvěcují. Žákům z osmých tříd byly předvedeny pokusy
na atmosférický tlak, práce se skleněným zvonem, opravdu
velké působení sil mezi Magdeburskými polokoulemi a
nakonec si děti samy sestrojily manometr. Děti ze šestého
ročníku si vyzkoušely práci s digitálním mikroskopem a se
zvětšením 200x - 500x prozkoumaly objekty nejenom z biologie. Pomocí aplikace v tabletu si změřily také velikost pozorovaných objektů a pořídily si i jejich snímky.
Děti i pedagogové byli nadšeni. Byla to pro všechny zajímavá zkušenost, díky které byli žáci motivováni ke studiu přírodopisu, fyziky i chemie, ale zároveň si vyzkoušeli moderní
pomůcky, které pomocí tabletu s příslušnými aplikacemi
snadno ovládali a kterými naše škola vzhledem k jejich finanční náročnosti nedisponuje. Návštěvu EDUbusu bychom rádi zopakovali a rádi bychom dále rozvíjeli jiskřičku
zájmu o přírodní vědy, zažehnutou v našich dětech. Uvítáme
jakoukoliv podporu EDUbusu, ať může před naší školou
zase brzy parkovat.
Iva Skořepová, Iva Slezáková, Zuzana Pacovská
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základní škola u Říčanského lesa
DISTANČNÍ VÝUKA
I když jsme všichni doufali, že se tak nestane, stalo se. Jsme
znovu doma a znovu musíme řešit způsob, jak realizovat
distanční výuku. Výukový kanál pro naši školu byl jasný - již
v jarním období sjednotil druhý stupeň způsob výuky, vyučovali jsme online přes MS Teams, kam jsme vkládali i výukové
materiály, zadávali úkoly a žáci je do systému vypracované
odevzdávali. V létě nám IT oddělení města připravilo přístupy i pro žáky prvního stupně. Překotný vývoj situace hned od
začátku nového školního roku nám sice neumožnil důkladné
zaučení učitelů, žáků, popř. rodičů dětí prvního stupně, ti se
nicméně v prostředí rychle zorientovali a do výuky naskočili
od prvního dne distanční výuky. Děkujeme! Otázka, kterou
jsme hodně rozmýšleli, byl objem online výuky. Nakonec
jsme se rozhodli realizovat výuku online v co největší míře,
tedy přímou výuku učitelem. Délka hodiny nemusí být nutně
45 minut. Vyučující může vysvětlit látku, poté se třída odpojí
a ve zbytku hodiny žáci pracují samostatně v pracovním sešitu nebo pracovním listu. Další hodinu si tuto práci s vyučujícím zkontrolují. Objem úkolů se tak úměrně sníží. Hlavním
cílem bylo nepřetěžovat rodiny úkoly, které žáci zpracovávají
bez vedení učitele. Po prvních dnech a zkušenostech vyučujících i žáků a rodičů dojde k optimalizaci výuky. Asi všichni
tušíme, že systém kombinace prezenční a distanční výuky
nás bude provázet celý školní rok 2020 - 2021.
Zuzana Pokorná

Prezenční výuka pro děti zdravotníků
a členy IZS
Od středy 14. října se uzavřely plošně všechny školy. Na
distanční výuku přešly i děti z 1. stupně základních škol.
Aby se předešlo nedostatku zdravotnického personálu tím,
že rodiče zůstanou s dětmi doma, byla vyčleněna zařízení,
mezi nimi i naše škola, kde se mohou děti zdravotníků a členů integrovaného záchranného systému vzdělávat.

cí činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí
• a nad rámec děti zaměstnanců říčanských mateřských škol
Naší povinností je v čase od 6.30 do 17.30 vč. státního
svátku vykonávat péči svými zaměstnanci
• vytvořit podmínky pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola)
• zabezpečit dozor a dohled nad dětmi
• koordinovat možnost stravování dětí
• vést základní evidence docházky dětí
Pevně věříme, že se dětem v naší škole líbí a podmínky, které pro ně vytváříme, jim umožní se dozvídat nové informace, vzdělávat se.

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Zákonní zástupci žáků
Martina Pečínková, Marie Pasečná, Zdeněk Hraba
Pedagogové
Vojtěch Vytiska, Štefan Páleník, Zdeněk Dostál
Zuzana Pokorná

Seminář o mineralogických nálezech
na ostrově Elba v Itálii
Dne 29. 9. 2020 proběhl na 3. základní škole u Říčanského
lesa v Říčanech další seminář, vedený panem učitelem Havránkem, zaměřený na mineralogické nálezy a lokality; tentokráte byl zájem zaměřen na ostrov Elba. Přednáška trvala
hodinu a zúčastnily se jí děti z různých ročníků. Autorem byly
navštíveny celkem tři lokality (Rio Marina, Porticciolo a Capoliveri), výprava byla nadmíru úspěšná. Žáci se mohli seznámit
s geografií ostrova, lokalitami i jeho přírodou. Na konci přednášky si žáci odnesli různé vzorky domů.

Petr Havránek

Konkrétně se jedná o zaměstnance
• bezpečnostních sborů
• obecní policie
• poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví
• příslušníci ozbrojených sil
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci
v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na
krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávají-
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Koncert na terase v Bezručovce
Doba není dobrá… Vše ukazuje na to, že
tento školní rok bude pro všechny velmi
složitý a bylo nám jasné, že si v něm asi
moc nezahrajeme. Vzhledem k tomu, že
máme muziku rádi, chtěli jsme, aby nám z koncertů vyšlo
alespoň něco. Hned v září jsme se domluvili, že se budeme snažit při zkouškách dodržet co nejvíce hygienických
zásad, abychom případně dohráli co nejpozději. Tzn. hned
po vstupu do hudebny jsme si vydesinfikovali ruce, zkoušeli jsme všichni v rouškách, dodržovali jsme rozestupy…
Navíc nám bylo jasné, že pokud budeme chtít někde hrát,
musíme mít skladby nacvičené co nejrychleji. Takže začal
„kolotoč“. Zkoušeli jsme před školou, po škole, o přestávkách, zkrátka, kdy se dalo. A děti z kapely byly naprosto
úžasné! Jakákoliv pravidla bez reptání přijaly, chodily
skvěle připravené a zkoušky probíhaly v obvyklé pohodě.
Ale kde hrát, abychom nic neporušili a nikoho neohrozili? Ve
škole jsme našli fantastický prostor: je jím nádherná terasa ve

druhém patře, obrácená směrem do dvora. Když se o celém
podniku dozvěděl náš nový zástupce ředitele pan Glaser a pan
učitel Beneš, okamžitě se zapojili a začali „chrlit“ jeden skvělý
nápad za druhým: děti mohou sedět ve třídě a obraz z terasy se
jim bude streamovat přes kanál školy na YouTube bez zvuku,
zvuk půjde živě skrze otevřená okna, třídy, které nemají okna
směrem do dvora, budou v rozestupech sedět na školním hřišti,
kam budeme přenášet obraz pomocí projektoru.
Projekci stream obrazu do tříd prakticky celý zajišťovaly
děti pod dohledem pana zástupce ředitele a pana učitele
Beneše. Jmenovitě patří obrovský dík Vašku Plíhalovi,
Marku Rudovi, Tomáši Krumlovskému, Máje Hájkové a
Filipu Soukupovi. Přes drobné technické potíže, na to, že
jsme se o něco takového pokusili poprvé, i ten vyšel.
Nakonec zbývalo jediné - zajistit počasí. To se snažil zajistit
kapelník úpěnlivými modlitbami. Ty byly vyslyšeny a v den
koncertu 2. 10. 2020 bylo nejkrásnější počasí za celý říjen.
Nakonec tedy v pátek v 11. 10. koncert vypukl. Kromě školní kapely Troufalost a jejích hostů vystoupila v hodinovém
programu ještě třída 7. A, která za měsíc stihla nacvičit
čtyřhlasou skladbu I Can Only Imagine. To, že se pro naše
děti hraje nejlépe, jsme věděli už dříve, ale že vytvoří tak
jedinečnou atmosféru, to jsme vážně nečekali. Z pohledu
vystupujících to byl rozhodně nezapomenutelný zážitek.
Na závěr patří velké díky muzikantům školní kapely a 7. A,
že vážně „hodně mákli“, pedagogům Glaserovi a Benešovi za organizaci, klukům a Máje za stream a v neposlední
řadě skvělému publiku z dětí a pedagogů naší školy. Z tohoto zážitku budeme dlouho žít!
Martin Mužík, kapelník

Projektový den v ZŠ Nerudova
Ve čtvrtek 14. 10. jsme mohli zažít něco velmi zajímavého. Byl to projektový den ve škole, který byl tentokrát
zaměřen na výrobu skla, foukání, řezání, závěrečnou
úpravu. V průběhu celého dopoledne nás provázel
sklář Michal Zahradník. Všem nám přiblížil dějiny výroby skla, možnosti zpracování nejen dekorativní, ale
i např. do nanovláken aj. V další části dopoledne jsme
měli možnost nahlédnout přímo do výroby některých
výrobků, např. řezání skla, foukání skla, výroby skleněného sluníčka - malého maskota školy.
Na závěr si každý měl možnost vyfouknout malou skleněnou kuličku a poznat tak, jak nelehká je práce sklářů
při výrobě ručního skla, skloubení motoriky při točení
a foukání zároveň. A výsledek, ten stál opravdu za to.
Posledním divadelním představením Nadace Fórum
PPV - „Mediální bludiště“ jsme dokončili projekt, který
financovala pro letošní rok Nadace O2.
Nadále pracujeme na dokončení projektu tzv. „Šablon II“,
kde finanční prostředky poskytuje ESF a státní rozpočet.

Jitka Macháčková
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Gympl stále jede!
Když se podivný závěr předchozího školního roku překulil do
léta, asi většina z nás doufala, ba i věřila, že na podzim začne
škola již normálně tak, jak jsme vždy byli zvyklí.
Bohužel je realita podzimu obvyklým věcem velmi vzdálená. Opět se na sebe díváme přes roušky či přes monitory
našich počítačů. Přesto ale neházíme flintu do žita. Na jaře
jsme si za pochodu osvojili postupy, jak pracovat na dálku,
takže nyní jsme je jen vytáhli ze šuplíku a vylepšujeme je.
Již dvakrát jsme pružně přizpůsobili rozvrh turbulentně se

měnící situaci, úplné zavření školy nás určitě nezaskočí a
myslím si, že i v situaci provizoria v řízení školy si vůbec
nevedeme špatně.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v našem kantorském
úsilí podporovali na jaře a podporují nás i dnes. A tak jako na
jaře i nyní přeji nám všem, kolegům ve škole i ve městě, rodičům i studentům, hodně zdraví, dobré mysli a klidu na práci.
Gympl stále jede!
Za pedagogický sbor Gymnázia Říčany
I. Zarachovská

ZUŠ je opět na distanční výuce
Po optimistickém začátku školního
roku, kdy se pedagogický sbor ZUŠ
po dlouhé době opět sešel na pedagogické radě a společně jsme naplánovali průběh nadcházejícího školního
roku, jsme od října opět v distanční
výuce a všechny naplánované podzimní akce jsme museli zrušit, nebo
přesunout na jiný termín.
Přechod na tuto náhradní formu
výuky byl ze strany MŠMT trochu
kostrbatý. Všechny ředitele ZUŠ
překvapil okamžitý přechod ZUŠek
na distanční výuku, poté umožnění
výuky v hudebním oboru a za dva dny
opět přechod ve všech oborech na
distanční výuku.
Nejvíce nás mrzí další odložení
Absolventských koncertů. Jsme
optimisté a navrhli jsme již třetí termín 23. 11. 2020 od 18.00 v novém
sále, ale obávám se, že nás epidemie
do koncertních sálů ještě nepustí. Je
nám to velmi líto, absolventi mají své
skladby již připravené a pro naši školu jsou tyto koncerty něčím symbolickým. Loučíme se s některými žáky,
kteří v naší škole studovali dlouhá
léta, a je to pro nás taková rodinná
záležitost.
Další změna bude v pořádání pravidelných koncertů pro naše nejmenší
,,Na co budu hrát?“. Na těchto koncertech se vždy schází velké množství
posluchačů, a to nejen z naší umělecké školy, a z tohoto důvodu koncerty nemůžeme uspořádat. Zvolili
jsme tedy jiný postup. Naši nejmenší

muzikanti společně se svými učiteli
natočí malou hudební ukázku, nahrávky sestřiháme a připravíme pro
rodiče a děti malý video koncertík
plný hudebních nástrojů, který jim
pošleme. Aby děti viděly a slyšely, na
co všechno se dá hrát. A jak hezky!
V každém vydání Kurýru vás vždy
zveme na akce, které pořádáme. Je
to smutné, nemáme vás teď na co
pozvat.
A co si opravdu přejeme? Přejeme si,

aby se umělecké školy znovu otevřely
a my mohli vyučovat své žáky tak, jak
jsme zvyklí a jak to umíme nejlépe.
Přejeme si, aby říčanské náměstí opět
ožilo hudbou, která se line z otevřených oken.
Na to se těšíme ze všeho nejvíce. Děkujeme rodičům za podporu a doufáme, že se v naší ZUŠce sejdeme co
nejdříve.
S poděkováním všem
Iveta Sinkulová, ředitelka školy
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ROČNÍ OHLÉDNUTÍ ZA PŮSOBENÍM KOLOBĚHU
Dne 4. listopadu uplyne rok od otevření dobročinného obchůdku Koloběh. Při podávání projektu v 2. ročníku „Překvapte Říčany“ jsem měla tři cíle. Využít věci, které někdo
už nepotřebuje, dát jim druhou šanci, dostat je opět do
koloběhu a tím šetřit životní prostředí. Prodejem získat finanční prostředky na charitu. Vytvořit dobrovolnické centrum. Pojďme se poohlédnout po roce působení Koloběhu a
zhodnotit plnění výše uvedených cílů.
Musím začít poděkováním městu Říčany, že nám poskytlo
úžasné prostory přímo na náměstí. Za peníze, které vítězný
projekt získal, opravilo město fasádu domu a část vnitřních
prostor.
První cíl projektu byl určitě splněn. Lidé nám nosí neuvěřitelné
množství věcí, které třídíme, oceňujeme a prodáváme. Věci se
dostávají do koloběhu. Důležité je, že lidé také rádi nakupují.
Mnozí se k nám často vracejí a hledají v obchůdku neobvyklé
zboží, zajímavé kousky originálního oblečení či kuriózní dárek. Myslím si, že Říčany získaly možnost alespoň částečně
zmírnit zbytečné plýtvání typické pro dnešní dobu. Dovolte mi
krátký úryvek z časopisu Respekt: „Módní průmysl podle odhadů každý rok vyrobí přes 100 miliard kusů oblečení, nehledí na
životní prostředí ani své pracovníky, pouze chrlí ve stále vyšším
tempu novinky. (…) Naše oblečení je odpovědné za desetinu skleníkových plynů na planetě.“ Respekt č. 31/2020.
Díky všem, kteří nám do Koloběhu něco přinesli, i těm, kteří
si něco z Koloběhu odnesli, se můžeme pochlubit úžasným výsledkem. Za deset měsíců (dva měsíce bylo v době karantény
zavřeno) jsme získali finanční částku blížící se 1 500 000 Kč.
Část prostředků jde na provoz prodejny, zbytek je určen na
pomoc občanům Říčan a okolí v obtížné životní situaci. Peníze
jsou rozdělovány na základě doporučení Odboru sociálních
věcí, Komunitního centra, Cesty integrace a nyní i škol. Rádi
bychom pomáhali i hendikepovaným občanům, seniorům
či rodinám, které se kvůli současné složité době dostanou do
problémů. Ale mnohdy ostych, hrdost či nejistota brání lidem
o pomoc požádat. A to je škoda, Koloběh tu je proto, aby pomáhal.
Výše uvedený finanční výsledek ukazuje, že dobrovolníci fungují úžasně. Pro zajímavost několik čísel: do práce Koloběhu
se zapojilo celkem 30 dobrovolníků, kteří odpracovali 3016
hodin. Je to neuvěřitelné číslo, všem těmto dobrovolníkům patří velký dík, myslím že mohou být hrdi na obrovský kus práce,
protože bez nich by Koloběh nebyl.
V současné těžké době koronaviru někteří dobrovolníci (větši-

Leticie Outhierová
a Eliška Pohnerová

nou jsme senioři) museli práci v obchodě přerušit. Společenské akce, naplánované v Koloběhu, byly odloženy. Věříme,
že se přes současné problémy Koloběh nezastaví. Koloběh je
a vždy bude otevřen pro další dobrovolníky, možná nastává
doba, kdy by pomohlo zapojení studentů. Přijďte si k nám zaprodávat třeba pár hodin v sobotu.
Celý projekt je pro nás nový a stále se vyvíjející. Jeho
součástí můžete být i vy.
Dovolte mi, abych Koloběhu popřála všechno nejlepší
k 1. narozeninám. Ať ve zdraví roste a dělá nám všem
jen radost!
Ivana Drbohlavová, dobrovolnice a autorka
projektu dobročinného obchůdku KOLOBĚH
Na zářijových slavnostech jsme prodávali na Lázeňské louce.

Několik členů houbařského kroužku v říjnových rožmitálských lesích.
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MIKROREGION

LADŮV KRAJ

Uvidíme, jestli poběžíme, každopádně neleníme…
A je to tu zase. V jiné variantě se znovu
opakuje jarní covidový scénář a také
svazek obcí je tímto limitován. Alespoň,
že se nám vydařila Letní razítkovací soutěž, kde jsme díky partnerům z mnoha
obcí rozdali v průběhu září a října přes
padesát cen. A snad jsme udělali radost
i všem ostatním účastníkům, přicházely
nám totiž veskrze kladné ohlasy. I vy si je
můžete přečíst na našem webu v rubrice
„Akce“ a třeba vás to inspiruje k účasti
v příštím roce.

Pokud máte sportovního i soutěživého
ducha, pak se zaregistrujte nebo si poznačte do kalendáře závody Poháru Ladova kraje. V listopadu je v plánu druhý
a třetí běh tohoto seriálu devíti závodů,
určených pro všechny věkové kategorie.
V sobotu 7. 11. se v Kunicích na zámku
Berchtold uskuteční Svatomartinský
běh. Taktéž v sobotu 21. 11. se bude

konat termínově posunutý Lesní běh
Říčany, který je tradičně běhán už na
začátku října. Věříme, že se akce opravdu
uskuteční, ale raději sledujte naše webové stránky, kde jsou a budou vždy aktuální informace nejen k těmto závodům.
Teď při psaní článku nedokážu předvídat,
co se bude dít na začátku listopadu. Ale
ať už bude situace jakákoliv, na přísnou
hygienu, roušky a opatrnost si prostě
budeme muset na delší dobu zvyknout.
Oproti lidem žijícím ve velkoměstech
však máme obrovskou výhodu - nádhernou a tolik nezalidněnou přírodu
Ladova kraje. Možná se budu opakovat, ale ideálním lékem pro zdravé
tělo a pozitivní mysl jsou procházky,
běh či cyklistika venku. Tak neváhejte
a ať už se budou či nebudou konat různé
kulturní a sportovní akce, inspirujte se
na „ladovských“ webových stránkách a
vyrazte ven. V rubrice stezky naleznete
aktuální informační letáky i s mapkami tras k vytištění. Jsou tam tipy na
výlety po celém Ladově kraji, ale třeba
i vycházky pro děti po Říčansku. Pokud
navíc na trase objevíte nějakou poškozenou tabuli, lavičku či odpadkový koš,
dejte nám vědět, pošlete fotku s udáním
lokality nebo zavolejte. Předem všem
moc děkujeme.

Snad vás potěší i zpráva, že jsme vyrobili
„ladovská“ trička, ideální dárek třeba
pod stromeček. Budou k dispozici na
Informačních centrech, u našich partnerů nebo si je můžete u nás objednat
mailem. Jejich koupí navíc podpoříte
opravy místních stezek. Zisk z prodeje
totiž půjde na účet sbírky Ladova kraje,
který je stále otevřen i jiným dárcům (č.
ú. 107 - 1172230237/0100). Předem
děkujeme za každou věnovanou korunu,
svým příspěvkem dokazujete, že vám
malebný kraj za humny Prahy není lhostejný.
Přeji hodně sil do dalších dní! A ať je
nám v Ladově kraji pořád dobře!
Hana Bolcková, Ladův kraj
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj.

Pozvání Církve československé husitské
v Říčanech v ulici 17. listopadu
Od letošního července jsem byla ustanovena farářkou
Církve československé husitské v Říčanech a ráda bych vás
pozvala 1. listopadu od 10 hodin na bohoslužbu. V den, kdy
si připomínáme svědky Páně a vzpomeneme též tuto neděli
na naše blízké, kteří zesnuli. Od 11 hodin dále zveme na výstavu „42 hvězd mezi nebem a zemí „(výstava Středočeské
vědecké knihovny Kladno je věnovaná židovským spisovatelům Středních Čech). Možnost vstupu do modlitebny
bude pravděpodobně v tomto roce poslední před plánovanými změnami. Více se dozvíte na místě, pokud to situace s
ohledem na vývoj epidemie dovolí.
Mnoho požehnání všem a pevné zdraví.
Jana Šmardová Koulová, farářka
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PODĚKOVÁNÍ

jsme uměleckého zaměření a podařilo se nám
vybudovat keramický ateliér, kde tvoříme a jsme
Každý si neseme svůj kříž
šťastní. Jsem součástí úžasné party lidí - Umělců
Chtěla bych se s vámi podělit o nezištné přátelství a od Anežky, se kterými se nám povedlo uskutečnit
jak důležité je mít kolem sebe dobré kamarády. Před několik hezkých výstav a akcí. Naše keramika získala
třiceti lety se mi narodily dvě těžce postižené dcery, regionální značku Zápraží originální produkt® a
jejich diagnóza - Angelmanův syndrom, nechodily,
„Ateliér říčanské keramiky Václava Kalaše‘‘ se snaží
nemluvily, nejedly, prostě kombinované postižení
držet tradici lidového řemesla.
mentální i fyzické. Málokdo jim dával šanci přežít.
Jsem Brňák a žiji dva životy, kde mostem mezi
Díky zdravotní sestře paní Klemové z Říčan, Vojtově nimi je dálnice D1, již 13 let. Celý život bojuji
metodě, neustálé péči a víře jsou z nich dnes zralé o svou svobodu, o práva lidí s handicapem, o
ženy plné života, i když závislé na péči druhých.
obyčejný hezký život a není to vůbec jednoduché.
Holky vychodily speciální školu, naučila jsem je jezdit Je to už pár let zpět, přišla za mnou moje
na upraveném dvojkole, chodit na výlety, jezdit k
kamarádka, která znala naši cestu a nabídla
moři, zpívat, opékat špekáčky a spousty jiných pro mi finanční příspěvek pro děvčata. Není vůbec
každého běžných věcí. Po 26. roce jsem je začala
jednoduché tyhle dary přijímat, tím více, když se
osamostatňovat, našla týdenní charitní zařízení,
snažíte pracovat a vše zvládnout. Nenechala mě
abych i já mohla žít a dělat práci, která mě baví.
ani nadechnout k odpovědi, rozhodla za mě.
Potkala jsem životního i pracovního partnera, oba
A já mám prostě potřebu poděkovat. Poděkovat

PODĚKOVÁNÍ

Panu primáři z oddělení chirurgie
říčanské nemocnice, MUDr. Stanislavu

Černému, velice děkuji, že mě operoval.
Odborník na svém místě se skvělým
lidským přístupem.
Marcela Pešková

Zveme na sérii přednášek / kázání na motivy seriálu Hra o Trůny

Hra o Trůn
Železný trůn 8.11.2020
Co je v našem životě nejdůležitější? Kdo sedí na trůnu našeho života a jaké to má
důsledky?

Co je mrtvé, nemůže nikdy zemřít 15.11.2020
Jistotu v životě můžeme paradoxně mít, až když se všech jistot vzdáme.

Hodor - Vrata 22.11.2020
Pomoc druhým nás poznamená a někdy i hodně stojí, ale je to cesta, jak se stát
velkým.

Strážci na zdi 29.11.2020
Muži noční hlídky se vzdali všeho, aby chránili ostatní. Jaké je naše osobní
poslání a životní úkol? Jaké je poslání církve?

Zima se blíží 6.12.2020
V našem světě, stejně jako v Západozemí, se blíží se něco, co radikálně změní
hodnotu věcí. Ježíš slíbil, že se vrátí. Kdo se bude radovat z Jeho příchodu?

Vždy v neděli od 9:30

paní Marcele Klemové, zdravotní sestřičce z
Říčan. Poděkovat za dlouholetou nejen finanční
podporu paní Evě Beckerové, asistentce firmy
Zoeller Systems spol. s.r.o. a také celému vedení
této firmy sídlící v Říčanech. Díky jejich podpoře
mohu platit pomocné asistentky v domácnosti,
na rehabilitačních pobytech, občas holkám
dopřeji i cesty k moři a různé kulturní akce. Velký
dík patří i MAS Říčansko, resp. Páje Šantorové za
podporu reklamy naší dílny a tvorby, pomoc při
plánování a shánění financí na akce.
Vím, že mám ohromné štěstí, mám přátele. Bez
přátelství to nejde, pomáhejme si navzájem a
važme si každého dobrého člověka. Proto jsme se s
Václavem rozhodli pořádat den otevřených dveří pro
dobré lidi u nás v keramické dílně s výstavou naší
tvorby na zahradě. Jsi-li dobrý člověk, přijď 28. 11.
do ateliéru. S pokorou,

Eva Novotná

Den válečných
veteránů
11. 11.
V listopadu si připomínáme památku válečných veteránů, jako symbol
úcty k nim si můžeme připnout vlčí
mák. Tyto květy, které pokrývaly za
první světové války hroby padlých
na západní frontě, jsou u nás spojeny s celostátní sbírkou organizace
Post Bellum. Zakoupením symbolického květu podpoříte natáčení
pamětníků-bojovníků za svobodu.
Nahrávky lze vyhledat ve veřejné
pamětnické databázi Paměť národa. Vzhledem k omezení provozu
muzea během protiepidemických
opatření letos vlčí máky a kasičku
najdete v Turistickém informačním
centru Říčany na Masarykově náměstí.
Renata Skalošová,
Muzeum Říčany

Podle situace bude možné se zúčastnit formou
videokonference na tomto odkazu:
meet.google.com/xfo-jpmr-mgc
Při možnosti shromažďování do 100 osob se
sejdeme v sále restaurace U Boudů, Mírová
21/66, Praha - Kolovraty
Pořádá Sbor Církve bratrské v Říčanech
www.cbricany.cz
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Střípky z MASky

l Projekty přijaté do 5. výzvy Programu rozvoje venkova byly ze strany
MAS předány žadatelům k finální registraci na SZIF. MAS finančně podpořila 20 projektů za cca 6 mil. Kč.
Jde především o drobné investice do
základních a mateřských škol, veřejných prostranství v obcích, techniku
pro zemědělské podnikatele a také
vybavení nové skautské klubovny
v Říčanech. Jen říčanské projekty
jsou cca za 2 mil. Kč.
l Projekty na územní plánování obcí
Herink, Hrusice, Velké Popovice a
Vyžlovka jsou připraveny k předání
na CCR k závěrečnému ověření způsobilosti.

l Velice si vážíme práce členů Výběrové komise a Programového výboru.
Tímto všem upřímně děkujeme.
l Jelikož se nám sešlo minimum
příspěvků do plánovaného stolního
kalendáře na rok 2021 s tématikou
tradičních i netradičních receptů Říčanska, zvolili jsme téma jiné ve spolupráci s Ladovým krajem. Kalendář
bude zaměřený na toulky s MASkou
Ladovou krajinou.
l Přijměte pozvání na dvě akce, do
kterých se MASka aktivně zapojila. Jedna se zaměřuje na společné

setkávání rodičů pečujících o dítě
s postižením a druhá na setkání dobrých lidí, které spojuje cit
pro krásné věci, jež vytváří umělci
pod značkou Zápraží originální
produkt®. Pokud by vývoj situace nedovolil tyto akce uskutečnit,
předem se omlouváme. Sledujeme
aktuální vládní opatření, kterými
se budou jednotlivá setkání striktně
řídit. Více informací na webových
stránkách http://ricansko.eu/, kde
bude vše včas zveřejněno.
Pavlína Šantorová Filková
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• POTŘEBUJETE POMOC?


MAS Říčansko Ž͘Ɖ͘Ɛ͘připravuje pravidelná


SETKÁNÍ RODIČŮ PEČUJÍCÍCH 
O DĚTI SPOSTIŽENÍM




<z͗ϰ͘ϭϭ͘Ăϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬsϭϬ͗ϬϬ,K/E
<͗sPRŮHONU 153, 251 62 SVOJETICE






Nebuďte doma, přijďte mezinás. 
Budeme se scházet pravidelně, 1x měsíčně. 
Můžete se knám přidat kdykoliv během roku.
Společně budeme sdílet své zkušenosti a poznatky, 
starosti, ale i radosti spojené spéčí o blízkou osobu.
• Připravujeme setkání se zajímavými odborníky 
•
•
•
•



TémaƚĂsetkání͗

• omácí péče a jeho úskalí
Sylva Hurajtová –neformální pečující
• Naše práceǀƌĞŐŝŽŶƵĂdostupné sociální služby
Pavlína Šantorová Filková –ředitelka MAS Říčansko
• déma prosincového setkání: posezení s psychologem


Těšíme se na setkání sVámi


sǌŚůĞĚĞŵŬomezeným kapacitám͕prosím͕potvrďte svouúčast ŶĂĞŵĂŝů
ŵĂƐ͘ƌŝĐĂŶƐŬŽ͘ƐŽĐŝĂůŶŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘Nebo zasláním ^D^ŶĂƚĞůĞĨŽŶϳϮϰϮϵϮϮϳϬ͘
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Jan Žižka a Říčany
Postava husitského válečníka Jana
Žižky neodmyslitelně patří k českým
dějinám a o jeho významu svědčí i to,
že se v anketě největší Čech umístil
na 5. místě. Co však o Žižkovi vlastně
víme? Mnoho toho není, autentických pramenů, které napsal či spíše
nadiktoval, je málo, dokonce ani
nevíme, jak vypadal. Dostupná fakta o Žižkovi a jejich rozsáhlou interpretaci naposledy mistrně zpracoval
známý historik Petr Čornej, který na
rozdíl od jiných nechal čtenáře nahlédnout do „své kuchyně“ a neváhá
přiznat, že informace o Žižkovi z jeho
doby nejsou jednoznačné.
O Žižkově mládí v jihočeském Trocnově a jeho rodině se
dozvídáme jen ze zlomkovitých
zpráv, nejinak tomu je v případě
jeho působení v loupeživých družinách, žoldnéřských službách či
na královském dvoře. Na počátku
husitských válek Žižka možná ani
nebyl vůdcem ozbrojené skupiny,
která odešla z Prahy do Plzně a odsud poté směrem na jih, kde došlo
ke střetům, mezi něž patří i známá
bitva u Sudoměře. Čornej o postavení Žižky v této době polemizuje
a to, že jiní vůdcové husitů jsou
v pramenech uvedeni před ním, je
dáno spíše mírou jejich urozenosti.
Žižkův vzestup následoval po pří-

chodu do nově založeného Tábora,
kde se stal jedním ze čtyř hlavních
hejtmanů, v počátku byl ovšem
hlavním hejtmanem Mikuláš z Husi
(† 1420). Žižka v následujících letech úspěšně odrážel útoky křižáckých armád na „kacířské“ Čechy,
stejně tak domácí nepřátele, ať již
ze strany katolických měst a šlechticů, nebo jiných husitských frakcí.
Stačí připomenout bitvy na Vítkově, u Vyšehradu či u Malešova.
Jednou z významných akcí bylo i
obléhání hradu Říčany, drženého
katolickým šlechticem Divišem
z Říčan. O tomto obléhání se čtenáři Kurýra mohli podrobně dočíst
v čísle 5/2019. Husitské vojsko
přitáhlo před Říčany 24. listopadu
1420 a střílelo do hradu z děl, Žižka se ovšem k oblehatelům připojil
až později. Obléhání skončilo 4.
prosince kapitulací Říčanských.
Obě strany se dohodly, že lidé
z hradu budou moci svobodně odejít a nechat si své svrchní oděvy,
dohoda ovšem byla patrně oboustranně porušena. Obránci hradu
(včetně pána Diviše) se o dva dny
později objevili mezi zajatci v Praze a duchovní ukrytí na hradě byli
upáleni. Říčany se poté patrně
nacházely pod husitskou správou.
V letošním roce si tedy připomí-

náme 600 let od těchto událostí.
Po Žižkově smrti u Přibyslavi roku
1424 trvaly takzvané husitské války ještě 10 let, ovšem za definitivní
konec sporů mezi husity a katolíky
lze považovat až kutnohorský náboženský mír, uzavřený roku 1485.
Dochovaly se v Říčanech nějaké
autentické památky na Žižkovo obléhání Říčan? Patrně ano – a jsou
uloženy v říčanském muzeu. Muzeum uchovává soubor drobných
militarií z říčanského hradu, jež
s velkou pravděpodobností souvisejí s Žižkovým obléháním. Mezi nimi
vyniká žulová dělová koule pozdně
středověkého původu. Muzeum
ovšem také cíleně sbíralo památky
související s Žižkou, které pocházejí z mladších dob. Jedná se o pamětní medaile, bankovky, idealizované
podobizny (obrazy i grafiky), divadelní plakáty, romány a odbornou
literaturu z 19. století o době husitské či takzvanou hůl Žižkovu (s
Žižkovou hlavičkou). Připomínky
obléhání Říčan bychom ovšem nalezli i jinde, například kámen původem z Říčan je součástí Žižkovy
mohyly u Přibyslavi.
Jan Boukal,
Muzeum Říčany

Bankovka v hodnotě 25 Kčs z roku 1961 s motivem Jana Žižky, Sbírka Muzea Říčany
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Husitské Říčany

inzerce

V sobotu 19. září se v Říčanech uskutečnily Městské
slavnosti, dílem na cyklostezce, ale i v okolí říčanského hradu. Zde se na louce pod hradem nacházelo ležení
husitských bojovníků. Nadšenci v dobových kostýmech
připomněli akcí pod názvem „Jak husité dobyli říčanský hrad“ skutečné události před zhruba 600 lety. Malí
husité z Církve československé husitské z Tmaně a Říčan byli u toho. Vyzkoušeli si zbroj, podívali se, jak se
razily mince, jak se cvičí koně, zhlédli ukázku bitvy a
vybarvili si středověké písmo - iniciály.
Děkujeme za krásnou akci a nádherný den v Říčanech.
Jana Smardová

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, potřeboval bych prodat byt, na
který jsem si vzal před 6 roky hypotéku. Jak bych měl postupovat? Děkuji, 
Milan B.
Odpověď: Prodej i koupě nemovitosti zatížené hypotékou stávajícího majitele jsou zcela běžné. Zástavní právo
k nemovitosti není překážkou prodeje ani koupě nemovitosti, naopak v dnešní době takové obchody běžně probíhají. Tuto skutečnost je však nutné zohlednit ve smluvních
dokumentech. Před podpisem kupní smlouvy a smlouvy o
úschově se musí prodávající a kupující dohodnout na tom,
jakým způsobem se zástavní právo vypořádá. Nejčastěji se

zástavní právo na nemovitosti řeší předčasným splacením
daného úvěru z kupní ceny nemovitosti a následným výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí. Celý proces prodeje může trvat asi o 1-2 měsíce déle než v případě
prodeje nemovitosti bez hypotéky. V tomto případě doporučuji obrátit se na realitní kancelář, která zajistí správný
postup, aby prodej, splacení hypotéky i výmaz zástavního
práva z katastru proběhl bez komplikací.
Otázka: Dobrý den. Chtěla bych prodat chatu a následně do půl roku koupit rodinný dům. Veškeré peníze
z prodeje chaty chci použít na koupi tohoto domu. Musím zaplatit daň z příjmu nebo ne?
Jitka T.
Odpověď: Dobrý den, pokud použijete peníze za
prodej chaty k pořízení vlastního bydlení, pak jste od
platby daně z příjmu osvobozena. Je tam podmínka, že
tuto vlastní nemovitost k bydlení musíte koupit do konce následujícího roku po roce, ve kterém došlo k prodeji
první nemovitosti.
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na
e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
nebo dotazy volejte na tel.: 606 792 574
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Názory
Revitalizace náměstí
Informace z radnice „Říčanské náměstí má být jedno velké parkoviště“, Kurýr str. 17.
V tiskové zprávě města radnice otevřela debatu na téma revitalizace
náměstí. Střetává se zde automobilový provoz s funkčním životem
města - předzahrádky restaurací,
drobné obchůdky, služby obyvatelům, trhy.
Nahlédněme do Paříže, která vytlačila auta z centra města a většina
obyvatel s tímto krokem souhlasí.
Ačkoliv jsou obě místa vzdálená a
velmi rozličná, spojuje je společná
problematika. Pařížská starostka se
nebála provést radikální řez proti
zažitému myšlení automobilistů, že
ulice a náměstí jsou pro ně a každý
si dojede autem všude. Pomohla jí
situace v podobě koronaviru. Veřejnou městskou dopravou se lidé
jezdit báli, a kdyby sedli do aut, doprava by zkolabovala. A tak radnice
nechala upravit dopravní značky,
přestříkat pruhy ulic a Pařížané se
začali po městě pohybovat na kolech, koloběžkách a pěšky. Poznali,
že město může vypadat i jinak - bezpečněji, bez hluku, dopravní zácpy a
znečištění. Poslední volby naznačily,

že většina Pařížanů je pro a nechce
se vrátit zpět.
K tématu se také vztahuje příspěvek
světoběžníka Ivo Petříka „Květinová
louka místo parkovacího domu“,
Názory, Kurýr, str. 55.
Autor příspěvku představuje parkovací domy a velkoplošné podzemní
garáže jinde ve světě. Tyto objekty
potkáváme v zemích, kde čtyřicet
let nebudovali radostné zítřky pod

vedením komunistické strany, a byly
většinově postaveny před začátkem
ekologické krize, na které se automobily podílí.
Na závěr připomínám výrok kardiologa Jana Pirka: „Chcete-li alespoň něco
udělat pro své srdíčko, tak je to 10 000
kroků denně.“ Jen částečné plnění
této rady by podstatně vyřešilo automobilovou situaci ve městě.
Vladimír Blažek

Květinová louka u nádraží
Pokud jde o dočasný stav a ještě není definitivně rozhodnuto, jak se s pozemkem na rohu ulic Politických vězňů a
Cesta Svobody naloží a současný stav je určen k vyvolání
diskuse, chopím se této příležitosti a rozšířím své argumenty pro parkovací dům. Aby můj příspěvek pro odpůrce domu nebyl tak kontroverzní, samozřejmě kvituji
s povděkem, že zmizel hnusný plechový plot a nahradilo
ho pletivo.
Argument, že není zájem přilákat další „přespolní“ do
Říčan, je tak trochu na vodě. Jistě by bylo zajímavé zjistit, jaké procento parkujících kolem nádraží je z Říčan
a kolik přespolních. Což je samozřejmě obtížné provést.
Avšak je jasné, že lidé z obcí přidružených k Říčanům
jako je Kuří, Strašín, Pacov, Voděrádky, Jažlovice, ale i
lidé, kteří bydlí kolem Marvánku, pokud jezdí do Prahy
vlakem, nechodí na nádraží pěšky. Neposkytnout jim
příležitost parkovat přímo u nádraží je sobecké.
Je sice příjemné zjištění, že jízdních kol na nádraží přibývá, že počet lidí, kteří jedou na nádraží na kole, v Říčanech
roste Nelze však předpokládat, že u nás vznikne situace
jako ve Švýcarsku, kde nádraží jsou doslova obležena
bicykly, ve velkých městech i v počtu několika tisíc.
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Současná situace způsobuje, že všechny ulice v širokém okolí nádraží jsou doslova obležené auty. I nad
nádražím v ulicích Táborská, Bezručova, Ruská, Legií
ve všední den nenajdete mnohdy jedno volné místo.
Naopak občas je zablokován i přístup ke kontejnerům
s tříděným odpadem i výjezdová vrata rodinných domů.
Parkovací domy jsou osvědčenou moderní metodou, jak
řešit automobilismus v naší civilizaci. V Peci pod Sněžkou to vědí. A proto nyní otevírají nový parkovací dům
pro 450 automobilů. A výstavbu dalšího, ve Velké Úpě,
připravují. Divím se, že zastupitelé našeho města to nevědí. Myslím si, že to vědí, ale zamítnutí parkovacího
domu je příkladem plíživé atmosféry nesmyslného boje
proti automobilům, které nám předvádí v drsné podobě
současné vedení Prahy.
Myslím si, že financování parkovacího domu by mohlo
být za přispění peněz Středočeského kraje s argumentem, že dům bude sloužit nejen říčanským. Praha pro finanční podporu by mohla slyšet na to, že čím více aut zůstane v takovém domě a lidé pojedou vlakem, tím méně
bude aut v Praze.
Ivo Petřík

texty.kuryr@ricany.cz
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Ze sportu

T.J. Sokol Říčany a Radošovice
ATLETICKÝ ODDÍL T. J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE POŘÁDAL ODLOŽENÝ
ZÁVOD NEBOLI JARNÍ ATLETICKÉ ZÁVODY A ŽÁKOVSKÝ ATLETICKÝ DEN
Dne 20. září se sešlo 131 atletů a atletek
na domácím Odloženém závodě. Na
úvod byly předány poháry pro ATLETICKOU NADĚJI 2019, za dívky si
pohár odnesla Lea Bradová a za chlapce
Matěj Kovář. Oba si ocenění zasloužili
za vynikající výkony v roce 2019. Potom se rozběhly speciální disciplíny pro
kategorii mini a disciplíny pro ostatní
kategorie. Závod probíhal ve svižném
tempu, mohli jsme vidět hezké výkony,
o které se dílem postarali také závodníci z jiných oddílů. Velké zastoupení
měla Atletika Líbeznice, SK Sokol Zlatníky nebo Olympia Kutná Hora. Ceníme si toho, že se našich závodů účastní
i jiné oddíly. Děti si letos odnesly krásné
ceny, které nám z jedné části věnoval jeden z rodičů, další část cen jsme mohli
koupit díky finanční podpoře města
Říčany. Děkujeme všem za podporu
sokolského sportu.
O 14 dní později, 3. října, jsme pořádali
ŽÁKOVSKÝ ATLETICKÝ DEN. Le-

tošní atletický čtyřboj se povedl, ať už
vezmeme v úvahu krásné slunečné počasí s více jak 20 °C či termín, který těsně
předcházel omezení sportovních akcí
kvůli virové epidemii. Závodu se zúčast-

nilo přibližně 150 závodníků, o zdravou
konkurenci se postaraly přespolní atletické kluby, ponejvíce z Jižního města.
V závodě jsme viděli velmi kvalitní výkony a někteří si vytvořili i nové osobní
rekordy, což je na závěr sezony málo
obvyklé. Děkuji všem zúčastněným za
perfektní zajištění závodu a našim závodníkům za vzornou reprezentaci oddílu. I v případě tohoto závodu děkujeme městu Říčany za finanční podporu,
velmi si této podpory ceníme.
Poprvé jsme kvůli epidemiologickým
opatřením museli v obou závodech
diváky požádat, aby výkony svých dětí
sledovali z vyhrazených prostor. Tímto
bych chtěla rodičům a ostatním divákům poděkovat za dodržování uvedeného opatření. Do budoucna si budeme
přát, aby Jarní atletické závody mohly
proběhnout v obvyklém jarním termínu
a bez podobných opatření.
Atletický oddíl T. J. Sokol Říčany
a Radošovice

Tradiční hry i ozářený Jureček
Začátek podzimu přinesl oddílům všestrannosti říčanského Sokola hned dvě zajímavé akce pro celou rodinu.
Během posledního zářijového týdne se naše jednota připojila k akci Sokol spolu v pohybu probíhající souběžně
s Evropským týdnem pohybu (EWOS). Zúčastnilo se 250
cvičících z oddílů všestrannosti všech věkových kategorií,
od rodičů s dětmi přes dětské oddíly až po seniory. Díky
pěknému počasí se většina cvičení konala na sokolském
hřišti a bylo tak možné splnit jeden z hlavních cílů této akce,
tedy představit sokolské cvičení veřejnosti a rozšířit naše
řady o nové cvičence.
Letošním tématem byly tradiční české hry. Rozhýbali jsme
se při různých variacích honičky, zahráli jsme si vybíjenou
nebo Honzo vstávej, na řadu přišlo i skákání panáka a vyzkoušeli jsme si i takřka skanzenové záležitosti jako cvrnkání kuliček či točení káči.
Dospělí se při hraní vrátili do dětských let, děti objevily nové
způsoby trávení volného času a měly radost z omalovánek
a náramků, které za odměnu dostaly. Společně jsme si užili spoustu zábavy a těšíme se, jaké téma nám přinese další
ročník této stmelující akce.
Na datum 8. října připadá Památný den sokolstva, od loňského roku oficiálně uznaný jako významný den. Připomínají se jím oběti, které sokolové přinesli v boji za svobodu
a demokracii v průběhu minulého a předminulého století.
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Říčanští sokolové
v tento den uctívají památku tradičním lampionovým průvodem
kolem rybníku
Jureček. Nachystána byla osvětlená stezka podél
břehu rybníka se
třemi zastaveními, kde si účastníci mohli pustit na vodu lodičku se svíčkou.
Aby se dodržela platná opatření, byl průvod rozdělen na
menší skupinky, v praxi tedy každá rodina prošla stezku
samostatně. Časové okno pro průběžný start bylo původně
půlhodinové, avšak zájem o akci byl tak velký, že poslední
skupinka vycházela až hodinu po začátku akce. Celkem si
trasu s lampionem prošlo přes 150 příznivců Sokola a některým cesta natolik učarovala, že ji absolvovali dokonce
dvakrát.
Jsme velmi rádi, že se ve tvářích účastníků odrážela nejen
světla svíček, ale i radost z příjemně stráveného večera.
A všem tímto děkujeme, že se nám společně povedlo vytvořit tak báječnou atmosféru.

Odbor všestrannosti T. J. Sokol Říčany a Radošovice

texty.kuryr@ricany.cz

Ze sportu

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

Muži

Muži na čele ligové tabulky
Ragbisté Mountfieldu Říčany pokračují v dobrých ligových výkonech, po pěti
vítězstvích však zaznamenali první porážku na půdě moravského hegemona
Vyškova.
Na pouhých sedm kol se letos smrskla
základní část první ragbyové ligy, více
kol pandemie koronaviru nepovolila.
Málo zápasů rovná se málo příležitostí
pro opravu špatných výsledků. S cílem
začít soutěž v nejlepší formě a kondici se
Mountfield popasoval dobře. V prvních
pěti utkáních pětkrát zvítězil a zajistil si
postup do čtyřčlenného play-off.
Na šesté utkání jeli říčanští do Vyškova,
kde je čekala těžká prověrka. Domácí
borce posílili před sezonou mistrovským
titulem ze Sparty ověnčení Jiří Pantůček
a Pavel Pytela, kteří přinesli Moravanům do útočné řady kvalitu a zkušenost.
Mountfield byl lepším týmem v prvním
poločase, který ovládl 20:14, ve druhé
půli však i díky zraněním nezvládl nápor
domácích, prohrával auty i mlýny a nakonec prohrál 25:26.

CENTRUM MLÁDEŽE

Další mladíci z SCM v týmu mužů
Mladí talenti Samuel Dupuy, Matěj Formánek a Lukáš Linhart se ve své první
seniorské sezóně velmi dobře prosazují
v ligovém týmu mužů.
Osmnáctiletý Sam Dupuy si již vyzkoušel ragby i na britských ostrovech v
Hastings, kde byl díky mezinárodnímu
programu, do kterého jsou ragbyové Ří-

čany zapojeny. Sam je útoková spojka a
velmi dobrý exekutor ragbyových kopů.
Matěj Formánek je velmi hbitý a šikovný
útočník, v útočné vozbě dokáže zastat
více postů. Své osmnácté narozeniny
má ještě před sebou, stejně jako celou
ragbyovou kariéru.
Lukáš Linhart je všestranný sportovec,
svůj ragbyový talent a fyzické schopnosti prodává již tuto sezónu na exponované pozici mlynáře v první řadě ragbyového mlýna.

Děti

Zimní ragby opět s námi
RC Mountfield Říčany opět uspořádá v
zimních měsících halové ragbyové turnaje ve Zbuzanech. Již od roku 2012,
kdy tradici turnajů pro děti v kategoriích
U6 - U12 založil náš trenér Tomáš Kohout, jsou Zbuzany oblíbeným sobotním programem pro celou řadu klubů z
Čech, při kterém se v místní hale během
jednoho dne představí i více než 110
týmů. Cílem těchto turnajů je zajistit
možnost aktivního sportování pro malé
ragbistky a ragbisty i v zimním období a
jsme hrdí, že tímto projektem pomáháme celému českému ragby.
Termíny turnajů v zimě 2020/2021:
• 2020 - 21. 11., 5. 12.
• 2021 - 16. 1., 30. 1., 13. 2., 20. 3.

ŽENY

Podzimní patnáctkové soutěže
Program podzimních soutěží zaznamenal hned od začátku řadu změn. Vzhledem k odkladům některých utkání, především z důvodu výskytu onemocnění
Covid, sehrála říčanská děvčata zatím
pouhopouhé jedno utkání, na hřišti favorita soutěže pražských Petrovic však
vysoko prohrála.

Trénuje se pod umělým osvětlením
Zadní hřiště areálu stadionu Josefa Kohouta využívají ragbisté Mountfieldu
především pro tréninky. Komfort hřiště
a jeho využitelnost v některých měsících
výrazně zvýšila nedávná investice města
Říčany do umělého osvětlení. Díky delší
časové využitelnosti plochy je možné
tréninkové jednotky plánovat efektivněji, zároveň nedochází k zátěži vnitřních
městských sportovních prostor ještě
před nástupem zimního počasí

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
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KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE FK ŘÍČANY
Těsně před začátkem slavnostního roku, kdy tradiční klub FK Říčany oslaví 120 let své existence, se
povedlo zahájit a úspěšně realizovat rekonstrukci a modernizaci zastaralého fotbalového areálu. Vdechnout mu nový život.
Nový život nejen formou rekonstruované, současným standardům vyhovující tribuny, ale i mladé trenérské krve do řídících
struktur klubu. Pomalu dokončovaná tribuna poskytne místním hráčům a hráčkám, od těch nejmenších po ty nejstarší,
dlouho a toužebně očekávané nové zázemí. I ten, kdo fotbal nikdy nehrál, vyslovuje termín „kabina“ s posvátnou úctou. Pro
říčanské fotbalisty to bude svatyně, místo s nezaměnitelným
odérem, kde se „to“ všechno děje. Kde se slaví, kde se pláče, kde
se zpívá i křičí, kde vznikají přátelství a pouta na celý život. Léta
jsme ho pořádně neměli, a to se konečně záhy změní.
Stejně tak se dostalo „rekonstrukci“ klubu i v oblasti lidských
zdrojů. Rozhodovací orgány klubu doplnila mladší generace,
které nestačí, že se „přežije“ do další sezony, ale má drajv, chuť
a vizi, jak se stát novým motorem klubu a dostat ho v našich
reáliích k maximálnímu výkonu. Klub FK Říčany tím dává
najevo, že nechce dále setrvávat ve starých pořádcích vzájemné nedůvěry, apatie stran inovací a uzavřenosti vůči novým
nápadům a odborným znalostem jedinců. Klub chce plnit
své společensko - sportovní poslání, jak by tomu u tradičního
a v minulosti dominantního klubu v kraji mělo být. Nově vzniklou platformu nabízíme všem sportuchtivým dětem ve městě
a okolí. Bez přetvářky, tak úspěšně používané jiným klubem,
deklarujeme, že chceme být úspěšným sportovním klubem,
chceme dát dětem možnost položit základy k výkonnostnímu
sportu na určité úrovni, ať už jím později bude, či nebude právě
fotbal. V maximální možné míře se však chceme podílet také
na řešení sociálních a společenských problémů ve městě Říčany a okolí. Nechceme stát za zavřenými branami fotbalového
areálu, jak tomu v minulosti často bylo, ale naopak nabízíme
pomocnou ruku všem, kdo jí potřebují: ať už to v poslední době
byly rizikové skupiny postižené pandemií koronaviru, tak požárem stižená klubovna skautského oddílu v Říčanech. I zde
pomáhali fotbalisté a rodinní příslušníci našich hráčů a hráček.
Pomalu se daří zacelit rány z minulosti. Opravujeme díry ve
hřišti, stejně jako jsme kompletně doplnili všechny mládežnické kategorie. Máme nově osvětlené tréninkové hřiště. Máme
kompletní návaznost mládežnických týmů od školičky po starší
dorost. Máme A i B tým mužů. Máme jako jediní široko daleko
čistě dívčí tým Lvice FK Říčany, jehož počty limitující ke dvaceti
hráčkám nám mohou závidět i větší a zavedenější značky z Prahy. Celkově 10 týmů má své certifikované trenéry, kteří táhnou
za jeden provaz. Netápou. Mají zcela konkrétní představu, co
trénovat na začátku mladší přípravky a co musí umět starší
žáci, než své kategorii zamávají na rozloučenou. Nikdo si to
nedělá „po svém“ a „pro sebe“, všichni na sebe navzájem navazují, spolupracují, doplňují se a zároveň mají dostatek prostoru
pro trenérskou seberealizaci v rámci dané koncepce mládeže.
Všechny tyto kroky nesou bezprostřední ovoce. Přes všechny
problémy současné doby možná dokonce o sezonu rychleji,
než jsme čekali. Někdy je příjemný pohled na tabulku, ale při
pohledu na hru nezůstane jedno oko suché. Soustředili jsme se
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tedy spíše na to, aby parametry měla hra. „Aby na to šlo koukat“. Věříme, že po cestě lemované fáborky poctivého tréninku
a herních principů dospějeme do oblasti dlouhodobě udržitelných uspokojivých výsledků. Od rýsovacího prkna inženýrů
fotbalových duší jsme o půl sezony později v reálném provozu
v bodě, kdy i na ty tabulky je pohled příjemný. Hřát nás může,
že to není žádná haluz, jen logické vyústění odváděné práce.
Primárně jsme usilovali, aby děti chápaly, co po nich trenéři
chtějí, aby uvěřili jejich společné vizi, vzali ji za svou a zlepšovaly se při snaze o její naplňování. Nikoliv direktivně, nikoliv pouze a jen tak, jak to vidí trenér, ale přirozeně, soutěživě, metodou
pokus/omyl. Výsledky jsou až v druhé řadě. Jen takový bonus.
Ale upřímně? Velmi příjemný bonus. Naše dorosty U19 a U17
hrají nejvyšší soutěž ve středočeském kraji a drží tam krásné
7. resp. dokonce 2. místo a při pohledu na ročníkovou situaci
by mohlo a mělo být v příští sezóně ještě lépe. Žáci odehráli
v okresním přeboru celkem 15 zápasů, plných 12 vyhráli, dva
skončily dělbou bodů a pouze z jednoho zápasu odešli poražení. Kategorie mladších žáků navíc dosud nepoznala hořkost
porážky a od slávy průběžného zlata je dělí jen o jeden odehraný
zápas chudší zápis. Starší kategorie přípravek střídá hezké výkony se slabšími, jak to u dětí tohoto věku bývá, ale jsme si jisti,
že na své sportovní cestě vydrží a vše krásné, co tato hra přináší,
na ně ještě čeká. Mladší přípravka, stojící na silném dorazovém
ročníku 2012, hájí stříbrnou pozici, udivujíc konkurenci svou
fotbalovostí. Školička září, ať už díky týmu Lvic v jejich růžových dresech, tak mezi kluky v obou našich turnajových soutěžích - Mini Star a Baby Foot. Tam se nám ve formátech 4+1
a 3vs3 daří jak v dětech probouzet lásku k fotbalu, tak sbírat
individuální ceny pro nejlepší hráče, střelce i brankáře.
Sečteno, podtrženo: vzali jsme to v FK Říčany pěkně od podlahy a snažíme se jet strop. Myslet na dotaženou klubovou filozofii, jednotnou herní koncepci mládeže, která půjde ruku v ruce
se štábní kulturou - rekonstrukcí zázemí, novými pomůckami,
balony, sadami dresů, tréninkovými komplety... Chceme být
dominantním klubem v okolí, ale nejsme zamčená věž ze slonoviny. Jsme tu pro všechny, kdo mají zájem. Přijď se na nás
podívat a přidej se k nám, hned jak to situace umožní. Mimochodem, naši hráči a hráčky jsou se svými kouči v kontaktu i teď
a snaží se rozvíjet své schopnosti, i když se nemohou sejít osobně celá parta najednou.
Karel Masopust

texty.kuryr@ricany.cz
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

Středočeské Centrum Mládeže v šachu
Středočeský kraj podporuje Sportovní Centra Mládeže (SCM) od roku 2017. V Kurýru máme možnost číst
informace o zřízení SCM v Říčanech pro rugby. V roce
2019 dostalo podporu i SCM v šachu s centrem v Říčanech. Náš klub za poslední roky zaznamenal významné úspěchy a disponujeme řadou kvalitních trenérů,
v čele se Stanislavem Stárkem, který dokončuje studium na FTVS se zaměřením na šachy. Bylo tedy celkem
logické, že podporu vzniku SCM v Říčanech jsme získali i od Středočeského šachového svazu.
Podpora se týká trenérské činnosti a podpory v rámci vrcholných soutěží mládeže.
Nejaktuálnější akcí je podpora středočeským klubům mládeže v době zastavení veškerých sportovních akcí. Hlavní
trenér SCM zajistil okamžitě online tréninky na YouTube
kanálu Šachy Říčany, kde probíhají online lekce pro úplné
začátečníky i pro hráče pokročilejší.
První online trénink pro začátečníky proběhl 13. 10.
Probráno bylo téma „Jak tahá dáma nebo věž“, dále si
mohly děti vyzkoušet dát první maty, paty, nebo třeba
jen šach. Druhý online trénink pro začátečníky 14.
10. proběhl na téma „Volný sloupec“ a „Chápání strategie“. 15. 10. již patřila online lekce talentům klu-

bu a kraje, i hráčům pokročilejším. Byla připravena
přednáška na téma Jansa+Hort.
Do tréninku se můžete zapojit i Vy na: www.facebook.
com/ksricany1925/.
Jaroslav Říha

M ČR v Rapid šachu juniorů
M ČR se hrálo v České Třebové ve dnech 19. - 20. 9. za účasti 80 hráčů. Chlapci a dívky hráli spolu. Klub reprezentovali
Michal Strnad, 45. místo, a Julie Vilímová, 60. místo.
Jaroslav Říha

Korona korona …
V září jsme byli plni optimismu, že se
virová epidemie zastavuje. Začali jsme
hned v den začátku školního roku. Těšili
jsme se! V září jsme měli různá soustředění i tréninky navíc
a také několik vystoupení. Vystupovali jsme jedno odpoledne dokonce na třech různých místech. Avšak hned od října
musel všechen optimismus stranou.
TŠ Twist Říčany také uspořádala v září – za mimořádných opatření – opožděnou Jarní cenu. Avšak byla
to zřejmě nejen první letošní celorepubliková soutěž
v rokenrolu v ČR vůbec, ale zároveň i poslední. V říjnu
měl proběhnout jubilejní 20. ročník Poháru starosty
města Říčany, který jsme raději s narůstající korona krizí
přesunuli o více než měsíc na 21. listopadu. V době psa-

ní článku sice soutěž chystáme, avšak s tím, že pořádání
je značně nejisté.
A jak se činíme při opětovném uzavření sportovišť a zákazu
shlukování? Každopádně se snažíme být s našimi svěřenci
v kontaktu. Některé skupiny zkouší aktivity on-line prostřednictvím elektroniky, některé se rozdělí do (zatím) povolených
šestičlenných skupin a hýbou se venku, jiní členové dostali
rozpis, jak se udržovat doma. Každá skupina to má jinak. Tréninky on-line však nejsou brány jako plnohodnotné tréninky,
ale je to navíc. Díky zkušenostem z jarních měsíců budeme
nyní nahrazovat tréninky, až to situace dovolí, spíše na parketu, nebo aktivitou venku. A jakkoliv je to „blbé“, nezbývá nyní
než čekat. TAK VYDRŽME, STOJÍME SI ZA TO!

Jiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany
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SK Slunéčko viru navzdory
Soutěžní sezóna po nedokončené poslední se opět překlopila do nepříjemného, ale
nutného režimu, kdy dodržujeme dosud vydaná nařízení
vlády. Nevím, jaká bude situace v době, kdy se Kurýr dostane
mezi veřejnost, ale zatím využíváme možnosti tréninku venku v malých skupinách. Dosud se odehrála některá utkání
dlouhodobých soutěží, kterých se náš klub pravidelně účastní. Skóre je zatím plusové. Především U 13 pod vedením Evy
Vilhumové vkročilo do sezóny výborně a dalo zapomenout
na loňské výsledky. I U 12 si vede dobře. Tak jen doufáme
v lepší časy.
Pokud nařízení vlády povolí slučování venku v jakémkoli počtu, připravíme program tak, aby všechny hráčky v rámci možností mohly „trénovat“. Pokud budeme
uzavřeni do svých bytů, bude probíhat individuální příprava.
Doba je zlá a vyžaduje od nás všech uvědomělost a zdravý
rozum. Nepropadejme panice, ale zároveň buďme zodpo-

vědní. Nejen k sobě, ale i k ostatním. A my sportovci to
umíme. Klasik říká, že informace v mediích je třeba dělit
dvěma, přidat špetku selského rozumu a jste skoro u pravdivé informace. Politikaření asi v této době nemá místo.

Jana Machová, SK Slunéčko, z. s.

Krátké gymnastické babí léto v tělocvičnách

Měsíc září jsme využili v kurzech pro náhradní lekce z jarních měsíců, které jsme
dlužili dětem a rodičům z dob, kdy zůstaly
tělocvičny zavřené. Že nás hned po zahájení nových kurzů
čeká obdobná situace, jsme si nechtěli připustit - bohužel tato
situace opět nastala. Některé kurzy ani nestihly své úvodní
lekce, tak se na ně těšíme o to více a pevně věříme, že to bude
brzy. Celé první pololetí se nám protáhne do toho druhého.
Rádi bychom i touto cestou poděkovali rodičům, kteří nám
posílají povzbudivé e-maily a hlavně příspěvky, bez kterých
už bychom dávno mohli celý oddíl zavřít. Uvědomujeme si, že
situace není lehká pro nikoho z nás, a o to víc si této podpory
od vás vážíme a slibujeme, že budeme dělat všechno proto,
abychom i my tuto nepříliš povedenou dobu ustáli a těšili se Naše závodní družstva stihla své závody po dlouhé osmiměsíční pauze, a i když to byly závody bez diváků – podpory
společně z pohybu dětí ještě několik dalších desítek let.
rodičů a za velmi přísných koronavirových opatření, všechny
děti si je užily.
Na svém prvním MČR ČASPV na Hradčanech si zazávodila
děvčata z Delfínů, určitě jim účast dala motivaci do dalších
tréninků. Koncem září se uskutečnila Dokská kladina, kde i
děvčátka r. n. 2013 cvičila na kladině vysoké 120 cm (některá jen stěží vidí přes takovou výšku). Nejlépe si s tímto úkolem z našich děvčat poradila M. Chalupecká, která skončila
v dvojboji prostná, kladina na 2. místě. O rok starší V. Seaton
soutěžila již v celém čtyřboji a i ona si odvezla medaili, bronzovou. Další bronz přidala v ktg. starších žákyň A. Jechová.
Teamgymová družstva Eagles a Panteřice si z Memoriálu
Hany Myšákové v Praze odvezla medaile a poháry za 1. a 3.
místo. Děvčata, která se připravují na kvalifikační závody
na MČR, si svoje povinné sestavy vyzkoušela na pražském
přeboru a nejlépe se celý závod povedl v ktg. VS2 S. Bezouškové, umístila se na 3. místě.
Děkujeme městu Říčany za dotaci na provoz našeho oddílu a
také za dotaci na únorové závody Říčanské hvězdičky.
J. Jechová a B. Bernardová
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Tenisový „Senior 130 Cup a „Senior Ryder Cup“ 2020
Poslední sobotu v srpnu se uskutečnil již třináctý ročník turnaje tenisových dvojic, tzv. „Senior 130 Cup“.
Ačkoliv nám všem, co se pravidelně účastníme tohoto seniorského turnaje, přibylo na létech, přesto byla
účast úspěšná - celkem 16 dvojic ve věku mezi 130 až
145 roky věku. Potěšilo nás, že jedna cizinecká dvojice
přiletěla na turnaj až ze Švýcarska; krátce po skončení
turnaje se sice vracela, ale stačila nám udělit pochvalu
za atmosféru a průběh turnaje, včetně ujištění o účasti
v příštím roce. Maličkost, ale potěší to.
Vlastní průběh turnaje se odehrál ve čtyřech skupinách
a následném vyřazovacím K. O. systému ve dvou oddělených soutěžích o medaile a o vítěze tzv. „útěchy“,
tedy nepostoupivších ze skupin.
Vítězem celého turnaj se stala dvojice Vašek Stejskal
(78) a jeho partner Jirka Vocl, která, zdá se, to má již
předplacené, protože v posledních pěti ročnících vyhrála již potřetí. Porazili nově vytvořenou dvojici Ota
Korbel a Milan Letfus v poměru 5:1. Z poražené dvojice gratulujeme zvláště M. Letfusovi, protože pobyt
na tzv. „bedně“ je pro něj novým zážitkem. Třetí se
umístila dvojice, resp. trojice R. Vocl, F. Dočekal a L.
Vrba. Zde bylo uplatněno pravidlo, že ve dvojici, kde
hraje alespoň jeden hráč starší 75 let, může se tento po
setu vystřídat ještě s hráčem dalším, registrovaným u
této dvojice. Útěchu, tedy soutěž poražených, vyhrála
dvojice Ivan Chalupecký a Vin H., která porazila louňovickou dvojici F. Bulín a L. Březka v poměru 5:3.
Vlastní turnaj skončil až po čtvrté hodině odpolední a
hráči, kteří se dostali až do závěrečných kol, byli notně unaveni. Občerstvení, připravené v kuchyni vedené
Mirkem Lepenem, bylo třešničkou na dortu přátelské
pohody a radosti z každoročního setkání celé party seniorských tenistů a jejich přátel.
Za tuto pohodu děkujeme nejen našim děvčatům, která
nás zahrnula pekařskými dobrotami, ale hlavně sponzorům a přispěvatelům našeho turnaje, jmenovitě:
Město Říčany, firma David Frydrych, restaurace „U

Jermářů“, Oaza Říčany a pánové Milan Štěpánek, Milan Svoboda a Jiří Jeníček. Srdečně děkujeme.
O 14 dní později proběhl „Seniorský Ryder Cup“, populární zápas mezi dvěma vybranými týmy, složenými
z dvojic, které se utkaly mezi sebou vždy s jiným partnerem. Již osmý ročník byl svědkem vyrovnaných bojů
až do posledního kola, kdy vítězný tým odskočil třemi
vítězstvími ke konečnému úspěchu v poměru 9:6.
Vítězem se stalo družstvo kpt. Radka Vocla se členy Mirek Bartoš, Mirek Lepen, Slávek Bimka, Lenka Kostková a Ivan Chalupný. Všichni budou zapsáni na desce
vítězů.
Závěrem poděkování vedoucímu turnaje M. Lepenovi, jehož starostí je jednání s našimi podporovateli a
celkové hmotné zajištění turnaje, samozřejmě včetně
celé kuchyně a všechno občerstvení; dále Vláďovi Vondřichovi, jenž zajišťuje vlastní organizaci a průběh turnaje. Poděkování též všem pomocníkům a účastníkům,
ale proč o tom tolik mluvit, děláme to všichni rádi a děláme to pro sebe, tedy pro celou tenisovou seniorskou
partu. A je to moc fajn.

Finalisté: zleva Letfus, Korbel, Stejskal, Vocl

Lesní běh Říčany 2020 - změna termínu
Měsíce jsme se připravovali na pořádání 39. ročníku Lesního běhu Říčany. Až do poslední chvíle jsme věřili v jeho
uskutečnění v tradičním termínu, v říjnu. Situace se ale mění
s velkou razancí.

Vzhledem k všem známým podmínkám, byli jsme nuceni
posunout termín letošního ročníku Lesního běhu Říčany na
pozdější, poněkud netradiční termín. Datum jsme stanovili
na 21. 11. 2020 (sobota). Pokud to okolnosti dovolí, uspořádáme závod v obvyklé podobě. To znamená, že dodržíme
původní rozpis podle propozic, pouze s výše uvedeným termínem konání. V případě, že opět zasáhne vyšší moc, dáme
vědět na našich www.ricany.cz/org/bezeckyklub, a na facebooku www.facebook.com/lesnibeh.
Závěrem bych chtěl všechny požádat o dodržování hygieny,
abychom se mohli co nejdříve setkávat na sportovních akcích a odstartovat další ročník tradičního běhu.
Za pořadatele Lesního běhu

Miloš Smrčka
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Fotbal Rado
Fotbalový život se u nás v polovině
října zastavil. Nicméně fotbalisté měli
oproti jiným sportům výhodu, že trénovali již od začátku srpna a fotbalové soutěže se rozběhly
již od konce srpna. Díky tomu se nám podařilo odehrát více
než dvě třetiny podzimních zápasů a turnajů a můžeme
provést vyhodnocení podzimní části.
U15 Starší žáci - Náš tým je na druhém místě tabulky.
Vedoucí tým Hovorčovic má výjimečnou generaci v této
věkové kategorii, která by si mohla troufnout i na nejvyšší
soutěže. Nicméně věříme, že s nimi odehrajeme na jaře vyrovnaný zápas a možná překvapíme. Potěšilo nás i vítězství
v městském derby. Náš tým opouští klíčový hráč Zděnek
Kalaš, který bude nově rozvíjet svou životní a fotbalovou
kariéru v Jižní Americe. Zdeněk vyniká nejenom na trávníku, ale také charakterem, slouží jako vzor pro ostatní členy
týmy. Hráč, který převezme jeho dres s číslem 10, bude mít
nelehkou úlohu.
U13 Mladší žáci - Tým A je na čtvrtém místě tabulky, což
je zklamáním proti papírovým předpokladům. Několik
klíčových zápasů nedopadlo optimálně a doufáme, že se
nám bude na jaře dařit lépe. Místo toho Tým B nám udělal
velkou radost, protože končí sezónu ve stejné skupině na
devátém místě (4 výhry, 4 prohry, 2 remízy).
U11 Starší přípravka 2010 - Jeden z našich týmů vedle
ročníku 2011, který si může troufnout se měřit s republikovou špičkou. Nové posily ještě zvedly kvalitu týmu. Je radost sledovat fotbalovost a předváděnou hru toho týmu, vedenému trenérem Ondřejem Henešem, který má opravdu
široký kádr talentovaných děti. Není proto překvapením,
že náš tým je na prvním místě elitní skupiny Praha-východ
Jih. V příštím roce můžeme ve spojení se silným ročníkem
2009 sebevědomě přihlásit vyšší soutěž mladších žáků, kde
chceme hrdě reprezentovat Říčany již pod novým označením FK Říčansko.

www.fkradosovice.cz
U10 Starší přípravka 2011 Kvalitní soubor hráčů pod trenérem Martinem Paulusem hraje
prostřední skupinu okresní soutěže proti zpravidla starším dětem. Jediným rovnocenným soupeřem je nám tým Struhařova. Je
to ideální příprava na náročnou
zimní sezónu, kdy tento tým opět
čeká poměřování s věhlasnými mužstvy.
U09 Mladší přípravka 2012 - Náš tým má povinnost hrát
elitní skupinu, kde se nám ze začátku příliš nedařilo a s dominantním týmem Louňovic jsme se nemohli poměřovat.
Postupně se ale herní projev vylepšoval a na konci sezóny
nás i potěšila výhra v městském derby. Snad půjde úroveň
týmu postupně nahoru.
U08 Mladší přípravka 2013 - Hrajeme nižší výkonnostní
skupinu opět proti často starším dětem. Výsledky i úsměvy
dětí nám dělají radost.
Školička 2014/15 a Předškolička 2016/18 - Zde se jedná
o nově vzniklé týmy z náborů, kde jsme zaregistrovali kolem 40 nových dětí. Jednotlivé týmy se postupně utvářejí a
první zápasy je teprve čekají v průběhu zimy.

Česká elita opět míří do Říčan
Těžko předjímat omezení, které nás čekají v průběhu zimy.
Nicméně se držíme původního plánu. Ten spočívá v účasti
v zimních ligách U15 v Hájích, U13 a U11 v Kolovratech a
dále v námi pořádaných turnajích RadoCup v hale U Lesa.
Pro letošní zimu máme vyhlášeno 42 turnajů. Odehrajeme,
co nám regulace a Covid dovolí. I přes nejistotu dnešní doby
máme přihlášených 44 týmů. Nejvzdálenější český tým je
z Karviné a nejvzdálenější mezinárodní je TSV Wertingen.
Z elitních českých týmů se opět můžeme těšit především na
SK Slavia Praha, FK Mladá Boleslav, Bohemians, České Budějovice… Kdo chce něco znamenat, míří do tuto zimu do
Říčan. Děkujeme za finanční podporu našich turnajů městu
Říčany. Bez podpory Města by letošní ročník vůbec nemohl
proběhnout.
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Floorball Academy umožníme
dětem pohyb
„Ve Floorball Academy uděláme vše proto, abychom umožnili dětem pohyb,” říká manažer projektu Daniel Menhart
Dnešní doba pro jeho organizaci není lehká. Daniel Menhart
je manažerem projektu Floorball Academy a společně se svými
kolegy trenéry připravuje pro více než stovku holek a kluků z
Říčan a dalších obcí v okolí Prahy obecně sportovní a florbalové tréninky, turnaje, kempy i další akce.
Danieli, jaké to je plánovat sezonu v dnešní nejisté době?
Je to hodně těžké, museli jsme přerušit tréninky a zrušit akce
plánované na podzim. Také nám ubylo dětí, protože se hodně
rodičů bojí přihlásit svou ratolest na sportovní kroužek. I tak
ale děláme vše, abychom prožili pěknou sezónu plnou sportu
a dětské radosti.
Jak prožíváte přerušení sezóny?
Nezahálíme a snažíme se připravovat na různé varianty. Pokud vláda povolí scházet se třeba v menším počtu, tak jsme připraveni tréninkové skupiny rozdělit. Pracujeme i s variantou,
že se bude možné organizovaně potkávat jen venku. Pokud
by to tak bylo, zkusíme dětem nabídnout různé venkovní hry

nebo výlety a procházky. Jakmile to bude možné, tréninky znovu spustíme v běžném režimu. O všem aktuálně informujeme
na našich stránkách www.floorballacademy.cz.
Proč by rodiče měli své děti přihlásit do Floorball Academy
i v téhle době?
Především si myslíme, že pohyb, kterého je na každém
tréninku vždy plno, je tou nejlepší prevencí nejen proti
koronaviru, ale i proti dalším nemocem. V tom s námi
souhlasí i odborníci ze Státního zdravotnického ústavu.
Na trénincích si také holky a kluci užijí spoustu zábavy a
odreagují se od všech zpráv o koronaviru. A ne nadarmo
se říká: „Veselá mysl, půl zdraví.”
Mohou vám v dnešní době nějak pomoci rodiče vašich členů nebo další obyvatelé města?
Nejvíce nám pomůže, když nám dáte důvěru a přihlásíte
své děti na tréninky Floorball Academy. V Říčanech tréninky obvykle probíhají ve třech věkových kategoriích ve
sportovní hale Na Fialce v pondělí mezi 14:00 a 17:00.
Ve středu potom nabízíme všesportovní přípravku GYM
Academy. Přihlášení na všechny tréninky je možné na našem webu www.floorballacademy.cz.

Vítek Voltr, Floorball Academy
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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
Epidemiologická omezení dostihla
také knihovny. Od 22. 10. musíme,
ač neradi, zavřít i my. Výpůjční lhůty
budou prodlouženy o dobu uzavření.
Knihy lze také nadále vracet do biblioboxu. Funkční je půjčování e knih.

Pro nevyzvednuté knihy, které si čtenáři rezervovali do 21. 10., je možné
si po předchozí telefonické dohodě do
knihovny dojít. Pozdější rezervace budou vyřizovány až po znovuotevření.
O aktuálních novinkách či změnách

situace budeme ihned informovat na
našich stránkách.
Máte – li jakýkoliv dotaz, neváhejte
knihovnu kontaktovat emailem nebo
telefonicky.

Vladimír Levický
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Nejen fyzické zdraví, ale i duševní
pohoda je důležitá. V muzeu chceme udělat vše pro to, abychom k té
vaší mohli přispět. Současná situace
akcím nepřeje, ale věříme, že většina
z těch, které plánujeme pro zbytek
roku, se bude moci uskutečnit. Účast
bude vždy vázána na jmennou rezervaci. Můžete se těšit na komorní, ale
o to víc tvůrčí a přátelskou atmosféru.
Sledujte web muzea, kde vždy najdete
aktuální informace.

TVOŘIVÉ VÁNOCE
Přírodní adventní věnce

26. 11. 2020, 18:00-20:00, muzeum
Připravte se na nadcházející období
adventu a přijďte si vyrobit adventní
věnec z přírodních materiálů v poklidné atmosféře v muzeu. V ceně dílny je i výroba čtyř voňavých svíček ze
včelího vosku.
Povede Petra Skřivánková
Vstupné 350 Kč
Rezervace nutná!

každý. V ceně základního vstupného
je tvoření ozdob ze slaného těsta, slámy nebo papíru. Pro odvážnější jsou
připraveny náročnější dílny (za poplatek), kde si vyzkoušíte výrobu svíček ze
včelího vosku a korálkových ozdob na
stromeček. Přijďte s celou rodinou, zabavíme i nejmenší děti, pro které bude
připraven jejich vlastní koutek s přírodninami a knížkami.
Vstupné: 60/30/150 Kč. Poplatek za
nadstavbové dílny dle výběru balíčku.
Rezervace nutná!

Cyklus workshopů –
Vyrobte si to sami
Naučíte se, jak si doma upéct kváskový chléb, vyrobit jedlé dárky, připravit
si domácí kosmetiku a drogerii, ušít si
praktické pomůcky na opakované použití nebo vyrobit voskové ubrousky.
Dozvíte se spoustu praktických informací k tématu zero waste – tedy jak
snižovat množství odpadu a jak být
soběstačnější.
Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně
kurzu.
Termíny: vždy 18:00–20:00
11. 11. kvašená zelenina a jedlé dárky
9. 12. kváskový chléb
13. 1. domácí kosmetika
10. 2. domácí drogerie
3. 3. šití a voskové ubrousky
Cena: 1 700 Kč/ celý cyklus
Povede Petra Skřivánková,

Jana Véghová a Alžběta Macková
Rezervace nutná!
Nebude-li možné workshopy uskutečnit v plánovaných termínech, celý
cyklus spustíme později, podle aktuální situace a v souladu se všemi
opatřeními. Budeme se v takovém
případě setkávat dvakrát měsíčně.

Infostánek k říčanským
kamenům zmizelých
Několikaměsíční spolupráce města
Říčany s Muzeem Říčany vydává své
plody. I přes obtíže, které nám způsobila pandemie koronaviru a s ní související opatření, se podařilo dokončit
Infostánek k říčanským kamenům
zmizelých. V někdejší trafice pamaMINIMÁLNÍ
tující začátek
20. století jsmeOKRAJ
vytvořili
INVERZNÍ
prostor k zamyšlení
nad osudy říčanských židovských rodin, které byly
zlikvidovány během holocaustu.
Zaměřili jsme se především na příběhy
lidí, kteří žili na dnešním Masarykově
náměstí, a v přechozích letech jsme jim
pokládali kameny zmizelých. (Projekt
je ovšem stále otevřený a doufáme, že si
takto budeme připomínat i další zmizelé židovské obyvatele v Říčanech.)
Vedle informačních panelů a letáku
s mapkou náměstí se zaznačenými kameny nabízí nový infostánek možnost
shlédnout MINIMÁLNÍ
několik video dokumentů.
OKRAJ
Jde o záznamy činností žáků a studenPOZITIV
tů k tématu holocaustu v uplynulých

Vánoční dílny

1.12., 3.12., 5.12., 6.12., 8.12., 10.12.,
12.12., 13.12., 15.12., 17.12., 19.12.,
20.12.
úterý a čtvrtek 15:00-17:00
sobota a neděle 14:00-18:00
Během pravidelných setkávání si společně vyrobíme nejrůznější vánoční
ozdoby a dekorace, které zvládne úplně
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střihu. Spoluautorkou dokumentu je
Renata Skalošová.
Oficiální otevření Infostánku plánujeme
na 5. listopadu. Otevírací doba pro veřejnost se bude odvíjet od aktuálně platných vládních opatření. Sledujte místní
věstník, webové stránky a sociální sítě
Muzea Říčany a města Říčany.

S vděčností vzpomínáme
Práce historického oddělení Muzea Říčany by byla mnohem svízelnější, pokud bychom neměli podporu místních
občanů. Rodáků, pamětníků i lidí, kteří
se sem přistěhovali a hledají vztah k tomuto místu a vytvářejí kořeny pro své
děti a vnuky. S radostí s kolegy vítáme
fotografie se záběry Říčan a okolí, jak je
ještě neznáme, audionahrávky s hlasy
zdejších dávných obyvatel nebo dokonce filmové záběry týkající se života
města. Tento rok byl plný radostných
přírůstků do muzejní sbírky, ale bohužel jsme zažívali i mnoho bolestných
ztrát. Odešla totiž řada starousedlíků,
kteří muzeu po léta zachovávali přízeň
a různými způsoby s námi spolupracovali. Připomeňme si alespoň dvě
jména. V září, krátce po akci Dožínky
1945, při které jsme hojně mluvili i o její

Foto: Rudolf Flachs

letech a o snímky představující kameny
zmizelých v Říčanech i v mezinárodním kontextu. Vznikl také Příběh Elsnerových z Říčan. Ten divákům přibližuje přeživší Jarmila Horalová (rozená
Elsnerová) a její rodina, vnučka a dva
z pravnuků. Pro krátký film jsme čerpali fotografie z muzejního a rodinných
fotoarchivů a využili jsme audionahrávky s pamětnicí. Komentář namluvil Petr Dušek. Za kamerou při červnovém natáčení stál Tomáš Lénárd, ten se
také ujal zvukové stránky a výsledného

Karel Ťukal se starostou města a dalšími účastníky
při pokládání kamenů zmizelých na jaře 2019

mamince, zemřela Jaromíra Škardová.
Dcera paní mlynářky Marie Menclové,
v mládí členka souboru Táčkaři Tyla
při říčanském SSC, do posledních dní
elegantní paní s krásnou vytříbenou
češtinou. V říjnu nás náhle opustil
Karel Ťukal. Asi si ho mnozí vybavíte
jako návštěvníka rozmanitých kulturních programů v Říčanech. Na jaře na
stránkách Kurýru vzpomínal, jak se
říčanské děti učily ke konci války. Také
akce muzea prozařoval jeho úsměv a
dobrá nálada, v jeho gentlemanském
chování jsme tušili ještě dobu první
republiky.
Budete nám chybět – s vděčností
vzpomínáme na chvíle, které jste nám
věnovali.
Renata Skalošová

Ze sbírek muzea: Divadelní cedule
Divadelní cedule patří mezi nejvýznamnější prameny ke studiu dějin
divadla. Pojmenování pochází z německého termínu „Theaterzettel“. Cedule je vlastně divadelní plakát, který
se týkal pouze jednoho konkrétního
představení a obsahoval podrobnější
informacemi o něm. Mezi divadelníky
se dodnes rozlišuje mezi cedulemi (o
nich podrobněji viz dále) a plakáty, které jsou spíše výtvarně řešenou pozvánkou na představení nebo mají jen stručný informativní charakter. Předchůdci
cedulí byly takzvané periochy (jakési
obsahy představení), dochované z církevního prostředí. Ty byly nahrazeny
cedulemi na konci 18. století.
Cedule obsahuje informace o názvu
a autorovi hry, herecké společnosti,
která představení sehrála, a jejím řediteli, místě konání představení, jednotlivých rolích a hercích a třeba i o výši
vstupného. V horní části bývají cedule
často opatřeny otvorem, který je do-

kladem toho, že visely v místě konání
představení. Tam se také s předstihem
rozdávaly, což vykonávali zaměstnanci
divadelní společnosti zvaní ceduláři.
Cedule tiskly ovšem nejen divadelní
společnosti, ale například též cirkusy a
pojízdná panoptika (obludária, výstavy
voskových figurín a podobné).
Říčanské muzeum uchovává několik stovek divadelních cedulí, které se
týkají představení profesionálních i
ochotnických souborů. Pocházejí z 19.
a především z první poloviny 20. století. Z ochotnických společností se jedná
především o říčanského Tyla a radošovickou Dramatiku, z profesionálních
společností pak o cedule Divadelní společnosti B. Bittla, Divadelního souboru
H. Housové, společnosti F. Kneisla ml.,
Macháčkovy činohry či Československé divadelní družiny R. Olšovského.
Nejstarší dochovaná cedule pochází
od společnosti V. Brauna, která sehrála
v Říčanech 14. 6. 1862 Kolárovu hru

„Žižkova smrt - Pomsta za Jana Husa“.
Tuto ceduli daroval muzeu roku 1964
pan Josef Mašín z Dubče. 

Jan Boukal
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Co se děje v kultuře

T
vořivé
Vánoce
pro
celou
rodinu

12/2020
po celý
advent

Vyrobte si vánoční ozdoby
a dekorace z těsta,
slámy či papíru.
Zabavíme i ty nejmenší!

> muzeumricany.cz
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Rezervace nutná
Více informací na webu
texty.kuryr@ricany.cz

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

Aktuální informace ohledně konání akcí, přesunutí na jiný termín či zrušení
sledujte prosím vždy na stránkách jednotlivých pořadatelů.
5. 11.

Říčany

19.30

Ostře sledované vlaky - Komedie podle B. Hrabala v rámci Divadelního podzimu Jiřího
Šatopleta. Vystoupí Ty-já-tr/Hrobeso Praha. Kulturní centrum Labuť. www.kclabut.cz/

7. 11.

Kunice

10.00

Svatomartinský běh - Běh Poháru Ladova kraje. Zámek Berchtold. Aktuality na www.
zamekberchtold.cz.

7. 11.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Kocour v botách - Veselý příběh na motivy pohádky bratří Grimmů.
Divadlo U22.

11. 11.

Říčany

20.00

Michal Prokop & Framus Five - Koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových
kapel. Kulturní centrum Labuť.

12. 11.

Říčany

19.30

Láska mezi nebem a zemí - Komedie z pera Pam Valentine v rámci Divadelního podzimu Jiřího Šatopleta. Uvede DS Svatopluk Benešov. Kulturní centrum Labuť.

14. 11.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: BAJAJA! - Klasická pohádka pro děti od 3 let. Divadlo U22.

14. 11.

Velké Popovice

9.00 - 15.00

Svatomartinský trh - Pivovar. Aktuální informace na FB Ringhofferovy trhy.

14. - 15. 11.

Velké Popovice

18. 11.

Říčany

20.00

Malina Brothers - 10 let na scéně! - Koncert. Kulturní centrum Labuť.

19. 11.

Říčany

19.30

Žena z dřívějška - Tragikomedie Rolanda Schimmelpfenniga v rámci Divadelního
podzimu Jiřího Šatopleta. Uvede DS Tyl Říčany. Kulturní centrum Labuť.

20. 11.

Štiřín

19.30

Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS - Výběr nejkrasších a podmanivých kusů,
českých i amerických. Koncert přesunutý ze 17. 4. Zámek Štiřín.

21. 11.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Bětuška a kouzelný hrad - Veselá pohádka podle Boženy Němcové.
Divadlo U22.

24. 11.

Kamenice

19.30

Koruna světa Radka Jaroše - Přednáška horolezce Radka Jaroše o Koruně Himaláje
a nové sbírce zdolaných horských vrcholů Koruny světa. Kulturní dům, Ringhofferovo
nám. http://kckamenice.cz/

24. 11.

Kolovraty

19.30

Petr Scheirich a (Astro)navigace v singularitě - Křeslo pro hosta s astronomem a
popularizátorem astronomie o tom, jak se Amundsen a Scott dostali k pólu. https://
www.klububoudu.cz/

25. 11.

Říčany

19.30

Zdeněk Izer - Na plný coole! - Celovečerní zábavný program. Kulturní centrum Labuť.

26. 11.

Říčany

18.00 20.00

Přírodní adventní věnce - Výroba adventních věnců z přírodních materiálů v poklidné
atmosféře. V ceně dílny je i výroba čtyř voňavých svíček ze včelího vosku. Muzeum.
https://muzeumricany.cz/

26. 11.

Říčany

19.30

Úl - Včelařské divadelní rondo. Vystoupí V.A.D. Kladno v rámci Divadelního podzimu
Jiřího Šatopleta. Kulturní centrum Labuť.

29. 11.

Kamenice

9.00 - 16.00

Adventní trhy - Ringhofferovo nám. Sledujte FB Ringhofferovy trhy.

Svatomartinský pivovar - Pivovar. Aktuální informace sledujte na www.kozel.cz.
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otevřeme – li nyní stránky divadel, kin a dalších kulturních
institucí, čteme stereotypně „zrušeno, přesunuto, jednáme
o náhradním termínu“ apod. Epidemiologická opatření
se nemohla vyhnout ani KC Labuť. od poloviny října jsme
už nemohli pořádat koncerty, divadelní představení, taneční
kurzy a další akce, většinou již dlouho naplánované s ohledem
na celkovou koncepci, která KC Labuť charakterizuje.
Naší snahou je pokud možno najít pro ně náhradní termín
a vyhnout se jejich rušení. Predikovat vývoj je velmi
obtížné, věříme ale, že se v dohledné době vrátíme alespoň
do režimu, kdy bude možné při zvýšené opatrnosti znovu
kulturní pořady návštěvníkům nabídnout. Sledujte prosím
aktuální informace na našich stránkách www.kclabut.cz.
Zde je seznam pořadů, na které se nám podařilo najít
náhradní termín, nebo existuje naděje, že proběhnou.
19.30

25/11
19.30

02/12
20.00

03/12

D I VA D LO

ZDeněk IZer – nA pLný cOOLe!
St Vánoční koncert populární valašské skupiny.
VÁ Žn Á H U D B A

prAgUe BrAss ensemBLe
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.
kO n c e r T Y

FLereT & ZUZAnA ŠULÁkOVÁ
Čt Vánoční koncert populární valašské skupiny.
kO n c e r T Y

20.00

09/12

mArTA JAnDOVÁ – BArV Y
St Přeložený koncert marty Jandové s kapelou tentokrát zpěvačka pojme
jako Vánoční koncert. (vstupenky z původního termínu 10.4 a 16.10. zustávají
v platnosti).
kO n c e r T Y

19.00

14/12
19.00

16/12
19.30

13/01
19.00

20/01
19.30

10/02

rIcHArD pAcHmAn & DITA HOřínkOVÁ
Po Tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richada Pachmana
a herečky a zpěvačky Dity Hořínkové. Výtěžek bude věnován Dětskému
domovu ve Strančicích.
kO n c e r T Y

JAZZOVé VÁnOce
St The Dixie Hot Licks plzeň, Old Fashion Quintet Víti marka, prague
rhytm kings. Průvodní slovo markéta Tannerová.
VÁ Žn Á H U D B A

mATYÁŠ nOVÁk
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.
kO n c e r T Y

mArceL ZmOŽek
St Koncert.
VÁ Žn Á H U D B A

JULIe sVěcenÁ
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

VÁ Žn Á H U D B A

19.30

23/02
19.30

03/03
20.00

26/03

epOQUe QUArTeT & DAsHA
Út Přeložený koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.
VÁ Žn Á H U D B A

ApOLLón kVArTeT
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.
kO n c e r T Y

OLYmpIc
Pá Koncert.
VÁ Žn Á H U D B A

19.30

31/03
20.30

09/04
19.30

14/04
20.00

16/04
20.00

23/04
10.00

24/04
20.00

19/05

ADAm pLAcHeTk A
St Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.
kO n c e r T Y

ŠpeJBL’s HeLprs
Pá Ac / Dc revival band. Koncert nejlepší revivalové kapely aC/DC.
kO n c e r T Y

IVAn mLÁDek A BAnJO BAnD
St Přeložený koncert jednoho z nejlepších českých komiků se svojí kapelou.
kO n c e r T Y

sTO ZVířAT
Pá Koncert.
kO n c e r T Y

VLADImír mIŠík & eTc...
Pá Koncert.
DěTI

míŠA růŽIčkOVÁ – Lesní krÁLOVsTVí
So Přeložená zábavná písničková show pro děti.
kO n c e r T Y

mIcHAL prOkOp & FrAmUs FIVe
St Přeložený koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových kapel.

TAneční kUrZY prO DOspěLé
Prozatím neznáme termín začátku tanečních kurzů pro dospělé.
Jakmile termín budeme znát, budeme vás o tom informovat.

ZÁkLADní TAneční kUrZY prO mLÁDeŽ
Taneční kurzy pro mládež jsou momentálně pozastaveny. Dle vývoje
situace vás budeme informovat o termínech dalších hodin.

ŠATOpLeTůV pODZIm
Je nám to moc líto, ale divadelní festival Šatopletův podzim
se pro letošní rok bohužel ruší. Některá divadla se pokusíme přeložit
na příznivější dobu.
Snad přijde brzy :)
Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

Změna programu vyhrazena.

info@kclabut.

neBUď
LABUť
A
ZaJDi N
a
KuLTuR
u!

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

I v úředních dokumentech lze nalézt doklady o dávné podobě měst a v případě Říčan tomu není jinak. Protokol městského zastupitelstva Říčan z let 1889-1907 v sobě ukrývá několik kreseb tužkou, jejichž autorem byl Ludvík Bíca. Navzdory jednoduchosti kresby se
jedná o cenný doklad podoby Říčan na přelomu 19. a 20. století, který autor pořídil na základě svého pozorování nebo se inspiroval
fotografií či pohlednicí. Kostel ani škola dosud neprošly přestavbou, hradní palác má dosud klenbu a přilehlá věž je korunována
stromovým porostem. V pozadí lze spatřit několik domů v Radošovicích – mezi nimi a náměstím není žádná viditelná zástavba.

PRUH

MINIMÁLNÍ OK
INVERZNÍ

MINIMÁLNÍ OK
POZITIV

