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Hlavní téma:

Vladimír Kořen odstupuje
z funkce starosty Říčan
„Bylo mi ctí pro vás pracovat, děkuji za
desetiletou podporu,“ říká k tomu.

Slovo úvodem

Vladimír Kořen
starosta města
Milí sousedé,
před deseti lety 10. 11. 2010 jsem se stal starostou vašeho města. Byly to vaše hlasy, vaše důvěra, které
mi umožnily desetiletou službu. Nabídl jsem vizi, obklopil se lidmi, kteří mi pomáhali realizovat změnu
v řízení města.
Slíbil jsem, že vytáhneme město z dluhů. Slíbil jsem, že budu město bránit proti tomu, aby nová výstavba
snižovala kvalitu života obyvatel. Slíbil jsem, že si nezadám s žádnými firmami, že budu hospodařit odpovědně a spravedlivě. Přidal jsem k tomu velké množství nápadů a projektů, které ovlivnily podobu města.
Dal jsem Říčanům ohromnou část své životní energie a snažil se přitom pohybovat na šachovnici ctností,
otevřené a pravdivé komunikace. Naslouchal jsem vám.
Řídil jsem tým Klidného města, řídil jsem tým na radnici. Pomyslnou loď protahoval bouřemi i klidnou
vodou. Pro řízení jsem stanovil i zřejmá pravidla. Oba týmy mi nesmírně pomáhaly a realizovaly mé představy. A jsem jim za to neskonale vděčný.
Tři roky po sobě jsou Říčany městem s nejvyšší kvalitou života v naší republice. Jsme vzorem. Ekonomika
města je přes dvě krize v dobré kondici. Když jsem nastupoval, byl dluh za novou školu 280 milionů korun.
Dluh zásadně klesl. Na stavbu další nové školy jsme na dotacích zajistili přes 300 milionů korun, financování stavby město bez otřesu zvládne. A transparentnost? Jsme město, kde opozice volá po rozvolnění
přísných kritérií pro veřejné zakázky.
Vážení spoluobčané,
nemám žádný skandál, nečelím spikleneckému odvolání, není proti mně vedeno žádné trestní stíhání, neprobíhají žádné demonstrace, abych odešel. Nicméně jsem dospěl k rozhodnutí, že po deseti letech služby
musím skončit. Nedokážu si dokonce představit, že bych tento krok neudělal. Je těžké to celistvě vysvětlit,
důvody nastíním uvnitř Říčanského Kurýru.
Jeden z hlavních důvodů vysvětlím už tady. Když jsme poprvé vyhráli volby, moje žena se rozplakala a řekla
tehdy větu, která mi v uších zní dodnes. „Velká část toho, co máš v srdci pro nás, teď bude patřit Říčanům a
jeho lidem.“ Měla pravdu a vy víte, že jsem městem naplno dýchal. Rád bych zase moje srdce rodině vrátil.
Čas rychle utíká a nejbližší mě potřebují…
Věřím, že můj odchod pochopíte. Věřím, že nebude zdrojem nestability, ba naopak. Doufám, že se otevře
nová vlna energie, nápadů, ambicí…, že se demokracie ve městě ještě více posílí různorodostí názorů. Klidné město, jeho zastupitelé už vybrali i mého nástupce, nového starostu – Davida Michaličku. Zvolen bude
16. 12. 2020. Vím, že i on se s městem a jeho lidmi prolne celou svou duší. Díky za to, že mě u kormidla
vystřídá. Přeji mu vítr do plachet.
A vám, milí Říčanští, přeji naposledy v pozici starosty klidný advent, zázračné Vánoce a do roku 2021
spoustu naděje i odpuštění. A hlavně pevné zdraví. Děkuji za vaši podporu, souznění i důvěru. Jsem člověkem, který věří v dobro. Rok 2021 nás k lepšímu přivede. Vím to.
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Uzávěrka pro příští číslo je v pátek
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Příští, lednový kurýr bude
distribuován 1. – 3. ledna 2021.
Na obálce: Svíčky hoří na věnci z loňského
adventu

Rozpis uzávěrek 2021

Foto: Rudolf Flachs

Číslo

Měsíc

1
2
3
4
5
6
7–8
9
10
11
12
1
2

leden 2021
únor 2021
březen
duben
květen
červen
červenec – srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden 2022
únor 2022

uzávěrka příspěvků
ve čtvrtek
11. 12. (pátek)
14. 1. 2021
11. 2.
18. 3.
15. 4.
13. 5.
17. 6.
12. 8.
16. 9.
14. 10.
11. 11.
10. 12. (pátek)
13. 1. 2022

uzávěrka inzerce
v pátek
14. 12. (pondělí)
15. 1. 2021
12. 2.
19. 3.
16. 4.
14. 5.
18. 6.
13. 8.
17. 9.
15. 10.
12. 11.
13. 12. (pondělí)
14. 1. 2022

distribuce
pátek – neděle
1. - 3. 1. 2021
29. - 31. 1. 2021
26. - 28. 2.
2. - 4. 4.
30. 4. - 2. 5.
28. - 30. 5.
2. - 4. 7.
27. - 29. 8.
1. - 3. 10.
29. - 31. 10.
26. - 28. 11.
31. 12. - 2. 1. 2022
28. - 30. 1. 2022
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Informace z radnice
Krátce z mimořádné Rady města Říčany
dne 25. 9. 2020
Rada přijala celkem 3 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací s poskytovatelem O2 Czech Republic a.s., za cenu 36 169
Kč/ měsíc plnění bez DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy se společností
BILLA spol. s r.o., na poskytnutí účelového finančního daru ve
výši 50 000 Kč na využití v rámci sociální politiky města na nákup 50 ks poukázek (nabitých karet) s tím, že každá poukázka
bude na částku 1 000 Kč pro děti ze sociálně znevýhodněných
rodin z Říčan a blízkého okolí.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s výpůjčkou 2 kusů čističek vzduchu do
prostor 2. ZŠ Bezručova Říčany, p. o. a 2 kusů čističek vzduchu do prostor MŠ Zahrádka Říčany, p. o. na dobu od podpisu
smlouvy o výpůjčce do 30. 6. 2021 od společnosti Cyril a Metoděj, s.r.o. a s vyvěšením letáku o partnerství s webovým portálem www.ProAlergiky.cz na nástěnce školy.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci Výstavba MŠ Větrník, který řeší rozdělení rozpočtu dle požadavků poskytovatelů dotace a na více a méněpráce na stavbě se
zhotovitelem firmou Zlínstav, a.s., s navýšením o 29 624,85
Kč vč. DPH Kč a souhlasí s jeho podpisem. Po uzavření dodatku č.1 je celková cena díla 55 274 902,30 Kč bez DPH, tj.
66 882 631,783 Kč s DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z mimořádné schůze Rady města
Říčany dne 19. 10. 2020
Rada přijala celkem 5 usnesení
u Rada uložila ředitelkám příspěvkových organizací: MŠ u
Slunečních hodin, MŠ Čtyřlístek, MŠ Srdíčko, MŠ Zahrádka
a MŠ Kuřátko podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 3 odst. 2 jako
opatření v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 přerušit provoz mateřské školy od 26. 10. do 30. 10. 2020.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 2, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 22. 10. 2020
Rada přijala celkem 27 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na Opravu komunikace Domácí, zhotovitelem JPR Realizace s.r.o., za cenu
830 060 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky č. 13/2020
– Rekonstrukce ulice Nedbalova, Říčany formou zjednoduše-
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ného podlimitního řízení na stavební práce dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a schvaluje zadávací dokumentaci.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se zřizuje nová
investiční položka na nákup čtyřkolky pro Městskou policii Říčany ve výši 130 000 Kč.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada schválila uvolnění částky 36 179 Kč s DPH z rezervy
rady na investice na úpravu projektu PD Sokolovská odvodnění a schvaluje uzavření dodatku č. 2 s firmou LNConsult, s.r.o.,
na navýšení o 36 179 Kč s DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uvolnění částky 34 798 Kč s DPH z rezervy
rady na investice na vícepráce spojené s realizací elektrického
zámku na WC a na vstup na dopravní hřiště a schvaluje uzavření dodatku č. 1.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č. 22/2019 –
místní úprava provozu v křížení ulic 17. listopadu a Politických
vězňů v Říčanech spočívající ve změně stávající místní úpravy
provozu vedení hlavní pozemní komunikace a instalaci svislého a realizaci vodorovného dopravního značení dle přiložené
projektové dokumentace. Tímto usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada vzala na vědomí přerušení provozu v příspěvkových
organizacích MŠ Čtyřlístek Říčany, Kuřátko, Srdíčko, U Slunečních hodin, Zahrádka od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 z
důvodu nezájmu rodičů o docházku dětí v době vánočních
prázdnin.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 1, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření dodatku k uzavřené smlouvě o
závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy (PID). Dodatek je uzavírán se
smluvním dopravcem zajišťující dopravní obslužnost města
Říčany: dopravce Dopravní podnik hl. města Prahy a.s. Předmětem dodatku je úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2020 ve
výši 334 375,20 Kč.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
16. prosince od 18 hod.

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

texty.kuryr@ricany.cz
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u Rada souhlasila se započtením smluvní pokuty ve výši 147
517,2 Kč za nedodržení termínu k odstranění vad omezujících
provoz díla Elektronické označníky autobusových zastávek –
Říčany vůči pohledávce zhotovitele.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na výměnu
vodovodního potrubí v budově nemocnice Říčany, zhotovitelem Ladislavem Brejlou, za celkovou nabídkovou
cenu 234 326,60 Kč bez DPH tj. 283. 535,20 Kč vč.
DPH.
Hlasy pro: 5, proti: 1, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 29. 10. 2020
Rada přijala celkem 28 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku
listnatých stromů a keřů pro výsadbu firmou REALM Group
s. r.o., za cenu 679 563,40 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
na investiční akci Obnovení bezbariérového přístupu k
podchodu trati Praha – Benešov se spol. NDCON s.r.o.,
za cenu 421 080 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s tím, aby změna
č. 6 ÚP Říčan byla pořízena zkráceným postupem a aby obsahovala prvky regulačního plánu.
Hlasy pro: 4, zdrželi se: 2, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s DS Říčany s.r.o., jejímž předmětem je poskytnutí finančního
daru ve výši 20 000 Kč na podporu boje proti nákaze
covid-19 a zároveň schvaluje uvolnit částku z rezervy
starosty.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uvolněním částky 111 tis. Kč z rezervy
rady na nákupu 7 ks kamer, 10 ks LTE modemů a 10 ks wifi
pro umožnění výuky online v příspěvkových organizacích
města Říčany.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila pronájem bytu č. 17 v čp. 1910 Komenského nám. v Říčanech, kategorie standard, typu 2+kk o
celkové výměře 66,72 m2 za dohodnutou cenou 23,- Kč/
m2 měsíčně, na dobu určitou 4 měsíce pro Nemocnici
AGEL Říčany, a.s. Tato nájemní smlouva se uzavírá z důvodu výjimečné situace ubytování sester pro nemocnici v
Říčanech bez VŘ.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila snížení nájemného z důvodu opatření vlády
Covid – 19 pro období od 22. 10. 2020 do ukončení nařízeného
uzavření provozovny ve výši 30 % z předepsaného nájemného,
a to pro nájemce:
M. Vilimovský
Hlasy pro: 5, proti: 1, nepřítomno: 1
J. Trojánek, JeBeMe s.r.o., M. Cízlová, M. Vedrala, I. Susová

Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

Krátce z mimořádné schůze Rady města
Říčany dne 30. 10. 2020
Rada přijala celkem 5 usnesení
Rada uložila ředitelkám p.o. MŠ Zahrádka a MŠ Srdíčko podle
Vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 3 odst. 2 jako opatření v souvislosti
s ochranou obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2, přerušit provoz mateřské školy od 2. 11. 2020
do odvolání.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
Rada vzala na vědomí omezení provozu v p. o. MŠ Čtyřlístek, MŠ u Slunečních hodin od 2.11.2020 do odvolání, z důvodu organizačních a technických příčin, které znemožňují
řádné poskytování předškolního vzdělávání.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
Rada vzala na vědomí omezení provozu v MŠ Kuřátko p. o.
od 2.11.2020 do odvolání, z důvodu organizačních a technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního
vzdělávání.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 5. 11. 2020
Rada přijala celkem 25 usnesení
u Rada souhlasila s opravou komunikace Výhledová, zhotovitelem COLAS CZ, a.s., za cenu 821 492,60 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit přehled smluvních
závazků města pro zpracování návrhu rozpočtu města na rok
2021 a aktualizaci rozpočtového výhledu na 2021-2024. Doporučila schválit tyto závazné ukazatele pro zpracování návrhu
rozpočtu města na rok 2021:
1. Akceptace smluvních závazků ze schváleného přehledu dle
předchozího usnesení zastupitelstva.
2. Daňové výnosy budou zahrnuty do rozpočtu 2021 v souladu
s predikcí schválenou finančním výborem, tj. pokles daňových
výnosů proti skutečnosti r. 2019 o 58,2 mil. Kč, tj. o 25 %.
3. Snížit provozní výdaje proti upravenému rozpočtu
k 30.9.2020 o 6 %. Netýká se převodu smluvně vázaných
provozních výdajů, dotovaných projektů a nových provozních výdajů.
4. Zahrnout rozpočtovou rezervu na provoz ve výši min. 5 mil.
Kč a na investice ve výši 10 mil. Kč.
5. Příjmy z úsekového měření na dálnici D0 (pražský okruh)
zahrnout do rozpočtových příjmů až po jejich skutečném inkasu na účet města.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila realizaci dopravního opatření č.
17/2020 – změna dopravního režimu v ul. Táborská
v Říčanech, spočívající v zavedení obousměrné jednopruhové komunikace s výhybnami a střídavými parkova-
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cími pruhy dle přiložené projektové dokumentace. Tímto
usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní správy.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada schválila provedení prací na realizaci souboru
opatření na zlepšení zadržení vody v krajině a posílení
biodiverzity společností NATURASERVIS, s.r.o., v celkové hodnotě 332 600 Kč vč. DPH. Financování proběhne

z rozpočtové položky rezervy rady - opatření k zadržení
vody v krajině.
Hlasy pro: 7
u Rada vzala na vědomí omezení provozu z důvodu organizačních a technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání od 9. 11. do 13. 11. 2020 příspěvkových organizací: MŠ Zahrádka, MŠ Čtyřlístek, MŠ u
Slunečních hodin, MŠ Srdíčko, MŠ Kuřátko.
Hlasy pro: 5, proti: 1, zdrželi se: 1

Krátce ze Zastupitelstva města
Říčany dne 11. 11. 2020

skutečném inkasu na účet města, a to na základě rozhodnutí zastupitelstva především do dopravní infrastruktury po odpočtu souvisejících provozních výdajů.
Předpokládané příjmy z úsekového měření Říčany, obce
a dálnice D1 za rok 2020 použít v návrhu rozpočtu 2021
takto:
• provozní výdaje  35 %
• integrovaný záchranný systém     4 %
•  dopravní infrastruktura 59 %
• bezpečnost silničního provoz a dopravní značení 
2%
Hlasy pro: 17, zdrželi se: 3, nepřítomno: 1

u Zastupitelstvo vzalo na vědomí výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu v čp. 2000 nebo čp. 1999
s tím, že Zastupitelstvo vyčká ve věci jednání o převodu
bytových jednotek v budově čp. 2000 a čp. 1999, Melantrichova, Říčany se svým konečným stanoviskem na pravomocné rozhodnutí v řízení vedeném u Okresního soudu
pro Prahu – východ o určení neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v čp. 2000.
Hlasy pro: 11, zdrželi se: 8, nepřítomno: 2
u Zastupitelstvo schválilo přehled smluvních závazků
města pro zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2021
a aktualizaci rozpočtového výhledu na 2021-2024.
Hlasy pro: 17, zdrželi se: 3, nepřítomno: 1
Zastupitelstvo schválilo tyto závazné ukazatele pro zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2021:
• Akceptace smluvních závazků ze schváleného přehledu
dle předchozího usnesení zastupitelstva.
• Daňové výnosy budou zahrnuty do rozpočtu 2021 v souladu s predikcí schválenou finančním výborem, tj. pokles
daňových výnosů proti skutečnosti r. 2019 o 58,2 mil. Kč,
tj. o 25 %.
• Snížit provozní výdaje proti upravenému rozpočtu k 30. 9.
2020 o 6 %. Netýká se převodu smluvně vázaných provozních
výdajů, dotovaných projektů a nových provozních výdajů.
• Zahrnout rozpočtovou rezervu na provoz ve výši min. 5
mil. Kč a na investice ve výši 10 mil. Kč.
• Příjmy z úsekového měření na dálnici D0 (pražský
okruh) zahrnout do rozpočtových příjmů až po jejich
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Pravidelná setkání
se v prosinci ruší,
případné změny
budou upřesněny
na webu města

u Zastupitelstvo vydalo změnu č. 4 územního plánu
Říčan. Změna se týká mimo jiného povinnosti zelených
střech u novostaveb nad 300 metrů čtverečních.
Hlasy pro: 12, proti: 2, zdrželi se: 6, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo souhlasilo s předloženým návrhem na
pořízení změny a obsahem změny č. 6 ÚP Říčan a souhlasilo s tím, aby změna č. 6 ÚP Říčan byla pořízena
zkráceným postupem a aby obsahovala prvky regulačního plánu.
Hlasy pro: 20, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci
na třetí etapu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP III) v maximální výši 3 517 000 Kč a se spolufinancováním projektu ve výši 5 % z celkových způsobilých nákladů, tj. maximálně 175 850 Kč.
Hlasy pro: 19, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí připravované vyhlášení veřejné zakázky č. 1/2020 Základní škola na Komenského náměstí, Říčany.
Hlasy pro: 12, zdrželi se: 5, nepřítomno: 4
u Zastupitelstvo souhlasilo se zahájením procesu přípravy strategického plánu města Říčany pro období
2021-2040, s provedením sběru vstupních dat pro přípravu strategického plánu města Říčany společností Participation Factory, s. r. o., za cenu 133 705 Kč vč. DPH
z rezervy zastupitelstva.
Hlasy pro: 19, nepřítomno: 2

Městský úřad v Říčanech
bude ve dnech
28. až 31. prosince 2020
z provozních důvodů uzavřen
texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice

Druhá vlna Covidu-19 je snad i v Říčanech
za svým vrcholem
Podzimní druhá vlna koronavirové pandemie je, jak se
zdá, díky restrikcím Vlády ČR za svým vrcholem i v Říčanech. Aktuální počet pozitivních osob v našem městě
je 670 (stav k 19. 11. 2020) což je dosud nejvíce a počty
stoupají už jen velmi mírně. Sto osob je vedeno jako vyléčených. V celém bývalém okrese Praha – východ, kde je
aktuálně přes 6 000 pozitivně testovaných osob, se uzdravilo přes tisíc nakažených. Vláda představila Protiepidemický systém PES, podle kterého řídí postupné rozvolňování platných opatření.

Testovací místo
V říčanské nemocnici opadl tlak na odběrové místo a personální situace se po náročném období mírně stabilizovala.

Sociální zařízení
Náročné období zažil Domov seniorů ve Voděrádkách,
kde i přes veškerá bezpečnostní opatření a používání
ochranných prostředků došlo k výrazné nákaze jak klientů, tak personálu. Díky dobrovolníkům, kteří se přihlásili
na výzvu, se podařilo zajistit chod zařízení bez povolání
armády. Všem, kteří neváhali a přispěchali na pomoc,
patří velké uznání a poděkování. Sociální zařízení začali
s testováním klientů i zaměstnanců antigenními testy, které dodal stát.

Školy
Jako první se do lavic základních škol vrátili žáci prvních a
druhých ročníků 18. listopadu. Postupně se do škol vrátily i
další ročníky prvního stupně a 9. třídy. Další třídy druhého

stupně se ve škole střídají. Poslední ročníky středních škol
pak obnovily výuku ve středu 25. listopadu. Radnice dodává školám i sociálním zařízením ochranné prostředky.

Úřad
Městský úřad funguje stále v omezení dle vládních nařízení pouze dva dny v týdnu pět hodin. Úřad byl nucen
reagovat na karanténu některých zaměstnanců na přepážkách omezením provozu. U vstupu do úřadu prosíme
respektujte přijatá bezpečnostní a hygienická opatření.
Využívejte v maximální možné míře elektronické podání –
PORTÁL OBČANA MĚSTA ŘÍČANY a ELEKTRONICKÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM na webu města.
Jak už víme, situace se může velmi rychle a výrazně změnit. Proto je na místě dodržování všech pravidel o hygieně a omezení sociálních kontaktů, i když právě to bude
v době vánočních svátků asi to nejtěžší.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Stupně pohotovosti: Definice

Hodnota souhrnného
indexu rizika

Odvozený stupeň pohotovosti
pro daný den

Zjednodušená slovní definice

≥ 76

Stupeň 5: Fialový

Kritický stav: celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit
svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin
obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy

61-75

Stupeň 4: Červený

Vážný stav: počet nakažených v populaci je vysoký, je významné bezprostřední riziko dalšího
zhoršování situace, trasování kontaktů je omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy

41-60

Stupeň 3: Oranžový

Naléhavý stav: šíření epidemie sílí, tlak na systém zdravotní péče je zvýšený, situace
vyžaduje intenzivní sledování počtu nakažených a hospitalizovaných, vysoký důraz na
maximální efektivitu testování a trasování kontaktů, vysoké riziko komunitního šíření nákazy

21-40

Stupeň 2: Žlutý

Stav pozornosti: objevují se lokální ohniska onemocnění, která vyžadují bezprostřední
protiepidemickou intervenci s ochranou ohrožených skupin, vysoký důraz na maximální
efektivitu testování a trasování kontaktů

≤ 20

Stupeň 1: Zelený

Stav opatrnosti: epidemie je pod kontrolou, počet nakažených v celé populaci je nízký,
epidemie výrazně neroste, testování a trasování kontaktů je efektivní, nízké riziko komunitního
šíření nákazy
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Říčanský starosta Vladimír Kořen se
rozhodl odstoupit z funkce
Známý moderátor České televize
Vladimír Kořen odchází po deseti letech z funkce starosty města
Říčany. Své rozhodnutí oznámil
na jednání říčanského zastupitelstva s tím, že volba jeho nástupce
proběhne 16. prosince 2020 v historickém sále staré říčanské radnice. Podle rozhodnutí vládnoucího
uskupení Klidné město povede Říčany dosavadní místostarosta David
Michalička. Oznámení přišlo krátce
poté, co středočeské Říčany potřetí
zvítězily v anketě nejlepšího města
ČR z hlediska kvality života.
O možnosti rezignace šestačtyřicetiletého moderátora pořadu Zázraky přírody se v médiích spekulovalo
už několik měsíců, teď přišlo definitivní potvrzení.
„O ukončení mého působení na říčanské radnici jsem začal vážně mluvit už
v průběhu minulého roku. Nicméně
příprava tohoto kroku a koronavirová
epidemie měnily termíny. Domluvili
jsme se kupříkladu na 11. 11. 2020,
bylo by to přesně deset let a jeden den
od mého zvolení. Ale odstupovat na vrcholu epidemie a nouzového stavu neVladimír Kořen – nar. 30. 12. 1973
v Teplicích. Ženatý, s šachovou mistryní Martinou Kořenovou má tři
děti - Magdalénu (2001), Karolínu
(2004) a Václava (2008). Vystudoval
žurnalistiku se specializací politologie na FSV UK. Od roku 1996 pracoval ve zpravodajství ČT – jako editor,
moderátor, redaktor se zaměřením
na vědu a životní prostředí, byl vedoucím vydání pořadu „21“ a byl autorem projektů jako Tajemství vody,
Živé srdce Evropy nebo Planeta Věda.
Více než deset let moderuje zábavně
poučnou show Zázraky přírody. Je členem správní rady Nadace Partnerství
a předsedou poroty Ceny Josefa Vavrouška. Sám získal cenu Česká hlava,
od Akademie věd ČR dostal prestižní
medaili Vojtěcha Náprstka a v roce
2014 se zařadil mezi stovku nejvýraznějších inovátorů zemí střední a
východní Evropy New Europe 100.
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bylo odpovědné,“ vysvětluje Vladimír
Kořen a dodává: „Aby to nevypadalo
lehkovážně. Důvody mého odstoupení
jsou zásadní a nezbývá než odejít z pozice starosty. Je nejvyšší čas.“
Vladimír Kořen jako lídr Klidného
města poprvé kandidoval v roce
2010, kdy získal s jeho týmem podporu 39,8 % hlasů, v roce 2014 to
bylo 55,7 % a v roce 2018 52,1 %.
Nyní odchází přesně v polovině
svého mandátu. Mohlo by se zdát,
že jde o rozhodnutí překvapivé. Důvodů je však hned několik.
„Hnutí Klidné město se začíná připravovat na komunální volby v roce
2022 a chce ukázat, že dokáže nabídnout novou energii, nové myšlenky a
trendy do řízení města. Chce ale také
zvýšit koaliční potenciál,“ vysvětluje
odstupující starosta Kořen a dodává: „Nedovedu si představit, že lze
pokračovat s Kořenem na věčné časy.
Odcházím bez skandálu, bez demonstrací, bez asistence policie, bez volební prohry, bez kariérního postupu.

Celou dobu jsem se snažil dokázat,
že politici můžou veřejnou službu poskytnout bez touhy po moci, s dávkou
nadhledu a sebekritiky.“
Jedním z důvodů pro odchod je
podle Vladimír Kořena kauza prodeje bytů na Komenského náměstí.
Město má na základě smluv, které
byly uzavřeny před 20 lety, nájemníkům převést byty za neobvyklých
podmínek. Majetek v hodnotě 64
milionů korun se bude prodávat
nájemcům v ceně 100 korun za byt.
Peníze, které do projektu půjčili, se
jim vrátily ve sníženém nájemném.
Říčany nechaly prověřit platnost
smluv soudem, který v první instanci smluvní závazek potvrdil. Zastupitelé se pak těsně rozhodli, že
se město proti verdiktu neodvolá.
Proti názoru starosty hlasovali i dva
zastupitelé Klidného města.
„Respektuji svobodné rozhodnutí,
neberu to jako zradu, ale jako demokracii. Zároveň však musím přijmout
politickou odpovědnost a také reago-

texty.kuryr@ricany.cz

vat na změnu politických sil v klíčové
otázce. Už před rokem mě kauza velmi tížila a bylo jasné, že se v dalších
měsících budou pohledy v rámci zastupitelského klubu Klidného města
vyvíjet. V pozici starosty jsem stovkám lidí způsobil smutek i rozhořčení, nicméně právní nejistota byla a je
velká, stejně jako rizika. Právní kroky
město prostě udělat muselo a motivem rozhodně nebylo někoho okrást,
ale naopak chránit,“ vysvětluje odstupující starosta a dodává: „Už
před rokem jsem také věděl, že nelze
v pozici starosty s klidným svědomím
pokračovat dál a dělat, že se nic neděje. Každá varianta byla špatná, měla
spousty právních, etických i komunikačních rovin a šachovým pohledem
vždy končila mým koncem. S trochou
nadsázky jsem zdědil po předchůdcích svůj vlastní starostenský konec.
Kdybych neodešel, zklamal bych sám
sebe.“
Další z důvodů odstoupení Vladimíra Kořena je prozaičtější, je jím
únava. Deset let plného výkonu
sebere velkou část životní energie.
Stačí jen výčet projektů, které se ve
starostenské dekádě Vladimíra Kořena uskutečnily:
Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek,
MŠ U Slunečních hodin, výstavba MŠ Zahrádka, rekonstrukce MŠ Kuřátko, nyní zahájená výstavba MŠ Větrník,
koupě budovy MŠ Srdíčko,
rekonstrukce sportovní haly,
kulturního centra, budovy ZŠ
Štefánikova, rekonstrukce ZŠ
Nerudova, rekonstrukce ulice
Štenánikova, Rýdlova, Politických vězňů, Olivova… Výstavba sportovního areálu u 3. ZŠ,
sportoviště Sokolská, Geoparku u 1. ZŠ s hradní zahradou,
příprava Botanického centra u
3. ZŠ. Rekonstrukce výtvarného oddělení ZUŠ, nástavba budovy ZUŠ. Oprava staré radnice
včetně historického sálu. Rekonstrukce a vyčištění Mlýnského rybníku, rybníku Marvánek,
Jureček, Rozpakov, Srnčího
rybníku. Koupě budovy Husovy knihovny, rozšíření čistírny
odpadních vod, dostavba kana-

lizace a vodovodních řadů ve
městě s novými stovkami přípojek, výstavba vodojemu, oprava
hlavní kanalizační stoky. Výstavba cyklostezky Praha-Mnichovice. Výsadby krajinné zeleně na desítkách hektarů. Nový
územní plán s etapizací, která
usměrňuje výstavbu a vede stavebníky k ochraně klimatu. Výsadba parku na Lázeňské louce,
Parku Václava Havla. Veřejné
sady. Participativní rozpočet,
hlasování obyvatel, společné
nákupy energií, festival Pohoda
Džez, Žákovské zastupitelstvo
či koncerty pro školáky, znovuobnovení partnerství mezi
evropskými městy, šatny ragbistů, tribuna fotbalistů, areál
v Pacově a stacionář Olga…
Opravy chodníků na Černokostelecké, Říčanské, Březské…
Obyvatelé s trvalým pobytem
platí jen čtvrtinu nákladů na
svoz odpadu a mají městkou
dopravu zdarma. Jako první už
v roce 2011 přišly Říčany s elektronickým způsobem hlasování
rady. Pro představu - během 10
let prošlo starostovi V. Kořenovi
rukama téměř 10 000 jednotlivých bodů pro jednání rady, na
konci většiny z nich je zpravidla
uzavření nějakého smluvního
vztahu.
„Každý z projektů jsem ovlivňoval
v manažerském rámci i v detailu. Ale
to už je minulost. Změnil jsem Říča-

ny a chtěl bych poděkovat všem, kteří
mi deset let pomáhali. Vím, že jsem
byl občas nepříjemný, přísný i nerudný. Skákali jsme přes překážky,
ale vždy je překonali. Do rozpočtu
jsme přinesli miliardy korun z nejrůznějších evropských dotačních
titulů a prošli přitom všemi kontrolami, zpravidla bez ztráty kytičky.
Většinu projektů přijali obyvatelé
s nadšením. S výjimkou úsekového
měření, které je kontroverzní, ale
bezpečnost dopravy jednoznačně
zvyšuje,“ doplňuje V. Kořen a zakončuje: „Výstavba největšího projektu, do kterého jsem promítl svou
energii, město teprve čeká. ZŠ na
Komenského náměstí má všechna
povolení a v posledních týdnech dorazilo potvrzení klíčových dotací ve
stovkách milionů korun. Předávám
tento projekt v mašlích. Ještě by bylo
dobré pouvažovat, jestli by se projekt
komunitního centra na místě bývalého kina na Komenského náměstí
nedal upravit na novou budovu základní umělecké školy.“
Odstupující starosta Kořen také
přemýšlí o budoucnosti. Ve hře je
jeho návrat do zpravodajství ČT,
odkud před deseti lety odešel na neplacené volno. Během starostování
se zásadním způsobem nezměnily
jeho majetkové poměry, stále splácí
hypotéku na svůj říčanský dům. Nezakoupil žádné další nemovitosti,
nemá podíly ve firmách.
Tisková zpráva města
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Starosta Vladimír Kořen:
Proč odstupuji v polovině

volebního období?

Bylo by hezké tvrdit, že člověk odchází v tom nejlepším, že má skvělého nástupce, který bude lepším
starostou. A dává mu velkoryse čas
na to, aby do voleb ukázal svůj um.
Titulek: „Vladimír Kořen otevřel
prostor pro nového starostu v nové
dekádě!“ Koncept klidné změny je
ideální a může posílit i Klidné město.
Tvoří ho lidé, kteří mi deset let skvěle
pomáhali a nebýt jich a jejich podpory určitě by se Říčany tak dynamicky
neměnily k lepšímu. Je to dobrá parta schopných lidí a David Michalička
má spoustu předpokladů pro řízení
města. Překypuje nápady a ve společných bitvách mě vždy podporoval
a nikdy nezradil. Tento úhel pohledu
by mohl být pravdivý, ale z jiného
úhlu pohledu by zase až tak pravdivý
být nemusel. A nevím, jestli by zcela
obstál před veřejností a zejména voliči Klidného města, kteří nám dali
hlas, věřili nám. Musím nabídnout
své vnitřní vysvětlení, své důvody,
svůj jiný úhel pohledu. Začnu tím,
co mě poslední rok a půl trápí. Trápí
mě svědomí a trápí mě tak, že mě to
úplně paralyzuje. Souvisí to s kauzou bytů na Komenského náměstí
1910. Představte si, že jste v pozici,
kdy vezmete do ruky smlouvy staré
20 let, a právníci vám řeknou: „Za
tohle byste mohli jít všichni sedět.“
Má to logiku – prodávat majetek
města v hodnotě 64 milionů korun
za stokoruny není možné a není to
spravedlivé. A pak taky vidíte oči lidí
na ulici, kteří v těch bytech žijí a těšili se, že budou jejich. Jste starosta
města – silný, rozumný, mediálně
zdatný…, ale také máte svědomí
a nechcete ubližovat. Sám v osobním životě procházím jednou právní
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bitvou už šestý rok. A teď jsem jako
starosta musel spustit kolotoč podobného martýria pro stovku rodin
a přinášet jim domů špatné zprávy
a nejistotu. Neexistovala pro mě
žádná varianta, ve které bych mohl
s klidným svědomím zůstat delší
dobu starostou. Neexistovala žádná varianta, na jejímž konci není
dovození politické odpovědnosti.
Věděl jsem to okamžitě před rokem
a půl. Možná mi v dnešní celostátní
politické realitě nerozumíte. Politici
neodstupují v mnohem horších situacích. Jenže podle mě čest, poctivost
a svědomí do politiky musí patřit.
Ten standard vyžadujme jako voliči
a provádějme jako politici. Před rokem jsem otevřel otázku svého konce a nástupnictví. Byla to jen otázka
termínu a citu pro situaci. Všechny
další důsledky, důvody, situace jsou
jen doprovodnými kulisami. Ale je
potřeba je znát a mluvit o nich.
1. Ztratil jsem většinu v zastupitelstvu v klíčovém hlasování.
Hlasování vždy ukazují rozložení
sil. Jak víte, poslední zásadní hlasování se týkalo odvolání proti rozsudku v kauze bytů v domě 1910 na
Komenského náměstí. Dva zastupitelé KM po jednáních s opozicí
překlopili závaží na misce vah. Já
se klonil k radě právníků se odvolat. Nicméně většina zastupitelů
rozhodla jinak. Respektuji to, nevnímám jiný názor ani jako zradu
ani jako odvahu, ale jako projev
svobodné demokratické vůle, který snad vede k bezpečnému řešení.
Jenže většina, tedy 11 zastupitelů,
se také přiklonilo i k základnímu
odůvodnění soudu, které zní: „Pokud
se město dovolává neplatnosti této
smlouvy… pak se soudu tento postup
jeví jako rozporný se zásadou poctivosti v právních vztazích…“ Pokud
takovou větu řekne soudkyně a většina zastupitelů se k tomu přikloní, nemám jako starosta města, který žalo-

bu podepsal, jinou čestnou možnost
než vyvodit politickou odpovědnost.
2. Ztratil jsem leadership
v Klidném městě.
Jak jsem napsal, všechny varianty
průběhu kauzy kolem bytů 1910 by
vedly k dovození mé politické odpovědnosti, ztrátě důvěry, náhradě
škod nebo trestnímu stíhání. Otázky předání starostenského křesla
zněly: Kdy? A komu? Jak už jsem
napsal, David Michalička je dobrý
starostenský nástupce. Odpověď na
správný čas se ale měnila – podle
stavu nouze či průběhu soudu. A nedokázal jsem dát přesnou odpověď
zejména D. Michaličkovi, který se
snažil stanovit přesný termín. Já
čekal, až nastane nejvhodnější čas.
Moje jednání pro druhé vykazovalo
rozporuplnost, nečitelnost, komplikovanost, nejasnost vlastní vůle. To
přirozeně vedlo k oslabení důvěry
uvnitř Klidného města. Nedokázal
jsem vysvětlit, že důvodem pro můj
odchod je vlastně jen a jen politická
odpovědnost, vztah k lidem a mé
svědomí. Jedna z variant prostě
musela být dohrána do konce, aby
můj odchod dával pro mě i veřejnost
smysl. Kdyby nebylo kauzy bytů, řešil bych s energií své vize a potřeby
města do konce mandátu. Důvěru
voličů bych neohrožoval. Nicméně
reálně vše proběhlo podle jiného
scénáře, než jsem čekal. Zejména
hlasování o tom, že se město neodvolá, mne zaskočilo – z hlediska osob, obsazení a jednání, která
předcházela a následovala, s některými postupy jsem nesouhlasil. Až
příliš pozdě jsem si uvědomil, že
jsem zcela přišel o roli leadera. David Michalička ji zcela získal. A to je
vlastně dobře pro start.
3. Ztratil jsem vyjednávací
potenciál.
Asi si pamatujete, že ve volební kampani v Říčanech jsem se stal hlavním
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terčem dehonestujících útoků. Ač se
o tom vůbec nemluví, osobní antipatie
některých zastupitelů a podporovatelů říčanského STANu, ODS i dalších
uskupení jsou vůči mně nepřekonatelné. S místními politiky STAN od
voleb 2018 prakticky nejednám. Zval
jsem je, ale nebyla ochota. Je to jejich
právo… Podobné je to u některých
členů ODS. Říkal jsem si vždy, že
jsem na radnici kvůli službě voličům
a městu, nikoli kvůli tomu, abych se
líbil opozičním zastupitelům. A skvělé výsledky místních voleb – vaše
podpora - mě utvrzovaly, že je to tak
správně. Nicméně existuje i celostátní
či krajská politika, která nyní prožívá
období důležitých voleb. Běžní voliči
i zastupitelé Klidného města hledají,
komu důvěřovat. Protože jsem dal
slib v ČT, nekandiduji v těchto volbách
a nepřivedl jsem nikdy Klidné město
ke spojení s atraktivní značkou. Nabízím jen místní občanskou alternativu.
Každé větší volby ale vytvářejí nová
pouta a otazníky. Některé bariéry
v zastupitelstvu se rozrušují, prola-

mují a historické boje se zapomínají.
Zvlášť u těch, kteří nikdy nebyli cílem
přímého útoku. Hlasování o bytech
ukazuje, že shoda je možná napříč politickým spektrem. Ale bez V. Kořena,
kterého označíme za tvůrce „nového
H-systému“. V závěru starostenského
působení se ale sluší něco jiného než
sebelítost. Chtěl bych se všem politickým oponentům omluvit za svůj ostrý
jazyk, který jsem občas volil.
4. Ztratil jsem energii.
Jsem unavený.
Jsem unavený. Deset let náročné práce
se prostě projeví. Práce starosty vyžaduje maximální koncentraci a prakticky veškerý čas. Drtivou část svých
projektů a představ jsem dokončil
nebo jsem je připravil do realizační
fáze. Neodcházím od rozdělané práce.
A neodcházím, že bych se přepracoval. Energii ztrácím ustavičným přemýšlením nad svými kroky. Tu situaci
s byty jsem zdědil, nevymyslel a snažil
se neubližovat. Cítím důvěru, kterou
jste mi dali ve volbách, vnímám ji při

vzájemných setkáních. Doufám, že
svým odchodem tuto důvěru neztratím a leccos jsem vysvětlil. Byl jsem
deset let tváří města, jeho dobré jméno
jsem šířil do celého světa. A nechci vše
zastřít neschopností se kriticky podívat na svou přítomnost i budoucnost.
Čest je nade vše. Přímky se protnuly
v bodě, kde nezbývá jiné volby. Nacházíme se v ideálním čase pro předání moci. Je zde osobnost, která poznala veškerou agendu úřadu. Má chuť,
zkušenost, vizi, koaliční potenciál
a hlavně mnohem více energie, než já.
Má podporu kolegů z Klidného města
a věřím, že ve starostenské pozici obstojí. Ač nikdo mou rezignaci veřejně
nepožadoval, odcházím. Z majetku
vašeho města jsem nic neukradl, nic
nezpronevěřil, nepřijal žádný úplatek, ani neutíkám za lepší nabídkou
a vlastně ještě přesně nevím, co budu
dělat… Ale hřeje mě, že mi zůstalo čisté svědomí, svobodná duše a znovu se
objevil volný prostor v srdci pro mé
nejbližší. Děkuji za vaši pomoc i spolupráci.

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám zvláště letos požehnané
vánoční svátky plné kouzelných
okamžiků a nádherné rodinné pohody.
Ať k Vám vstoupí světlo naděje
a prozáří Vaše domovy. Ať přinese
návrat k běžnému životu a tradičním
radostem i starostem.
Ve zdraví prožijte nejkrásnější
svátky a užijte si přítomnosti
Vašich nejbližších.

~
Vedení města Říčany
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V Říčanech povinně zelené střechy! Pro nové
stavby nad 300 metrů čtverečních to zavádí
změna územního plánu
Nejde o barvu střech, ale o využití
široké palety rostlin na střechách
skladových hal, výrobních objektů
nebo velkých prodejen. Přínosem
zelených střech je kromě estetiky
zejména pozitivní vliv na mikroklima a výrazně lepší hospodaření
s dešťovými vodami. Výhodou pro
stavebníky jsou třeba nižší náklady na chlazení staveb. Ty běžné se
dokáží v létě rozpálit až na 60°C,
zelené střechy energii slunce pohltí a stavby se nepřehřívají. Alternativou k zeleni na střechách je
realizace fotovoltaické elektrárny.
Průlomovou novinku přinesla změna číslo 4 územního plánu města
Říčany, kterou schválili ve středu
říčanští zastupitelé.
Město Říčany dlouhodobě investuje
do opatření, která stabilizují či zlepšují životní prostředí ve městě a jeho
okolí. Velký důraz dává na zelenou
(zeleň) i modrou (voda) infrastrukturu u městských investic. Radnice
přitom maximálně využívá dotační
tituly. Zelenou střechu má nový Stacionář Olga, ozdobí rozestavěnou
mateřskou školu Větrník nebo tři budovy základní školy na Komenského
náměstí. Zelenou energii dodávají
panely na střeše úřadu Komenského
náměstí a v přípravě je projekt FVE
na střeše základní školy u Říčanského lesa.
„Šetrnější stavby jsou budoucností.
Udržitelnost životního prostředí je
jedním ze základních cílů územního plánování. Myslím si, že zelené
střechy jsou jednoznačným přínosem
architektuře i životnímu prostředí a
nazrál čas je aktivně prosazovat,“
uvádí starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Úprava se týká
nových a větších staveb, stavebníci
získají i výhody. Jednak se jim bude
zelená střecha započítávat do procenta zeleně, zároveň se připravují státní
programy právě na jejich budování. V
následujících letech půjdou obrovské
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peníze na přizpůsobení se klimatické
změně, zadržení vody a snížení energetických nároků.“
Velká diskuze se vedla o charakteristice střechy. Ve hře byly intenzivní
zelené střechy se systémy zavlažování a vrstvou substrátu minimálně
25 centimetrů a střechy extenzivní
s vrstvou přes 15 centimetrů. Rozdílné jsou pak i druhy výsadby –
zatímco prvně jmenované umožní
vlastníkům na střechách vysadit i
keře či vyšší trvalky, pro ty druhé
jsou typické koberce rozchodníků,
netřesků nebo mateřídoušek či konikleců. Nakonec zvítězila kompromisní druhá varianta.
Splněním podmínky vegetační střechy s trvale udržitelnou zelení si pak
stavebník může polovinu výměry
střechy započítat do celkového procenta zeleně. Maximálně lze takto
nahradit ¼ požadované zeleně na pozemku. To může některým stavebníkům velmi usnadnit situaci zejména
při malé velikosti pozemku. Hranice
velikosti střechy od 300 metrů čtverečních byla stanovena po důkladné
úvaze jako optimální hranice mezi
rodinnými domy a jinými stavbami,
zejména komerčního charakteru.
„Samozřejmě jsme zkoumali i eko-

nomické dopady. A našli jsme studie,
které prokazují relativně krátkou
dobu návratnosti investice. Nicméně
uvažujeme ještě o dalších motivacích
– třeba v oblasti stočného nebo daně
z nemovitosti,“ doplňuje starosta Vladimír Kořen a zdůrazňuje: „A pokud
vlastník bude zápasit s myšlenkou,
že mu střecha jen tak leží ladem pod
kobercem květin, má ještě jednu cestu.
Tou je vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše.“
„Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými panely může významně
snížit provozní náklady budov. Technologie za poslední roky velmi pokročily. Stále běžnější jsou bateriové
systémy, které umí energii uchovat
na dobu, kdy slunce nesvítí. Existují
navíc státní dotační programy, které
zkracují návratnost investice. Instalace elektrárny je vhodná třeba na
výrobní haly či budovy s chlazením a
klimatizací, kde se velká část vyrobené
elektřiny okamžitě spotřebuje přímo
v místě,“ vysvětluje místostarosta
David Michalička (Klidné město).
„Oproti zelené střeše jsou solární panely výrazně lehčí, takže je unese doslova každá střecha. Fotovoltaiku proto územní plán Říčan umožňuje jako
alternativu tam, kde například sklon
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či konstrukční řešení zelenou střechu
nedovolí,“ doplňuje D. Michalička.
Navržená regulace střech přitom
není absolutně limitní, stále dává široký prostor pro výslednou podobu
střechy či řešení přebytečného odvodu dešťových vod. Právě dešťová voda
dělá Říčanům velký problém. Nemají
centrální dešťovou kanalizaci a voda
ze střech se tak často promíchá s fekáliemi ve splaškové kanalizaci a
musí se čistit na čistírně odpadních
vod, část odpadní vody z bezpeč-

nostních přepadů pak končí dokonce
v přírodě. Zelené střechy dokáží právě velkou část srážek zadržet a využít.
„Pod Říčany spadají také velká logistická centra u dálnice D1. Za letních dní
působí jako radiátory. Ve dne se rozpálí
a večer pak nad nimi stoupá horký suchý
vzduch. Ovlivňuje to městské mikroklima a někteří věří, že se negativně mění
i místní počasí,“ zakončuje starosta
V. Kořen a dodává: „Staré stavby už
teď nezměníme, to by musel být nějaký
hodně odvážný a odpovědný vlastník.

Pro přijetí se vyslovili zástupci Klidného města, Unie pro sport a zdraví,
změnu nepodpořili zastupitelé STAN
a ODS.
Téma zelených střech je obsaženo
v základních národních i nadnárodních dokumentech z oblasti udržitelného rozvoje a ekologie, ale i v
Územní studii krajiny zpracované
pro ORP Říčany v roce 2019. Implementace požadavku na zelené střechy je zároveň i krokem k naplnění
závazků vyplývajících z Pařížské
dohody. Záměr změny územního
plánu radnice konzultovala s Ministerstvem životního prostředí ČR i
s odborníky Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Cílem zavedení regulace
je omezení tepelných emisí do okolí,
zlepšení mikroklimatu města, zadržení vody či energetická úspora staveb ve vazbě na klimatické cíle ČR.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Nezáleží na tom,
jak daleko jsme od sebe,
ale jak blízko si
jsou naše srdce...

Klidné Vánoce a (ne)obyčejný
rok 2021 plný zdraví, naděje
a lásky přejí zastupitelé
a členové hnutí Klidné město

Rusina Frei architekti

Tak chceme ovlivnit alespoň stavby nové.
Snad najdeme porozumění. Změna
územního plánu je ale natolik průlomová, že očekáváme i soudní žaloby.“

Vizualizace školy na Komenského náměstí v Říčanech z dokumentace pro stavební povolení.
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Vizualizace z dokumentace pro stavební
povolení, Rusina Frei architekti.

Největší dřevostavbou v ČR bude zřejmě
nová škola v Říčanech. Město hledá
stavební firmu, která ji postaví. Otevřeno mají
i zahraniční zájemci
Říčany vyhlásily veřejnou zakázku na zhotovitele nové
budovy základní školy na Komenského náměstí. Měly
by vzniknout dva pavilony i tělocvična s venkovním
hřištěm. Rychlost stavby i menší zátěž pro okolí, to byly
argumenty pro dřevostavbu navrženou architekty kanceláře Rusina Frei, s. r. o. Unikátní bude i velmi rozlehlá
zelená střecha na všech objektech. Škola bude také v pasivním energetickém standardu. Poté, co město zajistilo
spolufinancování z více zdrojů - ze státního rozpočtu i
z evropských dotačních titulů SFŽP začíná hledání firmy, která školu postaví.
Město v polovině listopadu vyhlásilo veřejnou zakázku na
stavbu nové základní školy na Komenského náměstí. Novou
budovu 1. ZŠ město postaví na louce uprostřed stávající bytové zástavby. Kapacita bude 540 žáků v 18 kmenových třídách.
Tvoří ji dva propojené pavilony s třídami, odbornými učebnami, družinami, kabinety, knihovnou, jídelnou a kuchyní a bytem školníka. Tělocvičnu a venkovní hřiště spojuje se školou
podzemní chodba pod novou komunikací. Firma by měla školu postavit během 26 měsíců, aby bylo možné zahájit výuku ve
školním roce 2023/24.
Škola, kterou město musí postavit, aby dostálo zákonné povinnosti na umístění dětí k základnímu vzdělávání, by měla stát
zhruba 426 milionu korun. S tím, že radnici se podařilo získat
finance z několika dotačních titulů. Největší částku 163 milio-
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nů korun by měl uhradit stát z rozpočtu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Z prostředků EU z Operačního programu Životní prostředí by měl být spolufinancován pasivní
energetický standard budov, na který je přiznána dotace v celkové výši 76 milionů a požádáno je také o finanční spoluúčast
na rozsáhlé zelené střechy všech třech objektů, tam by měla
celková částka činit 65 milionů korun. Středočeský kraj by
měl přispět částkou 700 tisíc korun a město ze svého rozpočtu
bude hradit částku okolo 146 milionů korun.
Pro stavbu školy architekti vybrali udržitelné a k životnímu
prostředí šetrné materiály a konstrukce. Bude se pravděpodobně jednat o největší dřevostavbu v ČR. Unikátní je i rozloha
zelených střech, které budou kromě výrazně lepší estetiky plnit
funkci i lepšího hospodaření s dešťovou vodou. Zelené střechy
mají svou skladbou výraznou akumulační schopnost. Na jižním křídle s intenzivní zelenou střechou bude pobytová terasa
se školní zahradou, kde budou probíhat třeba pěstitelské práce. Intenzivní střechu budou zdobit cibuloviny, různé druhy
trav a trvalek, kakosty, mateřídouška, šalvěj a také hmyzí domečky ve formě suchého dřeva. K zavlažování bude používána
dešťová voda z akumulační jímky. Na ploše druhého křídla a
tělocvičny bude mít střecha extenzivní charakter a bude osázena třeba směsí rozchodníků. Celková plocha zelených střech
činí 0,42 ha.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice

Více stromů i živočichů v našem městě
Nové tůně, zídky a skalky pro plazy, krmítka
a budky pro ptáky to vše jsou opatření, která mají podpořit biologickou
diverzitu na dalších čtyřech lokalitách
Říčan. Vzniknout mají na pozemcích
města v okolí cyklostezky Na Vysoké, v Pohodovém údolí, u zimního stadionu a u sadu nad rybníkem Srnčí.
Navíc nechá radnice po městě vysadit
více jak sto nových stromů.
Druhovou rozmanitost rostlin i živočichů ve městě a lepší zadržování vody
v krajině by měla přinést opatření navržená společností Natural servis, ta by je
měla realizovat dokonce tohoto roku.
V lokalitě U Dubů bude realizována celá
řada opatření. V některých místech se
bude jednat pouze o pročištění stávajících silně zamokřených ploch, jinde
o vybudování zcela nových tůní. Útočištěm pro plazy se stanou nové zídky či vytvořené skalky. Vzniknou plochy sloužící
jako krmítko pro ptactvo a další živočichy. Tůně budou nepravidelných tvarů
někde budou tvořit laguny mezi stávajícími stromy. Ty nejvíce zastíněné bude
sloužit k reprodukci chladnomilnějších
druhů. Do tůní bude použito i mrtvé
ležící dřevo a zlikvidován bude zlatobýl
kanadský. Tato nepůvodní invazivní
rostlina svým hustým zápojem vytlačuje původní rostlinné druhy a vytváří
svou monokulturu. Po jejím vytrhání
budou mít větší šanci k uchycení další
rostliny. Nedaleko koryta u propustku
u skupiny šesti dubů firma vyskládá
větší kameny doplněné štěrkovou plochou a vytváří tak pobytovou skalku

pro plazy. Vznik tůňky a pročištění bylo
doporučeno i v lokalitě Pohodového
údolí. K dalším úpravám dojde v lokalitě u zimního stadionu. Nedávno zde
správce elektrického vedení vykácel
stromy, které způsobovaly výpadky
elektrické energie. Odstraněn bude starý plot a nevhodná vegetace, pročištěn
bude i periodický přítok. Vznikne tůň
s ostrovem a studnou a další tůně, sedm
metrů dlouhá zídka pro plazy kolem
olše a upraven bude i terén. Ochránci
přírody na olše rozmístí i budky pro různé druhy například netopýry, poštolky,
kalouse, sýkorky. Další zídka pro plaz
vznikne pod vrbou na příjezdu k hrázi
rybníku Rozpakov a u sadu Srnčí. Zde
u porostu trav (Miscanthusu) vznikne
i skalka z kamenů z lomu Mořina.

Ve městě bude vysazena
více než stovka stromů
Na sklonku roku by měla ve městě proběhnout velká výsadba stovky stromů.

Vysazeny budou na pozemcích města
ve veřejném prostoru zeleně. Druhová
skladba bude velmi pestrá. Město nechá
vysázet duby, kaštany, javory, topoly,
břízy, střemchy, vrby, jeřáby, lípy, olše
vždy s ohledem na vybranou lokalitu a stávající zeleň. Proč jsou stromy
ve městě tak důležité? Vzrostlý strom
vyrobí takové množství kyslíku, že by
teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí. Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek
v ovzduší. Stromy zachycují především
jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid
uhelnatý a další látky. Stromy zvlhčují
vzduch, a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví. Zároveň některé
dřeviny do svého okolí uvolňují silice
(tzv. fytoncidy), které hubí nebezpečné
choroboplodné zárodky. V létě vegetace ochlazuje své okolí lépe a efektivněji
než veškerá klimatizační zařízení. Zeleň
také funguje jako protihluková bariéra.
Na podzim můžou spadaného listí využít další volně žijící živočichové jako
zimoviště. Ježčích hromádek můžete
letos potkat po městě více jak desítku.
Městská technická správa vyslyšela výzvu říčanského muzea a vytvořila pro
přezimování nejen ježků hromádky
listí, k nim umístila i informační tabule. Dopřejte, prosím, zvířátkům klid na
přezimování. Technická správa města,
také opravila budky a krmítka instalovaná v minulých letech. O mnohé z nich
se starají žáci mateřských či základních
škol, přidat se k péči o ně můžete i vy.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města
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Nové sady, aleje a remízy rozdělí pole
v okolí města
Radnice pokračuje v projektu
změn zemědělské krajiny a chystá v okolí města již čtvrtou velkou
výsadbou. V patnácti lokalitách
na pozemcích města v okrajových
částech Pacova, Strašína, Kuří, Jažlovic, ale i u Tehova vzniknou nové
rozsáhlé květnaté louky, rozličné
aleje, remízy a extenzivní ovocné
sady, ve kterých najdou útočiště
ptáci a drobní savci a další živočichové. Kromě zvýšení druhové
pestrosti přispějí stromy na mnoha
místech ke zmírnění vodní a větrné
eroze a ochrání tak dlouhodobě zemědělskou půdu.
Jedná se o pozemky, kde dosud
zeleň nebyla a půda sloužila jako
orná. Na celkové výměře zhruba šesti hektarů bude vysazeno
na pět stovek stromů a přes devět
tisíc keřů, vybudují se ochranné
oplocenky a vysejí rozlehlé květnaté louky. O dotaci město požádalo
letos v dubnu a čeká se na rozhodnutí OPŽP. Výsadba by měla proběhnout do dubna 2021. Spolufinancování by mělo pokrýt většinu
nákladů, které se očekávají ve výši
do 7 milionů korun.
„Rozlehlé české lány mají dlouhodobě
klíčový problém, ve velkém mizí ornice.
Půdu, která se tvořila tisíce let, odnáší
voda při bouřkách nebo silný vítr. Rozdělení krajiny erozi zpomaluje a navíc
přírodní ostrovy poskytují prostor
stovkám druhů rostlin a živočichů.
Běžné zemědělské postupy se soustředí na výnosy a jednu jedinou právě pěstovanou plodinu,“ vysvětluje starosta
Vladimír Kořen (Klidné město).
Stromy se také spolupodílejí na snižování teploty na polích, pomáhají
s mikroklimatem a vláhou v krajině.
Projekt vypracovali ochránci přírody
z ČSOP Vlašim, odborně ho posuzovala Agentura ochrany a přírody ČR.
Jde o pozemky nelesní, takže výsadby
jsou řidší. Pole a stromy dělí hustá
hráz běžných keřů.
„Lidé, kteří navštěvují třeba okolí Marvánku, už vidí, jak se krajina
může příjemně změnit. Myslím, že to-
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muto projektu většina obyvatel fandí.
A věřím, že ho časem ocení i zemědělci, třeba s ohledem na změnu klimatu,“ dokončuje starosta Kořen.

skupinách okolo pozemku složené
z brslenů, lísek, hlohů, trnek, bezů
a svíd. Celá plocha s výsadbou
bude oseta travní směsí pro květnatou louku a oplocena oplocenkou. Ač je pozemek mimo katastr
Říčan, výsadba bude mít vliv na
přírodu okolí říčanského lesa i na
zlepšení vodních poměrů v oblasti.

Aleje a remíz u Jažlovic
Remíz u Tehova
U osady Hačalka poblíž Tehova
vznikne na rozsáhlé ploše orné
půdy, sužované větrnou a vodní
erozí, největší remíz o celkové výměře přes 1,5 hektaru. Základ remízu tvoří duby a habry, zastoupena bude i lípa a buk. Stromy budou
vysazeny roztroušeně po celém
pozemku. Doplňkovými dřevinami
zde budou jeřáb ptačí, jabloň lesní,
třešeň ptačí a hrušeň. Celkem se
zde vysadí přes sto stromů a čtyři
tisíce keřů. Ty budou ve větších

Devatenáct dubů letních bude
tvořit základ aleje na jihovýchod
od Jažlovic. Doplní je dalších 130
keřů směsi brslenu, hlohu, trnky a
šípkové růže. Vytvoří se tak biokoridor mezi dvěma stávajícími plochami zeleně sloužící pro úkryt.

texty.kuryr@ricany.cz
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Další alej vznikne jižně od obce u
dálnice D1 ze sedmi jilmů a deseti javorů. Plocha k realizaci přímo
navazuje na Remíz II. Ten vznikne
rozdělením pozemku do dvou remízů. Remízy budou mít stromo-keřový charakter. Blíže k dálnici
bude vysazen pás rychle rostoucích dřevin - topolu osiky a břízy

cha s výsadbou zpestří květnatá
louku. Na jihozápad od Kuří u D1
vysadí město alej z jednatřiceti
dubů letních i zimních, které doplní 79 keřů brslenů, hlohů, trnek
a bezů. Jižně od Kuří vznikne také
extenzivní ořešákový sad. Celkem
bude vysazeno osmnáct ořešáků
odrůda Mars a sedm lip srdčitých.
Stromy doplní keřové patro z lísky
obecné.

Stromo-keřový remíz
u trafostanice

převislé, které zajistí rychlejší oddělení silnice. Samotný remíz bude
tvořen dubem letním a habrem.
Doplňkovou dřevinou jsou zde
plané odrůdy ovocných dřevin –
hrušeň, jabloň a třešeň ptačí. Ve
větších skupinách budou okolo
pozemku vysázeny smíšené keřové
porosty složené z brslenů, lísek,
dřínů, šípků, hlohů, trnek, bezů a
svíd. Celá plocha s výsadbou bude
oseta travní směsí pro květnatou
louku a oplocena oplocenkou. V
remízu bude celkem vysazeno na
60 stromů a přes 1100 keřů.

Remíz a dubová alej u Kuří
Tři stávající remízy u dálnice D1
propojí další stromo-keřový remíz
z 21 stromů a 1660 keřů. Základ
remízu bude tvořen domácími

Také u trafostanice směrem na Lipany bude remíz tvořen domácími
druhy dřevin: duby letními a zimními a habry obecnými v celkovém
počtu 34 stromů. Doplňkovou
dřevinou zde bude jeřáb ptačí. Ve
větších skupinách budou okolo
pozemku vysázeny smíšené keřové
porosty složené z brslenů, lísek,
hlohů, trnek, bezů a svíd celkem
na 650 keřů. Celá plocha s výsadbou bude oseta travní směsí pro
květnatou louku a oplocena oplocenkou.

Aleje a remíz u Pacova
Šest lip srdčitých, šest javorů babyka a šestnáct dubů bude vysazeno do třech alejí poblíž Pacova. Na
konci lipové aleje v okolí místního
rybníku naváže na alej nový remíz.
Tam bude vysazeno 29 stromů nejčastěji dubů, dále habry, jeřáby,
jabloně, hrušně, třešně. K výš uvedeným keřům zmiňme dále třeba
černý bez, svídu a ptačí zob celkem
zde bude 585 keřů. Směrem k Radošovicím budou vysazeny dva
extenzivní ovocné sady z třešní a
slivoní. V menších skupinkách je

doplní přes 130 keřů šípků a hlohů. Celá plocha s výsadbou bude
oseta travní směsí pro květnatou
louku a oplocena oplocenkou. Lokalitou vede územní rezerva pro
komunikace, v celkové šíři 10 m,
kterou je nutné zachovat bez výsadby. Plocha bude pouze oseta
směsí pro květnatou louku.

Dva stromo-keřové remízy
u Strašína
První lokalita se nachází západně od
obce Strašín, kde v novém remízu na
původně orné půdě zasadíme duby,
habry, břízy a osiky. Doplní je ovocné dřeviny: třešně, plané jabloně,
hrušně. V menších skupinách budou
uvnitř pozemku vysázeny smíšené
keřové porosty složené z brslenů, lísek, hlohů, bezů a svíd. Celá plocha
s výsadbou bude oseta travní směsí pro květnatou louku a oplocena
oplocenkou. Na půl hektaru bude
vysazeno 56 stromů a 445 keřů.
Poslední lokalita se nachází severozápadně od obce Strašín. Na
lokalitě se nachází nová výsadba
ovocných dřevin, která tvoří liniovou výsadbu podél komunikace a
hřbitova. Samotná výsadba bude
probíhat na zemědělsky obhospodařované ploše, kde se žádná zeleň
nenachází. Sem bude vysazeno 16
stromů a 300 keřů.
Kateřina Lauerová,
tisková zpráva města

druhy dřevin: duby letními, habry
obecnými a buky lesními. Ve větších skupinách budou okolo pozemku vysázeny smíšené keřové
porosty složené z brslenů, lísek,
hlohů, trnek, bezů a svíd. Celá plo-
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Modernizace dopravního hřiště
dokončena. Děti si ho užijí ještě letos

Více jak čtyři desítky let staré dopravní hřiště
nechalo město na přání občanů modernizovat.
Vzniklo zázemí pro výuku dopravní výchovy se
skladem, venkovní učebnou a toaletou.

K původním prolézačkám přibyl ještě nový domeček se skluzavkou. Výrazně se zvětšilo i původní
pískoviště. V areálu jsou umístěny nové lavičky,
koše a stojany na kola.

Nový kruhový objezd, vodorovné i svislé dopravní značení.

foto a text: Kateřina Lauerová

Na první pohled upoutá vláček v tunelu. Kopeček by se měl na jaře zazelenat travou. Na okrajích zdi tunelu je instalováno oplocení. Před kolejemi
varují nové výstražníky. Jedna z křižovatek je osazena semafory.
Návštěvníci si můžou užít hřiště již letos. Slavnostní otevření s dětmi
plánujeme na jaro.

Novinkou bude čerpací
stanice a na jaře i
šlapací autíčka.

18

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice
ZEPE

PŘEKVAPTE ŘÍČANY

5 . ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ

Máte skvělý nápad, jak něco zlepšit v našem městě? Máme
připraveno 5 milionů Kč pro vaše nápady, které budou sloužit
nám všem. Až tři náměty můžete zaslat od 1. prosince 2020
do 31. ledna 2021.
VYPLŇTE FORMULÁŘ ON-LINE NA www.prekvaptericany.cz, NEBO POŠLETE E-MAILEM NA
ridim@ricany.cz, PŘÍPADNĚ PŘINESTE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ DO Informačního centra.

Přesvědčte ostatní o smyslu svého námětu a získejte jejich
podporu do hlasování! Rozjeďte kampaň!

O nejlepších projektech, které bude město realizovat,
rozhodnete vy! Hlasovat budeme na přelomu května a června
2021. Již nyní se registrujte do Řídím Říčany pro on-line
hlasování. Podrobné informace na www.prekvaptericany.cz.
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POPIŠTE SVŮJ PROJEKT
NÁZEV PROJEKTU (maximálně 12 slov)

NAVRHOVATEL (jméno, příjmení)
E-MAIL

TELEFON

POPIS PROJEKTU (co, kde, proč, pro koho…)

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (zahrňte i provozní náklady za 5 let)
Detailnější podklady pro ověření proveditelnosti a ceny připojte, případně si je od vás vyžádáme.

PRAVIDLA 5. PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ V ŘÍČANECH
• Podpora občanů – váš projekt představíte v článku v Říčanském kurýru, na sociálních sítích, reklamní kampaní před hlasováním apod. Veřejná projednání v tomto ročníku neproběhnou.
• Finance – na realizaci projektů je vyčleněno celkem
5 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč na projekty v ceně v rozmezí

• Náklady – náklady vašeho záměru nesmí přesáhnout
2 mil. Kč (včetně projektování).
• Veřejný prostor – váš záměr by měl být navržen na
pozemcích města a veřejných prostranstvích.
• Pro lidi – výsledné dílo musí sloužit veřejnosti.

0,5–2 mil. Kč, 1 mil. Kč na projekty v ceně do 0,5 mil. Kč.

CO MÁM UDĚLAT S PRÁVĚ VYPLNĚNÝM FORMULÁŘEM?
→ Formulář můžete ofotit a elektronickou kopii poslat e-mailem na: ridim@ricany.cz | → Formulář můžete odnést a předat
v Infocentru na Masarykově náměstí. | → Formulář můžete také vyplnit on-line na adrese: www.prekvaptericany.cz
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PRAVIDLA PŘEKVAPTE ŘÍČANY
5. ročník participativního rozpočtování

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Říčanech nebo
přímo ve vaší ulici? Chtěli byste
nové dětské hřiště, zasadit zeleň,
opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe!
Zapojte se do pátého ročníku participativního rozpočtování v Říčanech a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte
vlastní komunitu, diskutujte, ptejte
se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně.
Celkový rozpočet pro pébéčko
je 5 milionů Kč.
l velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho projektu mezi 500
tisíc - 2 miliony
l malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho projektu mezi 0
- 500 tisíc
Prostředky budou využity na projekty navržené z řad veřejnosti na
majetku města. Realizovány budou
dva první projekty z obou kategorií.
Navrhovatelem může být fyzická
osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech. Do rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty
také všechny související náklady,
například za zpracování projektové
dokumentace či následnou údržbu
(po dobu pěti let). Každý návrh musí
obsahovat:
l název s uvedením lokality zamýšlené
realizace (adresa/GPS souřadnice),
l odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude
týkat)
l detailní popis se všemi podklady
pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků apod.).

Každý navrhovatel může podat celkem maximálně tři návrhy.
Forma podání písemná: online (vyplnit online formulář na www.prekvaptericany.cz, mailem na ridim@
ricany.cz), osobně na infocentru
(Masarykovo náměstí).
Vzhledem k právě probíhající pandemii Čínské chřipky se nebudou konat
veřejná setkání. Veřejná prezentace
bude nahrazena veřejnou diskusí
písemnou formou, a to stejně jako
způsob podání návrhu. Připomínky
k námětům budou moci občané podávat písemně do konce března. Je však
pouze na navrhovatelích, zda připomínky budou ve svém návrhu zohledňovat. V tomto období může reagovat
s připomínkami i radnice.
V případě podobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude možné
spojit je v jeden, to bude v kompetenci
koordinátorky PB po dohodě obou
navrhovatelů. Není možné podat dvě
varianty stejného projektu (“mini a
maxi”), byť od dvou různých navrhovatelů.
V březnovém kurýru vyjde seznam
navržených projektů.
Evaluace návrhů (leden – duben
2021) Návrhy projektů budou předány k technické analýze příslušným
odborům radnice v pořadí tak, jak budou přicházet. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a
očekávané náklady. Autoři projektů,

které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech
tohoto rozhodnutí. Autory projektů,
jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kontaktovat
pracovníci radnice či koordinátorka
pébéčka a poradí, jak návrhy upravit,
aby o nich mohla veřejnost hlasovat.
Kampaň navrhovatelů
(květen/červen 2021)
Hlasování (červen 2021)
O návrzích, které prošly evaluací v
rámci radnice, budou občané registrovaní v Řídím Říčany moci hlasovat v první polovině června přes
aplikaci D21. Hlasování bude umožněno i papírově (místa budou upřesněna). Použít bude možné kladné i
záporné hlasy. Výsledky hlasování
budou zveřejněny na webu města po
sečtení hlasů. Následně proběhne
slavnostní vyhlášení vítězných projektů, jehož datum bude upřesněno
v průběhu projektu.
Realizace návrhů
(od července 2021)
Občané budou průběžně informováni
o stavu realizace všech vítězných projektů. Hlasující budou informováni
cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na
konci hlasování požádají. Ostatní občané informace najdou na webu a Facebooku města a v Říčanském kurýru.
Realizovaný vítězný projekt z roku 2017,
parkoviště pro kola s cykloboxy na nádraží.

Informační kampaň (listopad,
prosinec 2020)
Podávání návrhů (1. 12. 2020 – 31.
1. 2021)
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Rozhovor s hejtmankou Středočeského
kraje Petrou Peckovou
Jako starostka Mnichovic znáte Říčany velmi dobře.
S vedením města jste úzce spolupracovala například
na společném projektu cyklostezky z pražských Kolovrat do Mnichovic. Kde vidíte, že můžete Říčanům
konkrétně pomoci?
Říčany mi jsou blízké nejen proto, že jsem za ně od dětství hrála basketbal, jezdila několikrát týdne do Říčan
na tréninky, reprezentovala je na všech možných turnajích; pocházejí odsud moje kamarádky od dětství, se
kterými jsem prolezla v pubertě všechny říčanské diskotéky, ale také tu pracovala moje maminka, teď hraje
za Říčany basket moje dcera, obě děti chodí do říčanské jazykovky a já často běhám ve vašich lesích. Mému
srdci jsou blízké. Mnichovice jsou po Říčanech druhé
největší město v Ladově kraji, které s Říčany vždy úzce
spolupracovalo. Cyklostezka byla zatím nejintenzivnější společnou prací. Mnohokrát jsme se dohadovali, zažívali pocity optimismu i beznaděje. Ale vždy jsme měli
před sebou jediný společný cíl. Cyklostezku postavit. Je
to přelomový projekt pro celý region a šest obcí pod taktovkou Říčan to společně dokázalo. Jsem na nás všechny hrdá. Tak by spolupráce mezi obcemi měla vypadat,
ale také by v této spolupráci měl obcím pomáhat kraj.
Právě při projektech, které mají regionální význam.
Ti, co mě znají, vědí, že nebudu nikoho protěžovat, ale
že budu pomáhat všude, kde to bude možné, že budu
prosazovat, aby se s obcemi komunikovalo, abychom
našli vždy společnou řeč a nejlepší možné řešení. Pak
se budou z krajské úrovně dělat věci, které mají smysl
a obce je uvítají.
U Mlýnského rybníka se nachází areál Správy a údržby silnic, jeho budovy už jsou za hranicí dočasného
užívání. Město Říčany dlouhodobě usiluje o převod
těchto pozemků, třeba výměnou za pozemky pod
středočeskými silnicemi. Jednání se vedou dlouhá
léta. Pomůžete třeba v tomto konkrétním případě?
Lidé by si právě v sousedství cyklostezky přáli třeba
hezký park a stavba nového areálu SUS za Říčanskou ulicí ustrnula.
Areál nedostavěné hrůzy, který měl sloužit KSÚS,
se musí už konečně dořešit. Musí najít využití, ať už
to původní nebo nové. Budovy u Mlýnského rybníka
jsou opravdu v dezolátním stavu a pokud by byl areál
v majetku města, jsem si jista, že by vznikl další pěkný
kout, veřejný prostor určený lidem. Nejprve ale musíme vyřešit přesun správy a údržby silnic. Věřím ale,
že se to povede.
Prstenec kolem Prahy je zasažený velmi výraznou
suburbanizací, města jsou pod velkým náporem nových stavebních záměrů a kupříkladu Říčany výstavbu regulují. Jaká bude vaše role v pozici hejtmanky?
Budete vyjednávat o regulaci výstavby i s Prahou?
Aktuálně se připravuje třeba v Kolovratech projekt
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pro několik tisíc lidí, a přitom chybí kupříkladu místní školy…
Možnosti kraje nejsou neomezené. Obce jsou samosprávami a mají právo hospodařit na svých plochách
podle svého uvážení. Od toho mají územní plány. Kraj
má zásady územního rozvoje, měl by obce metodicky
vést, měl by jim vysvětlovat, co znamená trvale udržitelný život a neměl by se kladně vyjadřovat k územním

texty.kuryr@ricany.cz
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plánům, které zastavují volné plochy, aniž by bylo využito území v intravilánu. Zmiňujete Kolovraty a to je
už Praha. Já vím, že Kolovraty i Uhříněves navyšování
kapacit základních škol velmi řeší. Na druhou stranu
zase v oblasti středních škol obrovské množství středočeských dětí z prstence kolem Prahy zaplňuje pražské
školy. Jsme s Prahou spojené nádoby, musíme komunikovat a spolupracovat, jeden bez druhého se neobejdeme a měli bychom dělat maximum pro to, aby ta symbióza fungovala.
Budete usilovat o převedení silnice I/2 na silnici druhé třídy v majetku Středočeského kraje, aby na ní
mohl být omezen tranzit kamionů?
Na tuto otázku neumím odpovědět. Silniční dopravu má
ve své gesci Martin Kupka z ODS, už před zhruba třemi
týdny jsme měli právě s panem radním a panem starostou
a místostarostou telekonferenční hovor o tématech, která Říčany trápí. A budeme se jimi zabývat. Ale na otázku
přečíslování silnic je předčasné odpovídat. Navíc si nemyslím, že je to bezpodmínečně nutné k tomu, aby mohla
být doprava regulována. Spíše nesmíme být úplně sobečtí
a musíme si upřímně přiznat, jestli to, že se někde něco
zakáže, neposune jen problém o trochu dál, do jiné obce,
kde se stav zásadně zhorší.
Jak budete postupovat při vyjednávání s Prahou
ohledně propojení přeložky 101 na Černokosteleckou mimo Říčany, což je podmínka města, aby se
mohla přeložka 101 vůbec stavět?
Přeložka II/101 Úvaly – Pacov je před vydáním územního
rozhodnutí. Pokud mám správné informace, je v územním rozhodnutí jasně uvedeno, že podmínkou kolaudace
je právě realizace oné propojky. Nikdo by stavbu neměl
pustit ani do předčasného užívání, aniž by propojení existovalo.
Jaký je váš názor na Solnou stezku? Studie výstavbu
nedoporučila, Světice jsou proti… Není čas ji vyhodit
ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje?
Solná stezka by asi odvedla část aut z centra, ale jednalo
by se zřejmě spíše jen o desítky aut denně, efekt by valný
nebyl a neodlehčilo by to ani Černokostelecké. Světice
jsou zásadně proti, protože úzkým místem by se stal viadukt ve Světicích. Vím, že je návrh na vypuštění ze zásad
územního rozvoje. Moc nechápu, proč by kraj měl tlačit
na dopravní stavbu, která měla čistě místní význam, když
ji místní sami nechtějí.
Jak vnímáte výstavbu tzv. Tehovské spojky?
Před několika lety jsem byla hostem diskuze s občany,
která se konala Tehově. Pokud se má tato stavba realizovat, musí se tak stát až po dokončení Pražského okruhu.
Pokud vím, tak proti stavbě je sedm obcí, které jsou přesvědčeny, že stavba silnice II/107 by je zásadně poškodila,
pokud by byla vybudována dříve, než obchvat Prahy (D 1
u Říčan – D 10 u Běchovic).
Připravuje se stavba sportovní haly u gymnázia. Lidé
z okolí se bojí náporu aut zejména v době konání
sportovních akcí. Přispěje kraj na vybudování parkoviště vedle haly?
Stavba sportovní haly u gymnázia by jistě neznamenala

významné zvýšení provozu, pokud by byla jen pro potřeby
gymnázia. Logika ale velí, pokud kraj investuje do sportovního zařízení miliony korun z veřejných financí, aby
taková hala měla využití i mimo výuku a nesloužila jen
krajskému zařízení, tedy gymnáziu. Měl by sloužit všem
občanům Říčan, i těm, kteří nemají s gymnáziem nic společného, ale budou mít chuť sportovat. Víme, že stávající
sportovní zařízení jsou na hraně svých kapacit a poptávka
kroužku, klubů, spolků i jednotlivců je mnohem větší. Investice kraje významně přispěje ke sportovním možnostem v Říčanech a já věřím, že na potřebné parkoviště se
zase najdou peníze v rozpočtu města. Jistě se domluvíme
na kompromisu.
Čelíme znovu nouzovému stavu v souvislosti s COVID-19. Co se změní v chování krizového řízení na
úrovni kraje?
Především bych byla ráda, aby se komunikace s obcemi s rozšířenou působností zintenzivnila a měli jsme
společně pravidelná setkání starostů 26 obcí ORP a
hejtmanky. Dále bych byla ráda, aby se komunikace
s obcemi zjednodušila a obce dostávaly informace psané „lidštinou“ a nikoliv úředničinou. Budeme pracovat i
na tom, aby obce důležité informace o opatřeních, která
mají vliv na občany, dostaly graficky zpracované tak, aby
je mohly rovnou vyvěsit na svůj obecní web nebo sociální
sítě. Současně nás bude čekat rozdělení zakoupené zásoby milionů kusů různých ochranných prostředků, které
mají podivnou expirační lhůtu a podivnou kvalitu. Byly
koupeny po jarní covidové vlně za obrovské peníze a měli
bychom je využít maximálně, jak nám to jejich čínská
kvalita umožní. V případě jakékoliv distribuce ochranných prostředků nebo vykonávání jakýchkoliv nařízení
bych byla ráda, aby kraj také poskytl obcím ORP metodiku, jak postupovat, a nehodil to jen na jejich bedra. Jinak
je samozřejmě nutné bedlivě střežit stav v nemocnicích a
zařízením sociální péče a pomáhat, třeba i jen metodikou
a nabídnutím rad a postupů. Nehledět na to, zda jsou to
zařízení krajská nebo soukromá, protože všechna se starají o Středočechy.
V areálu bývalé věznice v Říčanech stát plánuje výstavbu krajského ředitelství PČR. Bude kraj tuto
stavbu nějakým způsobem podporovat?
Určitě bude. Mnoho měsíců jsem upozorňovala ne nedostatečné počty policistů ve Středočeském kraji. V naší
oblasti, Praha venkov – jih je podstav téměř 80 policistů.
Projekt využití bývalé věznice pro policejní ředitelství,
kde budou ale například i ubytovací zařízení pro policisty,
bude jednoznačně skvělou investicí. A Říčany tak budou
nejen nejlepším místem k životu, ale evidentně i nejbezpečnějším. Vyřešit se musí nutná infrastruktura, jako například vodovodní přivaděč.
Velice děkuji za odpovědi.
Já děkuji a moc ráda bych všem občanům popřála nádherné Vánoce a optimistické myšlenky, bez covidových
starostí. Všechno zlé pomine a bude zase dobře. Krásné
svátky z celého srdce.
Za město položila dotazy

Kateřina Lauerová
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Vánoční dárky z informačního centra
Letošní adventní období je jiné než v předchozích letech. Kvůli nařízením vlády zůstává mnoho změn a
omezení, oblíbená adventní setkání či trhy na náměstích budou rovněž limitovány, a když se v prosinci otevřou dosud uzavřené obchody, i tak lze očekávat velký
nápor na e-shopy. Je pravděpodobné, že záhy začne
mezi lidmi panika, jak a kde pořídit včas vánoční dárky.

Také u nás v informačním centru jsme museli omezit
provoz. Budova radnice byla ještě na konci listopadu
uzavřena, a proto jsme po většinu provozní doby měli
pro zákazníky otevřeno „z okna“. Věříme, že se to v
prosinci změní, ale i tak vám chceme vyjít vstříc a v případě, že přijdete v době, kdy bude ještě budova uzavřena, vždy vás rádi pustíme dovnitř a umožníme vám
dárky si u nás vybrat v klidu a soukromí a bez rizika.
Co vše si můžete u nás pro svoje blízké koupit? V sortimentu naleznete loňskou oblíbenou novinku - vánoční
vína a čokolády, šťavnaté čaje, vánoční kosmetické sady
se sprchovým gelem a olejovou lázní nebo s mýdlem.
S motivy oblíbeného Josefa Lady nabízíme hrnečky,
vánoční knihy, leporela pro děti, betlémy vystřihovací
a vylamovací, vánoční pohlednice a stolní kalendáře,
případně různé velikosti plyšových figurek kocourka
Mikeše nebo Mikešův balíček s plecháčkem, zápisníkem a tužkou. To ale není všechno. Pořídíte u nás také
publikace o Říčanech, stolní i nástěnné kalendáře s motivy Prahy, vánoční balíčky s drobnými dárky s motivy
Říčan – například otvíráky s magnetem, kameninové
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podtácky s motivem hradu, balíček pro šikovné ruce s
krejčovským metrem a náprstkem a mnoho dalšího. Na
zahřátí v chladném počasí pak můžete koupit oblíbené
likéry s říčanskými motivy. A aby se vám vše krásně stylově balilo pod stromeček, nabízíme i vánoční tašky či
balicí papíry s motivy Josefa Lady. Zkrátka nabídka je
velká, mnoho našich dárečků souvisí s říčanským regionem, a proto věříme, že si u nás vybere každý.
A jak jsme již avizovali v minulém Kurýru, i letos probíhá oblíbená vánoční soutěž. Každý, kdo nakoupí do 15. prosince
dárky či suvenýry alespoň za 200 Kč, bude zařazen do slosování, které proběhne ještě před Vánocemi. Výhrou budou
vstupenky pro dva podle vlastní volby buď do Aquapalace
Praha, nebo do fitness a wellness centra v Park Holiday v Benicích, a to hned, jak budou tato zařízení opět otevřena. Svoji
výhru výherce dostane ještě před Vánocemi, může vstupenky
tedy darovat někomu ze svých blízkých.
Nebojte se tedy přijít k nám a svoje dárky si u nás vybrat,
a to od vydání tohoto Kurýru až do Vánoc kterýkoliv pracovní den až do 16 hodin (v pátek do 12 hodin). Platit můžete i platební kartou, nemusíte tedy mít hotovost. Pokud
bude budova uzavřena, zaklepejte na okno informačního
centra, nebo zavolejte na náš telefon 323618169. Věříme
nicméně, že v prosinci se nám již podaří otevřít v běžném
režimu, tedy bude platit standardní otevírací doba. Moc
se na vás těšíme.
Krásné adventní období všem lidem v Říčanech přejí zaměstnanci informačního centra a spol ečnosti Mediální a komunikační servis, o. p. s., která obě IC ve městě provozuje.
Šárka Stoszková
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Adventní neděle
a České Vánoce 2020

Tentokráte trochu jinak...

29/11 — 6/12 — 13/12 — 20/12

České Vánoce 2020

Malá pozastavení u vánočního
stromu na Masarykově náměstí,
vždy mezi 16–19 hodinou. Poslech
adventní hudby a svátečního slova.

Odneste si své betlémské
světlo od našich říčanských
skautů – pokud se tedy
podaří překročit hranice...

Program připravili tradiční organizátoři: Město
Říčany, ZUŠ Říčany, Římskokatolická farnost Říčany,
Církev bratrská Říčany, Církev československá
husitská, Skautské středisko Lípa Říčany, Cesta
integrace, MAS Říčansko, Olivova dětská léčebna.

Masarykovo nám. u vánočního
stromu: čtvrtek 23/12, 17–18 hodin,
pátek 24/12, 10–11 hodin.
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 10. 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

244 323 739,62

85,07

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

127 250 400,00

126 388 228,42

106 757 356,38

84,47

8 810 150,00

2 996 150,00

3 183 188,40

106,24

263 381 202,00

227 038 255,68

227 038 255,68

56,21

Přijaté splátky půjček

985 000,00

385 000,00

371 000,00

96,36

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

701 643 752,00

644 001 696,30

482 264 177,90

74,89

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

28 646 000,00

102 648 372,18

102 424 390,45

99,78

840 289 752,00

906 727 928,19

744 766 428,06

82,14

405 415 644,00

436 803 634,97

311 619 173,66

71,34

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace

Termínovaný vklad
Úvěr na nákup nemovitostí, cyklostezka
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření
Běžné (provozní) výdaje

11 107 000,00

4 050 313,13

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

Rozpisové rezervy

416 522 644,00

440 853 948,10

311 619 173,66

70,69

Kapitálové (investiční) výdaje

337 403 186,00

311 577 966,27

168 961 347,22

54,23

17 801 040,00

21 980 926,53

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

383 558 892,80

168 961 347,22

44,05

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

771 726 870,00

824 412 840,90

480 580 520,88

58,29

68 562 882,00

82 315 087,29

29 661 393,54

36,03

840 289 752,00

906 727 928,19

510 241 914,42

56,27

0,00

0,00

234 524 513,64

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

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

Rybářské povolenky již pod stromeček
ČRS MO Říčany sděluje termíny prodeje povolenek k lovu ryb pro rok 2021. Prodej bude probíhat v níže uvedených dnech v rybářské klubovně
u Marvánku, ulice Řípská 1700/13, Říčany, a to
vždy v sobotu od 8 do 12 hodin za předpokladu
dodržení nařízení vlády ČR
12. prosince 2020, 9. a 23. ledna 2021
13. února 2021, 13. března 2021
10. a 24. dubna 2021
Více na énebo ve vývěsce na Masarykově náměstí.
Do nového roku přejeme mnoho zdraví, krásné
úlovky a pohodově strávené chvíle u vody.
Petrův zdar
Pavel Novák, předseda MO Říčany
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Text: Věra Krejčová

VÝDAJE

Informace z radnice

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

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

1. projeKTový manažer pro akci stavba nové základní
školy na komenského náměstí
POŽADujeme: Vysokoškolské vzdělání. Praxi v řízení stavebních projektů nad 100 mil. Kč bez DPH
spolufinancovaných z dotačních titulů
VÝŠE PLATU: 50.000 Kč, možnost vysokých cílových odměn
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 13. 12. 2020 do 18.00
na E-mailovou adresu zdenka.storzerova@ricany.cz
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 1. kolo - posouzení podaných přihlášek - do 31.prosince 2020
2. kolo - pozvání vybraných zájemců na ústní jednání, případně na jednání přes skype – v průběhu
ledna 2021.

2. Referent oddělení hospodářské správy - energetik
POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
– vzdělání v oboru energetiky výhodou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 12. 2020 do 18.00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 16. 12. 2020 ve 9.00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

3. Referent odboru školství a kultury (doba určitá)
POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 8. 1. 2021 do 11.00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 14. 1. 2021 ve 13.00 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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Prodej známek na popelnice bude
zahájen v pondělí 4. ledna 2021
Z důvodu opatření v souvislosti s COVID 19 a uzavřením
úřadu pro veřejnost ve dnech 28. 12. - 31. 12. 2020, bude
prodej známek zahájen až v novém roce, tj. v pondělí 4.
1. 2021.
Prodejní místa:
- pokladna Masarykovo nám. čp. 53 (hlavní budova)
- informační centrum Masarykovo nám. čp. 83
- pokladna Komenského náměstí čp. 1619
- informační centrum rondel na nádraží (zde platby jen
kartou)
a to v provozní době úřadu a informačního centra, o
které vás budeme informovat na webových stránkách,
vývěskách úřadu a u vstupů do jednotlivých budov.
S ohledem na současnou situaci a opatření státu nejsme schopni ji nyní publikovat. Z toho důvodu se také
prodlužuje platnost známek pro svoz odpadu na rok
2020 do konce února 2021. Prodejní doba známek je
tak stanovena na období dvou měsíců.
Ceny známek na svoz komunálního odpadu a bioodpadu byly v roce 2019 a 2020 stejné. Pro rok 2021 se ceny
zvyšují o inflaci spotřebitelských cen za rok 2019 a 2020.
Dále zůstávají zachovány slevy pro občany s trvalým pobytem a důchodce.

cena r. 2021,
navýšená o
inflaci

cena se slevou
75 % pro
občany s trval.
pobytem v
Říčanech

rok - 60 L

1 740 Kč

444 Kč

rok
- 60 L

876 Kč

228 Kč

rok - 80 L

2 220 Kč

564 Kč

rok
- 120 L

2 460 Kč

624 Kč

rok
- 240 L

3 792 Kč

948 Kč

rok
- 1100 L

17 400 Kč

4 356 Kč

doplněk k
popelnici

75,00 Kč

rekreační
objekty

110,00 Kč

Směsný
komunální
odpad

sám
důchodce

cena r. 2021,
navýšená o
inflaci

cena s 1/3 slevou pro
občany s trval. pobytem v Říčanech

rok 120 L

1 488 Kč

996 Kč

rok 240 L

1 764 Kč

1 176 Kč

rok 1100 L

9 612 Kč

6 408 Kč

Bioodpad

•
• Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na
60 l nádobu.
• Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn
čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající část roku.
Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů
se navyšuje na 550,-Kč za sezónu (duben – říjen). V této
ceně je buď využití kontejnerů pro chataře nebo 5 ks odpadových pytlů.
Nárok na slevu se bude prokazovat následovně:
• U rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým bydlištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Občané s úřední adresou nemají na slevu nárok.
• U společenství vlastníků – prodej známek od roku 2016
probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti za známky
za svoz SKO město od tohoto roku již neakceptuje. Podkladem pro fakturaci bude čestné prohlášení společenství
vlastníků, jehož vzor bude uveřejněn na webových stránkách města. Sleva se bude prokazovat tak, že minimálně 50
% uživatelů systému z celkového počtu musí mít trvalý pobyt v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Společenství ručí za pravdivost informací uvedených v
prohlášení, v případě nepravdivých informací uhradí vlastník plnou cenu a smluvní pokutu ve stejné výši.
• U domů s více bytovými jednotkami obdobný princip
jako u Společenství vlastníků s tím, že fakturace není povinná, je zde umožněna i platba v hotovosti.

Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

pytel
120 l
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Zastupitelé

Žijeme tu společně
Tato věta byla před
dvěma lety jedním
z volebních titulků
Klidného města.
Nedávno jsem si
na ni několikrát vzpomněl. Máme to
štěstí, že můžeme žít v městečku, kde se
hodně známe. Cestou do Prahy vlakem
vždycky někoho potkáte, stejně jako
před školou, na sobotním trhu, na cyklostezce či na houbách. Většina z nás se
chce na ty druhé usmát, prohodit pár
slov, dát si společně kávu nebo si třeba
zasportovat.
V posledních týdnech nám to znemožňují vládní nařízení. Někteří řeší výpadek příjmů, jiní mají obavy o zdraví
své či blízkých. Jedni všechna opatření
důsledně dodržují, druzí je neuznávají

a kritizují. V obou táborech mám své
dobré kamarády a myslím, že každý
má na svůj postoj právo. Velmi mě pak
mrzí, když se tito přátelé dokáží do krve
hádat, zda je správné nařizovat nošení
roušek či zavírat školy a restaurace.
Navíc stále se měnící pravidla i chování
těch, kdo je zavádí, nejistotu jen zvyšují.
Proto prosím, zkusme dnes ještě více respektovat své okolí a názory ostatních,
i když se nám zdají přehnané. Přestože
se v něčem neshodneme, stále jsme
a budeme sousedé. Hledejme to dobré,
pomáhejme si a buďme pozitivní.
Lehkou paralelu vidím někdy i v naší
malé lokální politice. Ačkoliv tu bydlíme
společně a vždycky se budeme potkávat
na Jurečku či u Marvánku, dokáže nás
někdy rozeštvat „jen“ to, že máme jiný

názor. Ten nemůže Kořena s Michaličkou a Špačkovou ani cítit, jiný na Klidné
město nedá dopustit. Jeden chce přistavět dvě patra, druhý by rád koukal do
zeleně. Někdy lze najít kompromis, ale
nikdy nevyhovíme všem. A je velká škoda, když odlišné názory způsobí rozkol
mezi kamarády či sousedy. Sám s tím
občas bojuji, protože práce na radnici
prostě přináší kolize. Snažím se proto,
nejen v práci, hledat témata, která nás
spojují. Těch kolizních bude vždycky
dost a dost. Za mě je lepší vidět na věcech vždy to dobré. Vždyť tady v Říčanech opravdu chceme žít společně, ne?
Přeji vám klidný advent a co nejvíce pozitivních chvilek s těmi, které máte rádi.
David Michalička,
místostarosta (Klidné město)

Je tady opět advent
Milí říčanští sousedé,
politika stranou - je tu opět doba adventu - tedy příchodu. Pro křesťany je
to příchod Vykupitele Ježíše Krista.
Děti se celý prosinec budou ptát, kdy
už přijde Ježíšek a my dospělí zavaleni

kopou negativních zpráv z médií si budeme klást otázku,
co přijde potom. Přejeme Vám proto co nejvíce rodinné
pohody a zdraví a v novém roce ať přijde především klid.

Příležitost nejen pro Říčany

V pondělí 16. listopadu proběhlo
ustanovující zastupitelstvo našeho
kraje a zvolilo si
nové vedení v čele
s Petrou Peckovou, starostkou nedalekých Mnichovic. ODS společně se
Starosty, ale i Piráty a Spojenci vytvořila silnou koalici a má ambici posunout
kraj výrazně do lepší pozice než v jaké
se nachází. Mrzí mne sice, že to nebude v čele s naším úspěšným starostou
a vynikajícím kandidátem na hejtmana
Martinem Kupkou, ale bylo by škoda situace nevyužít a společně pro výsledek
určitě uděláme maximum.
Ostatně, když jsem se před více jak
deseti lety rozhodl věnovat komunální politice, aby nejen mé děti měly
kam chodit do školky a po kvalitních
silnicích, s dostatkem sportovních
zařízení, dělal jsem pro to, co bylo
v mých silách. A vlastně i proto jsem
se následně rozhodl kandidovat do
Kraje, abych se na krajské úrovni

pokusil ovlivnit věci k lepšímu především v oblastech, které mi byly blízké.
Jako vodohospodář a tehdejší říčanský
radní pro dopravu jsem se snažil se městu i regionu pomáhat. A dařilo se. V naší
oblasti se vybudovaly školky, sportoviště, opravily místní komunikace i ty krajské. Podařilo se dostat naše rugbisty do
Sportovních center mládeže, kam nyní
zamířili i naši úspěšní šachisté. Po letech
se podařilo prosadit a nyní se soutěží
dodavatel nové tělocvičny i odborných
učeben na říčanském gymnáziu.
Do dalšího období však vstupuji v pro
mne nové situaci. Jako člen koalice,
která má ambici posunout kraj dále.
Především v dopravě, která bude z pozice 1. místopředsedy dopravního výboru
mou doménou, se budu snažit o rychlejší
dostavbu obchvatů i efektivnější opravy
silnic. Společně s ŘSD bychom chtěli
posunout výstavbu středočeské D3 v původní trase od Jesenice i obchvat Prahy.
Stejně tak se zasadím o dořešení situace
kolem směny pozemků pod Mlýnským
rybníkem, abychom středisko Správy

Jsme tu pro Vás - Michal Mrázek
a Vaši říčanští STAŇáci

a údržby silnic vymístili mimo centrum
města a doufám, že ve shodě s městem se
zasadil o výstavbu Tehovské spojky, která by svedla dopravu z D1 mimo Říčany.
Přeložku silnice 101, zmiňovanou spolu
s dalšími projekty naším starostou, řeším průběžně už od minulého volebního
období. Poslední schůzka s Prahou proběhla v říjnu po krajských volbách.
Z titulu své profesní deformace vodohospodáře budu nadále bojovat za
koncepční přístup a finanční podporu
projektů pro zásobení vodou a zadržování vody v krajině, abychom se
navrátili k vodnímu blahobytu.
Rád bych napsal ještě pár slov k problematice Říčan, ale prostor mi už nezbývá. Tak snad jen díky vedení města
za úpravu a částečné vyhovění mé
námitce ohledně mocnosti vrstvy zelených střech u změny č. 4 územního
plánu, ale s vypořádáním připomínek
nelze zcela souhlasit, proto jsem změnu jako celek podpořit nemohl.
Miloslav Šmolík,
krajský a říčanský zastupitel (ODS)
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Bezpečnost a infrastruktura
Městská policie Říčany

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

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Vidět a být viděn, aneb opakování matka moudrosti
Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý,
kdo se ho přímým způsobem účastní, tedy i chodci, kteří by se
podle toho měli chovat. Chodec má ze zákona povinnost být
ohleduplný, pozorný a opatrný.
Chodci patří mezi nejohroženější účastníky provozu. Povinnost nosit reflexní prvky, je tedy na místě a výsledky ukazují,
že skutečně dochází ke snížení počtu nehod, při kterých zemře
chodec.
Chodec má povinnost používat reflexní prvky mimo území
obce při snížené viditelnosti, tedy za soumraku, mlhy nebo
tmy. Ruku na srdce, kdo z řidičů se nikdy nesetkal se špatně
viditelnou postavou, pohybující se po krajnici? Pojďme tuto
situace zlepšit.
Za porušení povinnosti nosit reflexní prvek může být chodci
na místě uložena pokuta až do dvou tisíc korun. Tento přestupek může být řešen také domluvou.
Smyslem je, aby si chodci skutečně uvědomili, jaké nebezpečí
jim na silnici hrozí a že tím, že zvýší svoji viditelnost, ochrání
především sami sebe. Koneckonců v dnešní době jsou reflexní prvky běžnou součástí oblečení či zavazadel. Pokud takový
oděv nevlastníte, stačí reflexní páska, stojí pár korun a může
zachránit život.
• dbejte na svou zvýšenou viditelnost a noste vrchní část oblečení s reflexními doplňky - řidič vás tak dříve uvidí
• vozovku přecházejte na přehledném místě
• pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použijte ho
• pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde
je dobrá viditelnost
• nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily
• ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost
• žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo
náhle vstoupí do vozovky
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Tři rady nemotorizovaným účastníkům silničního provozu pro zvýšení viditelnosti:
1. Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte
je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy.
2. Reflexní předměty umístěte tak, aby byl dobře viditelný pro
řidiče - tedy dát ho na stranu směrem do silnice, nikoli opačně.
A také by měl reflexní prvek být vidět jak zepředu, tak zezadu.
Všeobecně se doporučuje reflexní prvek umístit na předloktí
nebo kolem zápěstí a pak také někam ke kotníkům na spodní
část nohy. Doporučuje se mít reflexních prvků víc - na noze, na
ruce, případně i na batohu. Vždy je lepší více než méně.
3. Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené
reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky.
Z knihy událostí
23. října, 07.14
Osoba v celostátním pátrání strážníkovi neunikla. Ve svém
volném čase, mimo službu, si strážník všímá osoby muže,
po kterém je policií ČR vyhlášeno celostátní pátrání z důvodu dodání osoby do výkonu trestu odnětí svobody. Muže
strážník registruje v podchodu vlakové zastávky Říčany, při
chůzi k nástupišti. Strážník na místo přivolává uniformované
kolegy, jelikož se jedná o problematickou osobu muže, který
je městské policii z místní znalosti znám. Muž je strážníky
zadržen a za použití donucovacích prostředků předveden na
Policii ČR k provedení dalších úkonů.
30. října, 10.10
Na žádost Hasičského záchranného sboru se strážníci dostavují
na místo dopravní nehody v křižovatce ulic 17. listopadu a Mlýnská, kde došlo k vyjetí vozidla ze
směru jízdy na chodník a jeho
najetí na veřejnou studnu, kde
vozidlo zůstalo zaklíněno. Vlivem dopravní nehody bylo navíc poškozeno veřejné osvětlení. Jelikož si zásah hasičů vyžádal příjezd těžké techniky, bylo
nutné v místě usměrňovat provoz projíždějících vozidel až do
úplného odstranění následků dopravní nehody.
11. listopadu, 07.05
Dopravní nehoda v ranní špičce si
vyžádala výjezd strážníků a technické správy města. V ulici Černokostelecká v prostoru výjezdu
stanice Hasičského záchranného
sboru došlo k dopravní nehodě
dvou vozidel, kdy jedno z vozidel,
které mělo na nehodě účast, vyjelo
mimo vozovku a narazilo do lampy veřejného osvětlení. Vlivem nárazu došlo k poškození lampy a jejímu sražení k zemi.
Strážníci v místě nehody usměrňují provoz ostatních vozidel
a to až do příjezdu Policie ČR a pracovníků technické správy
města.
Městská policie Říčany přeje čtenářům šťastné a veselé
Vánoce a klidné prožití svátků.

Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Vážení příznivci našeho sboru,
máme zde poslední měsíc tohoto roku, je nejvyšší čas dotáhnout předsevzetí, která jsme si na začátku roku dali, a
již bychom pomalu měli začít přemýšlet nad dalšími. Současná epidemiologická situace nám bohužel nedovoluje
běžné aktivity a tak prozatím nadále musíme zůstávat u
domácího tréninku naší mládeže. Stejně tak i u naší jednotky probíhá odborná příprava spíše teoreticky. Snad to
situace brzy dovolí a my budeme moci alespoň trochu obnovit pravidelné aktivity.
Naše jednotka je nadále připravena kdykoliv vyjet a být tak
tam, kde je nás potřeba. Například 6. 10. několik minut
před půlnocí jsme vyjeli k ohlášenému požáru kontejneru
na tříděný odpad. Dále jsme 20. 10. jeli k nahlášené hale,
kde doutnal uskladněný materiál. A dne 27. 10. jsme byli
vysláni zjistit příčinu černého dýmu, stoupajícího z průmyslového areálu.
V rámci jednotky jsme měli možnost v areálu, kde máme
hasičkou základnu, proškolit se ve vyproštění osoby z havarovaného vozidla a následně uhašení požáru vozidla.
Začali jsme teorií, včetně připomenutí první pomoci. Následně jsme si zopakovali praxi a postupovali jsme jako
u opravdové nehody, protože takovéto situace se nesmí
nikdy podcenit. Další součástí odborné přípravy bylo uhašení vozidla. Školení se povedlo na jedničku a všichni si
odnesli cenné zkušenosti a rady.
Rád bych navázal na článek v minulém Kurýru, kde jsem
vám představil Honzu, a nyní přebírá pomyslnou štafetu
Lukáš Kříž. Lukášovi je 26 let a u našeho sboru je tři roky.
Není to sice dlouhá doba, ale Lukáš je aktivní a velmi ši-

kovný člen. Mezi již zaběhnutou hasičskou partu skvěle
zapadl a velmi rychle se zapojil do našich aktivit i do výjezdové jednotky. Lukáš byl ještě nedávno v jednotce zařazen jako hasič, ale nyní se může pyšnit navíc odborností
„strojník“. Tato odbornost je velmi důležitá pro ty, kteří
mohou jezdit s hasičskou cisternovou stříkačkou (CAS).
Sice má prozatím jen řidičské oprávnění skupiny B a tak si
za volant CASky nesedne, ale už teď ví, že to chce změnit
a patřičnou skupinu si dodělat. Lukáš je dále nositelem
dýchací techniky a má zkoušky na motorovou pilu, což je
velmi užitečné při mnoha příležitostech. Má za sebou již
mnoho výjezdů, ale nejvíce vzpomíná na požár rodinného
domu v Mukařově v únoru 2017, což byl jeho první výjezd.
Již při cestě na místo události se mu hlavou honilo, co vše
se na místě bude dít a co od takového výjezdu čekat. Když
měl zásah za sebou, odnesl si mnoho užitečných zkušeností, které uplatil při dalších záchranných akcích. Vryly
se mu do paměti také například výjezdy ve spojitosti s orkánem Herwart v říjnu 2017 a nedávný požár rodinného
domu v ulici Petra Fastra v Říčanech, který byl pro něho
fyzicky náročný, jelikož mnoho času strávil v dýchacím
přístroji a pomáhal hasit a rozebírat konstrukce. Lukáš
pracuje jako montér vyklápěčů a jeho zručnost se nám
velice hodí i při péči o techniku. Za zajímavou zkušenost
považuje práci s ručním motorovým rozbrusem, kterou si
vyzkoušel na letošním školení s tématem vyprošťování a
záchrany osob z vozidla. Členové jednotky tráví také čas
i jako požární dozor na různých akcích. Luky se mnoha
z nich účastní a říká, že nejraději má adventní neděle na
náměstí v Říčanech, kde se i přes nízké teploty lidé sejdou
a v přátelské atmosféře si popovídají.
Na závěr bych vám za náš sbor rád popřál krásné a klidné
vánoční svátky, úspěšný vstup do nového roku a v neposlední řadě pevné zdraví. Zachovejte nám přízeň i v dalším
roce a my se na vás budeme snad již brzy těšit na nějaké
kulturní či společenské akci.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska

Stromy v zimě

foto J. Halaš

Největší rozmanitost druhů nalezneme v teplých klimatických oblastech. Platí to i o stromech. Když
mají dostatek vláhy, mohou růst
po celý rok. Od mírného pásu směrem k pólům je po část roku velmi
chladno a život je tu drsnější. Ti,
kdo zde žijí, se museli přizpůsobit.
Co dělají naše stromy pro to, aby
přečkaly zimní mrazy?
Základem je podzimní příprava: zbavit se všeho, co by v zimě mohlo překážet, zaizolovat se a napustit nemrznoucí kapalinu.
Listnaté stromy se zbavují listí.
V mraze by listy zmrzly, a navíc by
strom ohrožovaly během silných větrů. V rozmoklé půdě by se strom kvůli
listové ploše, navíc obalené sněhem,
snáze vyvrátil.
Na podzim stromy z listů odčerpají využitelné látky. Když se rozloží zelené barvivo chlorofyl, listy
nádherně zbarvují žluté xantofyly
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a oranžové karoteny. Barviva, která
jsou v listech celý rok, ale v menším
množství. Přechodně se tvoří i nápadně červenofialové antokyany.
Jehličnany (kromě opadavého
modřínu) potahují svoje jehlicovité
listy vrstvou vosku. Zabezpečují je
tak proti mrazu i proti vyschnutí,
aby neztrácely příliš vody výparem.
Stromy musejí také zajistit, aby jim
nezmrzla míza. Ledové krystalky by
poškodily rostlinné buňky. Řešením je zvýšení koncentrace sacharidů. U některých stromů sladkou
mízu lidé využívají, když na jaře začne proudit do pupenů, například
pro výrobu javorového sirupu.
Zima je pro rostliny obdobím sucha, protože ze zmrzlé půdy nejde
čerpat vodu. Našim stromům to
nevadí, mají opadané listy nebo zavoskované jehlice. V říčanských zahradách je ale vysázena řada druhů,
kterým zimní slunce neprospívá.
Příkladem jsou rododendrony, jejich listy stále vydávají vodu a mohou prosychat. Někdy se přikrývají

chvojím, což je ochrana proti slunci, ne proti mrazu.
Opadavé stromy potřebují zimní
odpočinek, proto duby nebo buky
s námi doma nepřežijí. Některým
jehličnanům neublížíme, když je –
zasazené v květináči – před Vánoci
pomalu zvykneme na obývák a posléze opět na venkovní podmínky.
Aby se stromek neprobudil a neuhynul, musíme ho přemístit z tepla
do mírného chladu nejpozději do
dvou týdnů.
Zimní větry pomáhají šířit semena
jehličnanů, která jsou v tuto dobu
zralá a vypadávají ze šišek. Toho
využívají semenožraví ptáci. Křivka
obecná dokonce kvůli této hojnosti
hnízdí, nejčastěji od prosince do
května.

Jakub Halaš

texty.kuryr@ricany.cz

Životní prostředí a zdraví

První pomoc v krizi
Řešíte těžkou životní situaci nebo prostě máte pocit, že je toho
na vás moc? Mnoho z nás se nejen v poslední době potýká
s nepříjemnými problémy. Rozhodnutí, jestli to zvládnete
sami nebo vyhledáte odbornou pomoc, je jenom na vás. Žádný
problém není příliš malý nebo příliš nepodstatný. Záleží jen na
tom, jak se s ním dokážete poprat. Pokud usoudíte, že potřebujete pomoc, věřte, že je úplně normální obrátit se na odborníka
– krizového interventa, terapeuta, psychologa. O to víc v těchto
dnech, kdy nemůžeme dělat aktivity, na které jsme byli zvyklí a
které nám přinášely radost a rozptýlení.
Právě proto jsou tu Modré dveře. Pokud se se svými problémy
obrátíte na ně, bezpochyby vám to vaši situaci nezhorší a velmi
pravděpodobně vám to pomůže. Modré dveře jsou terapeutické
centrum pro širokou veřejnost, které působí v Praze-Hostivaři,
Říčanech a Kostelci nad Černými Lesy. V Praze a Říčanech na-

jdete krizovou pomoc, což je anonymní a bezplatná služba pro
osoby, které se dostaly do psychické situace, se kterou si nevědí
rady. Pomůžou vám při hledání řešení situace, nabídnou odborné poradenství, poskytnou pomoc při stabilizaci psychického stavu. Můžete je navštívit od pondělí do pátku, v Praze od 8
do 15 hodin (K Horkám 23/16, Praha 10 – Hostivař, tel. 725
515 934) a od 8 do 16 v Říčanech (Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany, tel. 725 515 905). Přijít mohou dospělí, dospívající i děti.
Není třeba se předem objednávat. Více informací najdete na
www.modredvere.cz

Okrašlovací spolek v Říčanech: jak to vypadá s křídlatkou?
Opět jsme se radovali, že podle slibných výsledků v roce 2019
již letos oznámíme definitivní konec křídlatky v Říčanech.
A opět jsme museli smutně konstatovat, že tomu tak není.
Co je toho příčinou? Otevření cyklostezky z Kolovrat do
Mnichovic otevřelo také údolí pod Mlýnským rybníkem.
Tam dosud většina obyvatel Říčan asi nikdy nezavítala.
V úseku od dálniční přípojky k čistící stanici odpadních vod
se objevilo pět plošných lokalit křídlatky. A to hustě zarostlé
plochy pořádně vysokými rostlinami. Takže v roce 2020 přibylo do evidence 355 m² souvisle napadených ploch.
Od počátku likvidace křídlatky v roce 2007 je celkově evidováno 52 lokalit o výměře 8 845 m², z těch je již vyčištěno 47
ploch o výměře 8 490 m².
Všech 43 již vyčištěných ploch spolek nadále monitoruje. Již
se nejedná o plošný výskyt, evidujeme jen počet jednotlivých

regenerujících rostlin. Letos jich bylo napočítáno 348 ks
rostlin. Likvidace průběžně pokračuje na jaře a na podzim.
Jiří Pánek, okrašlovací spolek v Říčanech, z. s.

Krásné Vánoce a pevné zdraví
po celý rok 2021
Děkujeme za Vaši přízeň
Děti a zaměstnanci Olivovny
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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?
(pokračování pojednání o včelí pastvě z minulého čísla
Kurýru)
Aby měly včely pastvu ještě na podzim, je užitečné osít
záhony po zelenině, která se sklízí v červenci a srpnu, například hořčicí bílou, svazenkou vratičolistou, hrachem
setým. Na podzim rostliny ještě vykvetou a včely i ostatní hmyz mají pastvu, záhon po zarytí před zimou, zelené
hnojení.

inzerce

Jaké další oblíbené „včelí“ rostliny můžeme na zahradách vidět na podzim?
Ořechokřídlec clandonský – blankytně modře kvetoucí
keříkovitá rostlina. Doba květu je od poloviny srpna do
října. Láká nejen včely, ale i motýly.
Břečťan popínavý, kvete v září a říjnu.
Vřes obyčejný, kvetoucí v pozdním létě až do prosince.
Vytrvalé astry (hvězdnice), vykvétají od srpna až do listopadu.

Zkraťte si cestu ke zdraví
Rezervujte si On-line své léky v Lékárně AGEL

Jistá dostupnost léků při vyzvednutí

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku
Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete

Buddleja (motýlí strom), voní po medu a láká motýly,
čmeláky i včely. Kvete celé léto a podzim.
Také samozřejmě celá řada volně kvetoucích rostlin: divizna velkokvětá, starček hajní, ředkev ohnice, třezalka
skvrnitá a další.
Podzim je vhodná doba k sázení stromů, keřů, cibulovin,
k zakládání vřesovišť, vůbec k přípravě na další sezonu.
Inspirací k výběru vhodných rostlin může být studium
odborné literatury, příroda, botanické a dendrologické
zahrady, návštěva zahradnictví, sousedé a všímání si,
jaké kvetoucí rostliny včely hojně navštěvují od jara do
podzimu.
Rozhodneme-li se vytvořit výběrem pylodárných a nektarodárných rostlin v našem okolí vhodné prostředí pro
včely a ostatní hmyz, bude se skvěle dařit i nám.
Mysleme na to, že sázíme budoucnost.
Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

www.lekarna.agel.cz
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Pro seniory

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!
∙ Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
∙ Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
∙ Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
a nevíte, co vás čeká?
∙ Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙ Chybí vám informace?
Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ∙ PSYCHOLOG ∙ PRÁVNÍK
NEUROLOG ∙ ZDRAVOTNÍ SESTRA ∙ VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA
Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

KONTAKT PRO
ŘÍČANY A OKOLÍ:

Petra Petříková
tel.: 724 076 964
ricany@dementia.cz

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich
stránkách:

dementia.cz/chat/

Nacházíme se v nelehké době a je proto
potřeba hledat spíše slova útěchy a chvály než kritizovat, co se nepovedlo.
Naše organizace dělá maximum pro
ochranu a bezpečí našich klientů, kteří
jsou obyvateli DPS, či dochází do stacionáře.
Velký dík patří jejich trpělivosti s dodržováním všech nařízení, která jsou pro
ochranu zdraví u nás na prvním místě.
Díky této disciplíně se nenakazil jediný
senior ani zaměstnanec naší organizace.
S blížícími vánočními svátky bychom
rádi popřáli všem jejich prožití pokud
možno v kruhu rodinném a do nového
roku hodně zdraví a sil.
Zaměstnanci DPS Senior
a stacionáře Olga.

Akce Osmitisícovka
Dne 20. 10. slavila pekárna Okýnko jeden rok od svého
otevření na Cestě svobody v Říčanech. K této příležitosti
jsme nabídli veřejnosti na sociálních sítích dobročinnou
aukci, jejímž předmětem byl neobvykle velký bochník kvasového chleba, který jsme pojmenovali „Osmitisícovka“.
Navážka těsta na tento bochník byla celých 8 kg. Zavázali
jsme se, že zprostředkujeme vítěznou částku na dobročinné účely v naší lokalitě, a to konkrétně Domovu pro seniory
Pod Kavčí skálou. Vítěz aukce pan Pavel, který nabídl za
bochník 7 000 Kč, vzápětí podepsal darovací smlouvu s ředitelem domova pro seniory panem Václavem Bráchou.
„Jsem velice potěšen, že ani v dnešní komplikované době lidé
nezapomínají na dobročinnost a že si pekárna Okýnko při
dražbě Osmitisícovky vybrala právě náš Domov Pod Kavčí
Skálou jako adresáta vydražené částky. Moc děkujeme,“
uvedl pan Brácha.
Jan Urbanec, Pekárna Okýnko, 604753529
Jan.urbanec@nafialce.cz
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Domov pod Kavčí skálou
Je prosinec, konec roku stojí za
dveřmi a vyzývá k bilancování dnů předešlých. Jaká bude bilance roku 2020?
Smutná? Veselá? Obojí. Divná.
Z pohledu Domova pro seniory by na
první pohled mohla být smutná. Přece
jenom, při obou pandemických vlnách
byl a je Domov uzavřen vnějšímu světu.
Pro klienty byla a je separace od rodin
velká zátěž. Přesto bilance smutná není.
Navzdory všem těm omezením, která
pandemie přinesla, můžeme rok 2020
hodnotit jako příjemný a úspěšný. Odhalil mnoho zajímavých zjištění.
Přinesl sice spoustu zrušených akcí,
avšak v mezidobí, která nebyla omezeními tolik válcovaná, jsme dokázali velký
kus práce. V obou vlnách pandemie klienti v započaté práce navázali a pokračovali. Čas jim tak lépe utíkal.
Při první vlně pandemie naši senioři
osázeli zahradu domova sazenicemi,
které předpěstovaly děti z MŠ Čtyřlístek
s rodiči. Pokračovali tak v projektu Babiččina zahrádka. Sice jsme se s dětmi
nemohli vidět a pracovat ruku v ruce,
přesto vědomí, že pracujeme společně
na jednom cíli, jsme si udrželi a to klienty
motivovalo.
S dětmi z MŠ Čtyřlístek pracovali naši
klienti i na dalším společném projektu
Zlatá rybička. V červnu byl tento projekt
oceněn hlavní cenou „Srdce s láskou
darované“ a my jsme byli přizváni na
předání. Mezigenerační setkávání u nás
v domově má tradici a velký význam.
Když to situace umožňuje, děti se svou
paní učitelkou k nám chodí každý týden. Když to nejde, posíláme si alespoň
pozdravy, obrázky, videa. Jsme vděčni za
moderní technické vymoženosti, učíme
se je využívat více a více. Díky nim naši
klienti neztrácí vizuální kontakt s vnějším světem a rodinou.
I když byl rok 2020 zpomalený, naši
nezaháleli. Při první vlně pandemie
šili roušky nejprve pro zaměstnance a
pro sebe, posléze i pro ostatní potřebné
v našem okolí. V červenci šili panenky
pro Unicef v rámci soutěže Miss panenka senior. Tato soutěž má silný přesah.
Adopcí Unicef panenek se získá očkovací
látka pro děti v rozvojových zemích. Od
léta chystali naši klienti dárky pro běž-
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ce Běhu pro Domov Pod Kavčí Skálou,
na jehož čtvrtý ročník se už od jara moc
těšili.
Sice nás pandemie donutila závod v jeho
původní podobě zrušit, ale ruce v klíně
jsme nenechali, vymysleli jsme alternativu. Malou interní soutěž klientům jsme
zachovali, při ní jsme byli schopni uhlídat
striktní dodržování všech opatření. Doplnili jsme ji o interní zahradní slavnost,
kam jsme pozvali rodinné příslušníky
(ještě v době před zákazem návštěv). Veřejný závod jsme nakonec s velkým úspěchem uspořádali virtuálně, a k němu
ještě dražbu hraček ručně šitých našimi
klienty. Sami jsme byli překvapeni, jak
silnou měl odezvu, a to jak finanční, tak i
sociální. Z jednodenního běhu jsme udělali měsíční běhání s myšlenkou na naše
seniory a běhající veřejnost s námi byla
v průběžném kontaktu přes sociální sítě.
S radostí se naši klienti těšili na každotýdenní setkávání nad výsledky běhu, kdy
jsme si četli vzkazy od našich závodníků
a radovali se nad reakcemi z dárků, které vyrobili. Bez sociálních sítí, zejména
facebookových skupin, by to nešlo. Díky
tomu počinu naši klienti našli vztah k facebooku a na vlastní kůži si zažili, co vše
umožňuje.
Na začátku září jsme ještě stihli zorganizovat Sportovní hry pro seniory, kterých se účastnila řada týmů i z ostatních
domovů seniorů. Naši pečlivě trénovali
celé léto, a tak se jim podařilo získat krásné první místo.
Měsíc říjen nám přinesl potěšení z akce
„Aukce osmitisícovky“, kterou uspořádala říčanská Pekárna Okýnko 20. 10.
2020 k výročí své roční existence. Krásný
osmitisícgramový pecen vydražil pan Pavel a částku 7.000 Kč předal řediteli našeho domova, který k celé akci uvedl. „Jsem
velice potěšený, že ani v dnešní komplikované době lidé nezapomínají na dobročinnost a že si Pekárna Okýnko při dražbě
Osmitisícovky vybrala právě náš Domov
Pod Kavčí Skálou jako adresáta vydražené částky. Moc děkujeme.“ Uvedené prostředky stejně jako výtěžek z Běhu pro
Domov Pod Kavčí Skálou (17.455 Kč)
budou použity na zlepšení a zpestření
života našich klientů, zejména na jejich
volnočasové a rehabilitační aktivity.
Druhá vlna pandemie přinesla další

omezení a bohužel i nemocné mezi zaměstnanci. Potýkali jsme se s absencí
pracovníků i díky povinné karanténě.
Ale protože jsme tým, tak ve výsledku to
klienti ani příliš nepocítili. V domově v plném proudu probíhají aktivity, předvánoční přípravy, pečení, komorní besedy
i jiné akce a to navzdory tomu, že chvíli
jsme byli bez obou aktivizačních pracovnic. Aktuálně je zpátky jen jedna z nich.
Absenci té druhé supluje sociální pracovnice, zástupkyně ředitele, vrchní sestra.
Podle potřeby a podle toho, kdo co umí.
A co naši klienti a covid? Jsme právem
hrdí na skutečnost, že díky striktnímu
dodržování všech hygienických a bezpečnostních pravidel a asi i díky notné
dávce štěstí jsou naši klienti stále ochráněni. Antigenní testy u všech testovaných
klientů ukázaly identický výsledek: negativní (upozornění: stav k 19. 11.) A protože se nám v zařízení daří udržet aktivity
v plném rozsahu, opět jsou k dispozici
videohovory s rodinami a protože jsme
komorní zařízení, kde se všichni dobře
známe, tak atmosféra je tu trvale pozitivní. Momentálně je protkána Mikulášskou nadílkou, chystáním rukodělných
dárečků pro „naše děti“ (z MŠ Čtyřlístek) a vůní badyánu a skořice z pečení
perníčků.
Jak to, že si navzdory pandemii dovolíme
rok 2020 hodnotit jako úspěšný? Protože nás všechny prověřil a prověřuje.
Zjistili jsme, že si poradíme, že táhneme za jeden provaz, že když je potřeba,
umíme zabrat bez ohledu na pozici či
postavení a že v těch náhradních řešeních, ke kterým nás pandemie donutila,
jsme fakt dobří. Naši klienti nám to vrací
plnými doušky, svou vděčností a dobrou
náladou, kterou si snaží udržet navzdory
všemu, co je omezuje.
Konec roku s sebou kromě bilancování
nese i přání do roku dalšího. Stačí jediné. Buďme všichni zdrávi a udržme si
pozitivní mysl. Jako naši klienti. Klidné svátky přejeme všem.
 Petra Suchánková, zástupkyně ředitele
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Skauti staví novou klubovnu – co nového?
Ti z vás, kdo tráví nouzový stav procházkami po cyklostezce
k Marvánku si všimli, že nová skautská klubovna po dvou
měsíční pauze opět povyrostla. Původní plán byl letos postavit pouze dolní patro klubovny a příští rok pokračovat
horním patrem - dřevostavbou. Plány jsme ale změnili.
Dřevostavba byla finančně náročnější a navíc jsme dostali
výjimečnou nabídku od pana Černého, že nám zařídí stavbu

horního patra pouze za cenu materiálu. Horní patro klubovny stojí a v tomto roce ještě chceme klubovnu zastřešit. Na
výsledné podobě se nic nezmění. Fasáda bude obložena dřevěným obkladem, jak bylo původně v plánu.
A co více? Podařilo se nám snížit cenu stavby klubovny
z původních 7,4 milionu na 6,8 milionu. Jak? Díky mnoha
podporovatelům ze stran říčanských firem – zejména firmě
Zoeller Systems, které přispěli materiálem a jednotlivců –
většinou skautů, kteří na klubovně odpracovali stovky dobrovolnických hodin.
Velké díky za stavbu naší klubovny patří městu Říčany za
dotaci 2 miliony Kč, Středočeskému kraji za 300 tisíc Kč,
Ústředí Junáka za 200 tisíc Kč, firmě Contera za 50 tisíc Kč.
Děkujeme i vám, kteří přispěli do veřejné sbírky. Vybralo se v
ní doposud 1,8 milionu Kč, čímž se stala nejúspěšnější sbírkou na stavbu skautské klubovny v ČR. Děkujeme.
Z původně děsivého mnohamilionového rozpočtu již chybí pouze 10%. Přispět stále ještě můžete na transparentní
účet 2001617132 / 2010, bližší informace najdete na www.
novaklubovna.cz.
Ing. arch. Tomáš Rajtora, koordinátor projektu

Mraveniště: „Děti, vyrobte vánoční
dárek podle naší inspirace!“
Milé děti, je nám opravdu velmi líto, že okolnosti nedovolují, abychom se scházeli na kroužcích Mraveniště a tvořili,
vyráběli a učili se mnoho zajímavých dovedností a měli radost z toho, že můžeme spolu aktivně trávit volný čas. Ale
nebojte, situace se pomaličku začíná zlepšovat a pokud se
nestane nic mimořádného, otevření kroužků Mraveniště je
na obzoru. Nejvíc nás mrzí, že si v našich kroužcích nemůžete vytvořit žádné dárky pro vaše nejbližší k Vánocům a že
se nepotkáme ani při nějakém vánočním koncertu. Pokud
však hygienici ještě před Vánoci umožní kroužky navštěvovat, určitě je celé Mraveniště připravené se vám věnovat a
zameškané hodiny alespoň trochu dohonit!
Abyste do té doby načerpaly nějakou inspiraci a mohly si
doma přece jen některé dárky vyrobit alespoň samy, podívejte se na webové stránky Mraveniště www.mraveniste.
info a podle návodu můžete doma tvořit! Přejeme vám hodně štěstí při vyrábění a šikovnou ruku! Po Vánocích nám
napište, jak se vám tvoření líbilo a jak se dárek líbil těm,
kterým jste jej darovali.
Věříme, že se na kroužcích brzy sejdeme. Rádi bychom
ubezpečili všechny, kteří uhradili kurzovné za 1.pololetí, že
zrušené lekce budu nahrazeny a další pololetí o tyto lekce
zkráceno. O žádné peníze nepřijdete. Veškeré aktivity Mra-

veniště budou postupně otevírány přesně podle platných
nařízení, jak budou opatření rozvolňována.
Všem členům a příznivcům Mraveniště přejeme krásné
Vánoce plné rodinné pohody, lásky, velkou porci zdraví a
šťastný vstup do roku 2021!
Nina Šafránek, Hana Špačková,
koordinátorky Mraveniště
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

Občanská poradna Cesty integrace
Občanská poradna V Říčanech funguje již od roku 2007.
Nabídka našich bezplatných služeb je velmi pestrá. V současné době se zabýváme třemi velkými okruhy: Všeobecné
sociálně právní poradenství, dluhové poradenství a poradenství pro oběti domácího násilí a trestné činnosti. Navštívit nás může osoba starší 15 let ve složité životní situaci, která řeší některou z těchto oblastí a potřebuje pomoc,
radu či podporu. Naše služby jsou bezplatné, odborné a
disktrétní. Náš tým tvoří právník, sociální pracovníci a odborníci na domácí násilí a trestnou činnost.
Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany. Prosíme o přechozí objednání na tel. 312 315
284 nebo emailem obcanskaporadna@cestaintegrace.cz. Více informací a aktuální otevírací doba na
www.cestaintegrace.cz.

Všeobecné sociálně právní poradenství
Jedná se především o oblasti zahrnující rodinné záležitosti (péče o nezletilé, rozvod, společné jmění manželů),
pracovněprávní záležitosti (pracovní smlouvy), finanční záležitosti a dluhy, sociální oblast (zejména základní
informace k dávkám státní sociální podpory), majetko-

právní záležitosti či o oblast
dědictví (informace o průběhu dědického
řízení, závěti).
V
současné
době i díky
podpoře z Humanitárního
fondu Středočeského kraje
se věnujeme
více zejména
osobám seniorského věku,
které pro svůj
věk jsou více zranitelnou a přehlíženou skupinou. Pro
některé zajišťujeme i podporu z potravinové banky. Služba má registraci, pověření a finanční podporu od Středočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí či
města Říčany.

Dluhová poradna
Pro všechny z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy,
exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr, jak své problémy řešit a to včetně
případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o
insolvenci. Zde se jedná o poradenství dlouhodobějšího
charakteru a úspěchy s oddlužením jsou velmi pozitivní.
Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku II.“ realizován díky
finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916
a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

Pro oběti a osoby ohrožené domácím
násilím a trestnými činy
Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým
osobám poskytujeme pomoc na základě jejich potřeb v
případech konkrétní trestné činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění jejich práv, například při zastupování
zmocněncem, při řešení náhrady škody a získání peněžité pomoci. Osobám ohroženým domácím násilím a
jeho obětem poskytneme pomoc a podporu k zvládnutí
ohrožující situace, např. využitím vykázání, uplatněním
osobní a teritoriální ochrany, podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod. Poradenství je akreditováno a
finančně podporováno Ministerstvem spravedlnosti ČR i
Středočeským krajem a městem Říčany.
Tým NZDM Klub Cesta
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Úsměv – Poradenské centrum pro rodinu a děti
Blíží se závěr roku a to je pro mnohé z nás čas ohlédnout se,
co nám ten letošní rok přinesl. I u nás v Poradenském centru pro rodinu a děti „Úsměv“ musíme přiznat, že vzhledem
k pandemii COVID-19 nebyla naše činnost tak rozmanitá,
jako v předešlých letech. Přesto se nám několik dobrých a
užitečných věcí podařilo. V únoru jsme si s 25 pěstounskými
dětmi užili příjemné týdenní lyžování na Monínci a za asistence našich lyžařských instruktorů naučili lyžovat všechny děti,
které stály na lyžích poprvé. Bohužel to byl první a jediný pobyt
s pěstounskými dětmi, který jsme v letošním roce uskutečnili.
Každoročně pořádáme další, nejméně dva týdenní letní pobyty a jeden podzimní, ale vzhledem ke všem nutným omezením
jsme nechtěli riskovat zdraví našich pěstounů a jejich dětí a tak
jsme tyto pobyty zrušili.
Činnost jsme tak zaměřili trochu jiným směrem. Hned v březnu, od začátku vyhlášení nouzového stavu, jsme navázali
intenzivní spolupráci s Potravinovou bankou Central v Modleticích a pravidelně každý týden rozváželi všem našim pěstounským rodinám až do domu poměrně velké potravinové
balíčky, roušky a jiné nutné potřeby pro děti. Práce to byla na
logistiku sice velmi náročná, protože máme na starosti celkem
130 rodin v rámci Prahy, Středočeského kraje a dalších krajů,
ale radost a poděkování od všech těchto rodin nám přinášelo
potěšení, že pomoc potřebným, převážně prarodičům pečujícím o svá vnoučata, je v těchto nelehkých dobách nad míru vítaná. V této naší činnosti jsme s Potravinovou bankou nakonec
setrvali až doposud, a dokonce jsme se účastnili 21. listopadu
v říčanské Bille „Sbírky potravin“ pro všechny potřebné lidi.

Opět se nám tak podařilo touto sbírkou udělat před Vánocemi mnoha pěstounským rodinám velkou radost a finančně jim
tím trochu ulevit.
Dále se nám podařily v letošním roce i jiné neplánované akce,
např. díky firmě Landis+Gyr jsme dostali teď na podzim „z
druhé ruky“ několik iPhonů pro naše pěstounské děti a dále
od zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky šest pěkných jízdních kol pro děti, které vlastní kolo nikdy
neměly. Radost z těchto dárcovských věcí jsme neměli jen my
v „Úsměvu“, ale hlavně samotné děti a jejich pěstouni. Velké
poděkování tímto patří všem dárcům za jejich štědrý počin.
Samozřejmě jsme také po celý rok aktivně vykonávali naší
hlavní činnost, což je doprovázení náhradních rodin a poradenství v sociálně právní ochraně dětí, které jsme intenzivně
poskytovali i v pandemicky nejtěžších dobách. Začátkem
školního roku se nám podařilo také zorganizovat tři víkendové
vzdělávací semináře pro více než 80 pěstounských rodin. Další
semináře se už s ohledem na vyhlášení nouzového stavu bohužel neuskutečnily.
Co nás ale ještě velice mrzí je to, že letošní rok nemůžeme
s ohledem na hygienická omezení zakončit tradičně velkým
vánočním setkáním v Kulturním středisku „Labuť“, které
organizujeme pravidelně od roku 2013, kdy se všichni sejdeme v poměrně velkém počtu a užijeme si tak společně s dětmi
příjemnou předvánoční atmosféru s širokým doprovodným
programem.
Ale přesto neztrácíme optimismus a věříme, že ten nadcházející rok 2021 již bude o poznání lepší a naše všechny tradiční
činnosti pro pěstounské děti a jejich náhradní rodiče zase plně
uskutečníme. Vždyť to je to hlavní, proč naše Poradenské centrum „Úsměv“ funguje a prioritně poskytuje kvalitní služby
v sociálně právní ochraně, zároveň pomáhá v pěstounských
rodinách, a proto naše náruč je otevřená dalším novým dětem
a jejich pěstounům.
Všem přejeme za naši organizaci především pevné zdraví,
hodně štěstí a klidu do nového roku 2021.
za Poradenské centrum „Úsměv“
Michaela Vydrová, ředitelka

V Říčanech pomáhá 173 Dobrých andělů
Rádi bychom
vám
touto
cestou velmi
poděkovali za
projevenou důvěru a pomoc, kterou jste v tomto roce poskytli rodinám s dětmi, jež se vlivem vážné nemoci
dostaly do těžké situace. Velmi
si toho vážíme!
S přáním pevného zdraví a příjemných nadcházejících svátků,
Šárka Procházková, ředitelka
nadace Dobrý anděl

Chcete-li i vy pomoci rodinám,
do jejichž osudu zasáhla vážná
nemoc, stačí se stát Dobrým
andělem. Zaregistrujte se na
www.dobryandel.cz a zvolte
libovolnou výši příspěvku. Váš
finanční dar umožní těmto
rodinám snadněji zvládat těžkou situaci. Navíc jako Dobrý
anděl vidíte konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte a kterým jsou vaše příspěvky odeslány do posledního haléře.
Děkujeme!
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Ze života škol(ek)

Den v malém světě

inzerce

Ráno v sedm sedám na kolo a blátivou cestou přes les šlapu k
Pramínku, vedle Říčanské hájovny. Zatopíme, uvaříme si čaj a
už vítáme děti.
Když se spolu potkáme, tak si ruce podáme...
Sedneme si do kruhu a vítáme se společně.
Pod nohama pevnou zem a nad hlavou nebe, kolem les a přátele...
Chvilku posedíme, pokusíme se děti ukotvit v čase.
„Máme dnes poprvé měsíc listopad, proč se tak jmenuje?
Proč padají ze stromů listy?“ Krátce diskutujeme. Potom
jsou děti neposedné, už musíme ven. Kam dnes půjdeme?
Do Kaňonu! Ne, pojďme k Soutoku. My chceme do Rákosového pole...
Malé děti si zatím uvědomují bláto na louce, znají školkové
pískoviště, zázemí, kde obědváme a kam je přijde vyzvednout
máma. Vše ostatní jsou pro ně dobrodružné cesty v hlubokém
lese, který pomalu objevují. Až budou jako předškoláci z Pramínku odcházet do školy, budou znát celou oblast mezi Říčany
a Světicemi: kde se dá přelézat rokle po padlých kmenech, v
které tůni potoka bývá dost vody a jde postavit hráz, na kte-

Školička
Motýlek
Otevíráme 4. 1. 2021!
Přijímáme děti od 2 let.
Celoroční provoz. Individuální
přístup. Rodinné prostředí.
Najdete nás na adrese:
Podskalí 225/27, 251 01 Říčany

Bližší informace na:
tel.: 774 806 678
skolickamotylek@email.cz
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rém paloučku jsou dobré větve na stavbu domečků. Možná si
vzpomenou, že v tajemném koutě lesa bylo kdysi o svatojánské
noci vidět kouzelnou bytost. Potom jim už bude zdejší les malý,
odejdou do velkého světa a rozlétnou se v něm.
Můj den v Pramínku uplynul, zablácené kolo mne za soumraku doveze zpátky domů do Říčan. Zítra sednu k počítači a v rámci své druhé práce budu bloumat po datových
centrech rozesetých na různých místech světa. Ale dnešek
jsem prožil lokálně, v malém světě Říčanského lesa, společně s dětmi Pramínku, děkuju za to.
Petr Honsa, průvodce

Podzimní aktivity EVVO a přípravy
na adventní čas v Nerudovce
Pro kvalitní environmentální výchovu dětí se nám osvědčují
tematické a projektové dny, exkurze a výuka v terénu, soutěže,
vzdělávací programy muzeí, aktivní poznávání místního a okolního prostředí v regionu, dále technická a organizační opatření
přispívající k ekologizaci provozu školy. Z těchto vyjmenovaných aktivit nás v brzké době čekají:
„Medová snídaně“ - prezentace reálných pracovních nástrojů
a ilustrace včelařských postupů při péči o včelstvo a získávání
medu. Během přednášky, respektive před či po ní, bude dětem
podávána ochutnávková medová snídaně.
„Den zdravé svačiny“ – pravidelná a oblíbená akce školy
„Zahrada plná života“ - dotvoření a odeslání prací do soutěže.
Instalace nových krmítek a počátek přikrmování ptactva na
školním pozemku; podpoříme druhovou rozmanitost a možnost pozorování a sčítání.
Jedna z aktivit adventních bude výstava a tvořivé dílny v muzeu. Ať první svíčka adventní rozžehne ve vašich srdcích lásku
a klid, které vás budou provázet celým předvánočním časem!
Přejeme vám příjemné prožití adventní doby v klidu a rodinné
pohodě! 
Nerudovka

Poděkování Koloběhu

Chtěli bychom touto cestou poděkovat příspěvkové organizaci Koloběh, a zejména paní ředitelce Evě Hazdrové
Kopecké, za pomoc při zajištění mobilního připojení pro
naše žáky při distanční výuce. Moc děkujeme!

texty.kuryr@ricany.cz
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Pár postřehů k distanční výuce na
naší škole
Od zahájení distanční výuky uplynulo již déle než měsíc, a
proto bych si dovolil k této záležitosti připojit pár postřehů.
V loňském školním roce jsem během jediného měsíce
distanční výuky obdržel od rodičů 62 telefonických či písemných vyjádření, z nichž zhruba třetina byly spíše stížnosti.
Ještě je důležité zdůraznit, že byli mezi rodiči tři, kteří připomínek, stížností, ale i pouhých dotazů, podali více než pět.
Od počátku distanční výuky v novém školním roce jsem měl
čtyři telefonické dotazy a tři písemné připomínky ke kvalitě
online výuky. Je to obrovský posun k lepšímu.
MŠMT vydalo dne 23. 9. 2020 Metodické doporučení pro
vzdělávání distančním způsobem. Tímto doporučením se
řídíme, i když ne úplně. Na prvním stupni se délka distanční výuky doporučuje maximálně 90 minut. Některé vyučující učí déle. Na druhém stupni je to 135 minut. Některé
vyučující přidávají přípravné kurzy pro deváťáky z matematiky a českého jazyka, nebo nabízejí v předem dohodnutém termínu hodiny nebo konzultace z dějepisu, občanské
výchovy apod. Je nutné zdůraznit, že na jednu stranu někteří rodiče volají po zvýšení počtu hodin online výuky, na
druhou stranu, když je tato možnost nabízena, mnozí žáci
jí nevyužívají.
Škola za vydatné pomoci města získala nové NTB pro učitele a již 14 dnů probíhá výpůjčka učitelských NTB rodinám,
které o ně požádaly. Zatím jsme vypůjčili 21 NTB a další 3
NTB ještě zapůjčíme. To je maximum, které máme k dispozici, protože mnoho kantorů své NTB nemělo vůbec.
A ještě poslední poznámka. Čím déle probíhá tento způsob
výuky, tím více si uvědomujeme, jak nám předchozí způsob

chybí, a to nejen kvůli tolik potřebnému kontaktu a zpětné
vazbě, ale především kvůli kvalitě výuky.
I když si osobně myslím, že toto období skončí teprve po
objevení a zavedení vakcíny, budu doslova šťastný, když
se budu mýlit.
Pavel Bednář, ředitel školy

Začátek školního roku
v naší družině
Téměř celé září nás provázelo příjemné teplé počasí, proto
jsme si užívali s dětmi pobytu venku. Prvňáčci využívají prostornou zahradu u své školy, žáci z 2. a 3. tříd chodí na zahradu u ZUŠ a rádi si hrajeme a soutěžíme na hřišti s umělým
povrchem u Lázeňské louky.

Abychom si činnosti trochu zpestřili a dozvěděli se něco nového, pustili jsme se hned do několika akcí.
Prvňáčci navštívili venkovní expozici Muzea Říčany nazvanou „Dvorek“, kde se chovají králíci a slepice.
Žáci se od paní lektorky dozvěděli, na čem si králík nejvíce
pochutná a proč v noci nespí. Králíčky si pohladili, pochovali
je a nakrmili.
Druháčci navštívili geopark. Program říčanského muzea
měl název Za trilobity a dinosaury.
I v letošním roce má školní družina možnost čerpat finanční
prostředky z projektu Šablony II. V rámci tohoto projektu se
nám podařilo zrealizovat čtyři projektové dny. Jeden z nich
nesl název „Co dokáže voda a vzduch?“
Další projektový den, který byl zaměřený na poznávání dravců a sov, se také velmi vydařil.
Pan sokolník Procházka přivezl osm svých opeřených svěřenců, kteří prolétali těsně nad našimi hlavami a střemhlav
se spouštěli, aby ulovili svou kořist. Žáci je mohli zblízka pozorovat a některé i pohladit. Určitě to byl další střípek vědomostí o přírodě, který si většina žáků uložila do hlavy.
L. Kratochvilová, J. Červenková
V listopadovém Kurýru byla u článku EDUbUS omylem otištěna jiná jména
učitelek. Jména Kolková, Reichová byly zaměněny za učitelky z I. stupně –
Skořepová, Slezáková, Pacovská. Tímto se jim omlouváme.
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základní škola u Říčanského lesa
PÉČE O DĚTI RODIČŮ IZS
DISTANČNÍ VÝUKA – CO NÁM DÁVÁ A BERE
Máme za sebou další měsíc a půl distanční výuky. Co nám
tato zvláštní doba dala a vzala? Jednoznačně jsme se všichni – žáci, rodiče a učitelé – zdokonalili v IT technice. Vytváříme prezentace, tvoříme kvízy, vedeme online hodiny,
kde se asi každému učiteli stala nějaká nenadálá příhoda, u
které jsme se zapotili a museli ji za pochodu řešit, sdílíme,
chatujeme. Žáci se suverénně pohybují ve světě virtuálních
konferencí, což jistě zúročí i v budoucnu. Někdy si sice ještě někdo zapomene vypnout mikrofon a učitelé se tak dozvídají, co bude k obědu a kdo co neuklidil, ale to jsou jen
úsměvné momenty jinak vysoce profesionálního a zodpovědného chování žáků v Teamsech.
Online výuka nám také odhalila mnohé o žácích. Najednou
jsme zjistili, že někteří žáci, většinou ti ve třídě nekoncentrovaní, jejichž pozornost odkloní sebemenší hluk a pohyb,
bezvadně reagují, jsou ve střehu a vstřebávají látku velmi
dobře. To nás samozřejmě velmi těší, protože učitel má
největší radost z úspěchu svých žáků. Na druhou stranu
to odhaluje nedokonalost systému školství, které i při nejlepší vůli nedosáhne individualizace žáků, jakou bychom si
všichni přáli. Pro některé žáky je překvapivě online výuka
velkou výzvou, neboť jim nevyhovuje mluvit do počítače
bez toho, že by viděli bezprostřední reakci učitele a spolužáků.
Tím se dostáváme k odpovědi na otázku, co nám distanční výuka bere. Člověk je tvor společenský, je z velké části
formovaný svým okolím. Každý potřebuje komunikovat,
potřebuje mluvit, poslouchat, vidět nonverbální reakce
posluchače, smát se a prát se s ostatními a především s vrstevníky. Ačkoliv spolu děti komunikují přes nejrůznější
platformy, osobní každodenní kontakt s lidmi mimo rodinu
nahradit nemůžou.
Z distanční výuky rozhodně přeneseme některé prvky do
běžné výuky, ale asi všichni nedočkavě čekáme na návrat
k normálu, až budou chodby a třídy bzučet dětským a učitelským hovorem a smíchem.
Zuzana Pokorná

Na naší škole se provoz zcela nezastavil. Každé ráno přichází 15 dětí z různých škol, jejichž rodiče jsou zapojeni
v integrovaném záchranném systému. Potkávají se zde děti
různého věku od 4 do 10 let. Je u nás stále veselo. S dětmi
jsou stabilně dvě paní vychovatelky a jeden učitel, dopoledne se společně učí nebo mají on-line připojení se ke své
škole (Microsoft Teams, Google Classroom, Skype), odpoledne si hrají, dle možností jsou alespoň na chvíli v přírodě.
Dalibor Dudek

Poděkování

Děkujeme Koloběhu Říčany za poskytnutí šesti kusů
notebooků, které jsme mohli předat nejvíce potřebným
rodinám. Rodiče si notebook odkoupili za 1,- Kč a co je
nejpříjemnější – žáci si notebook mohou ponechat i po
skončení online výuky.

3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, přijme

učitele 1. stupně, učitele angličtiny,
učitele němčiny.

Náborový příspěvek 24 000 Kč vyplácený po dobu prvních tří let, poté stabilizační příspěvek 14 000 Kč,
příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek na dovolenou 10 000,- Kč/rok a důchodové pojištění.
Přátelské a vstřícné prostředí mladého kolektivu.

Kontakt: Dalibor Dudek, ředitel školy, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, tel. 739 610 085
42

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)

Distanční výuka v praxi
Vážení čtenáři, příznivci naší školy,
dovolili jsme si začít na odlehčení vtípkem,
ale vy, kteří máte děti školou povinné, jistě
víte, že „tak vtipný to zase není“. Nařízení
a doporučení vlády a ministerstva se mění každou chvíli,
mnohdy si protiřečí, a školy se snaží co nejlépe učit děti na
dálku. A děti učí mnohé učitele přes monitory svých počítačů, jak využívat různé vychytávky zvolené platformy.
Srovnáme-li současnou situaci s tou jarní, jsme o velký
kus dál. Naši učitelé se s dětmi pravidelně vídají na on-line
hodinách, společně vyladili množství učiva „tak akorát“ a
máme zkušenost, že z mnohých rodičů jsou doslova naši
„parťáci“. Skláníme se před vámi všemi, kteří podporujete
své děti při distančním vzdělávání, pomáháte jim se školní
prací, poskytujete nám cennou zpětnou vazbu.
Odhlédneme-li od všech výzev, které v souvislosti s COVID-19 přijímáme ve všech oblastech našich soukromých
i pracovních životů, ve škole se zaobíráme zejména rozdílem mezi distanční a on-line výukou. Proces vzdělávání
v sobě zahrnuje tři sobě rovné „komponenty“ – dítě, školu
a rodinu - a najít vzájemnou shodu bývá zhusta nadlidský
výkon. Někteří si představují distanční vzdělávání jako full
-time před monitorem počítačů, jiní v něm vidí příležitost,
jak předávat dětem znalosti a dovednosti v rámci rodiny
s podporou učitele = jít ven, povídat si o přírodě, společně upéct chleba a večer si společně číst inspirativní texty.
Možná by právě proto stálo za to udělat si v těchto pojmech
pořádek. Distanční vzdělávání = na dálku. Pakliže to hodně zjednodušíme, škola by mohla na vrata vyvěsit témata
TOTO SVÉ DĚTI NAUČTE a pořád to bude distanční
vzdělávání. On-line výuka naproti výše zmíněnému znamená, že učivo předává učitel prostřednictvím techniky a
rodič má prostor, aby se věnoval svým pracovním povinnostem. Jistě si všichni umíme představit, jak asi vypadá
běžný školní a pracovní den rodiny s např. dvěma dětmi,
kdy oba z rodičů mají práci z domova a do toho se děti učí.
Je to náročné na technické zajištění (počítače, připojení,
„kde mám kružítko?“)i na nervy všech zúčastněných.
Druhým „komponentem“ procesu vzdělávání je škola,
potažmo všichni učitelé bez ohledu na jejich další role.
Myslím tím role sociální – rodič, prarodič, partner. V učitelských rodinách bývá společný prostor na dopoledne
pracovního dne rozdělen na neprodyšné koridory, ze kterých se ozývají nejrozličnější zvuky techniky, klení a nadávání dětí a potlačované supění rodiče=učitele. Občas, kolem poledního, se k tomu přidá ještě vybavení kuchyňské,
protože jíst se musí. V odpoledních hodinách bývá jednou
z častých otázek: „Už můžu, nebo ještě vysíláš?“. Pak se
plní úkoly, probíhají hádky, že učitel říkal něco, ale spolužáci říkali něco jiného a zkoumá se na různých informačních kanálech, jaké máme zítra online hodiny a od kolika.
A večer, když všechno ztichne, vrazíme mezi víčka sirky a
jde se opravovat a odpovídat na nekončící lavinu emailových zpráv. Ne, toto není žehrání nebo stěžování si, je to
alespoň částečný popis mnoha učitelských domácností

v období distanční výuky. Obdobně je to zřejmě i v neučitelských domácnostech, kde se onen třetí „komponent“,
tedy dítě, vzdělává. Jeho den se většinou řídí upozorněními typu „už se musím přihlásit“, „a co si máme psát?“, „já
vás neslyším“, „mně nefunguje…“, „to máme mít do kdy a
jak to máme poslat?“, „mám hlad“, “musím na záchod“.
Odpoledne je ještě zajímavější – ven může, ale pouze s jedním kamarádem a na chvilku, a po návratu z procházky zasedne k úkolům, které musí večer nebo druhý den odeslat.
Všichni se těšíme na víkend, kdy snad budeme mít chvilku
pro sebe – dítě, rodič a i učitel – a odpočineme si, vypneme
povinnosti a chvilku se budeme zabývat sami sebou.
Možná už jsme také všichni „uondaní“ hesly SPOLU TO
ZVLÁDNEME, zejména, když Vánoce jsou za dveřmi a
každý týden číháme, jak se budou vyvíjet čísla testovaných,
nakažených, hospitalizovaných, … a kdy tedy budeme
moci jít do práce, do divadla, na nákup a kdy se potkáme
my, učitelé, s dětmi, kdy se svět vrátí do známých kolejí a
přestaneme se bát o své blízké.
Za naši školu bychom rádi sdělili, že jsme tady, učíme děti,
učíme se od dětí, těšíme se na „normální“ školní provoz a
jsme si vědomi, že bez podpory všech zúčastněných by to
nešlo.
Děkujeme a brzy na viděnou – ve škole, na trzích, v divadle
nebo na jen tak…
ZŠ Bezručova
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ZUŠ je stále na distanční výuce
Vážení rodiče, milí žáci, vážení přátelé ZUŠ Říčany!
V září jsme začali velmi optimisticky plánovat školní rok,
bohužel opět zasáhla vyšší moc a naše plány se musely od
základu změnit.
V době, kdy píšu tento příspěvek stále v ZUŠ probíhá
distanční výuka. V současné době čekáme na uklidnění situace a dosažení čtvrté úrovně tabulky PES, která
nám umožní alespoň výuku v hudebním oboru a konzultace pedagog – žák v oborech ostatních. Byla bych
velmi ráda, kdyby se mohlo ještě před vánocemi dosáhnout i úrovně třetí, kdy by mohla v omezené míře
začít fungovat i výuka v ostatních oborech. Všichni se
k této myšlence velmi silně upínáme.
Nemůžeme vám nabídnout žádnou pozvánku na koncerty,
ale je na místě poděkovat. Poděkovat rodičům našich žáků.
Uvědomuji si jak složitá může být situace v jednotlivých
rodinách s distanční výukou dětí a prací home-office jejich rodičů. A přes toto všechno rodiče zvládají i distanční
výuku v ZUŠ a podávají pomocnou ruku nám i svým dětem. A právě proto si velmi cením diskuze, kterou s rodiči
vedeme. Děkuji jim za jejich návrhy a připomínky k výuce, které nám pomáhají výuku stále zdokonalovat ve všech
oborech.
Také děkuji za jejich slova povzbuzení a pochopení. I pro
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pedagogy je tato doba distanční výuky velmi náročná a
ocenění jejich práce potěší.
Milí žáci, vážení rodiče a přátelé, přejeme vám všem krásné prožití adventní doby a víru v to, že bude lépe. Začínáme se radovat i z maličkostí a to je dobře. Možná letošní
vánoce nebudou tak bohaté, ale přejeme vám všem, aby
jste je prožili ve zdraví a v kruhu svých blízkých.
Vaše ZUŠ
P.S. Náš pedagogický sbor se těší na vaše děti a na prezenční výuku
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ROČNÍ OHLÉDNUTÍ ZA PŮSOBENÍM KOLOBĚHU
Milí příznivci Koloběhu,
jak víte už z minulého čísla, Koloběh právě oslavil rok svého
fungování. Vydejte se s námi na malou cestu časem, při které si
ve fotografiích připomeneme její zajímavé milníky...
V tomto adventním čase chceme opět upřímně poděkovat dárcům za jejich štědrou ruku, zákazníkům za přízeň a neustálé
drobné finanční příspěvky při placení, dobrovolníkům za vytrvalou a nezištnou práci, která možná není vždy v centru pozornosti, ale bez níž by Koloběh nebyl Koloběhem - zkrátka vám
všem, jejichž zásluhou měla řada rodin Ježíška během celého
uplynulého roku. Pomohli jsme masivním nákupem počítačů
pro distanční výuku, potravinovými poukázkami, nutným vybavením domácností, úhradou kroužků a řadou dalších věcí,
na které v mnoha domácnostech už nezbývá.
Klidný adventní čas a krásné Vánoce přejí
Eva Hazdrová Kopecká ředitelka

Dostali jsme požehnání.

Začátky nevypadaly optimisticky

Prostor u nás našly
nejrůznější kroužky.

Houbařský kroužek
V rámci aktivit a zájmových kroužků
v Koloběhu, ve spojitosti s Říčanskými seniory, jsme letos začátkem října
uspořádali houbařský zájezd do Rožmitálských lesů. Výlet se konal pod vedením pana Jiřího Pánka, vedoucího
našeho zájmového kroužku, pod pat-

ronací pana Petra Součka, člena výboru České mykologické společnosti.
Ač nám počasí příliš nepřálo, na výletě pěknou přírodou jsme nachodili
okolo osmi kilometrů. Cestou jsme
navštívili i velmi pěkně udržovanou
mohylu J. J. Ryby, který skonal v
místním lese vlastní rukou. Ačkoliv výsledek našeho hledání nebyl
právě ohromující, a nalezené houby
byly spíš krásné než jedlé, vyslechli
jsme určení a odborný popis velkého
množství exemplářů, které sbírají v
nepříznivých časech jen odborníci bylo to velmi zajímavé poznání. Snad
budeme mít v příští sezóně větší štěstí
i na houby všeobecně známé - a jedlé.
Panu Součkovi velmi děkujeme za to,
s jakým nadšením se nám věnoval, a

těšíme se na další jeho přednášky v
Koloběhu.
Vendula Machanská, dobrovolnice
KOLOBĚHu a členka
Houbařského kroužku
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VZPOMÍNKY

Dne 14. listopadu 2020 uplynou dva roky
od úmrtí naší milované Magdy Brožíkové
(Lehovcové). Vzpomíná sestra Dana s rodinou,
dcera Magda s rodinou, Jarda, Jana. Děkujeme
všem, kteří se k naší vzpomínce připojí.
Dne 30. 10. 2020 odešla z tohoto
světa paní Květoslava Košková,
rozená Zajíčková,naše maminka,
babička a prababička,
v požehnaném věku 98 let.
Jménem rodiny Renata Víšková a Tomáš Košek

Termíny bohoslužeb církve československé husitské v Říčanech

Náboženská obec Církve československé husitské v Říčanech oznamuje termíny bohoslužeb v
modlitebně CČSH v ulici 17. listopadu 252:
1. adventní neděle 29. 11. 2020 od 10:00
3. adventní neděle 13. 12. 2020 od 10:00
V současné době byla zahájena rekonstrukce objektu. Bohoslužebná činnost je upravena s ohledem na aktuální nařízení a opatření v souvislosti
s vývojem pandemie.
Pastorace, rozhovory, svátosti…
Jana Šmardová Koulová,
Farářka Církve československé husitské
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Církev československá husitská v Říčanech

inzerce

Milí přátelé, bratři a sestry,
oslovují vás takto, jak se
oslovujeme v Církvi československé husitské i v
Československé obci legionářské, jak se oslovují Sokolové, oslovovali se tak první křesťané a jak nás
všechny k sobě zve Ježíš Kristus.
Přes nelehké doby lidé, křesťané
za všech časů a dob slavili Advent,
slavili Vánoce a příchod Spásy na
Zemi. S obrovskou nadějí a roze-

chvěním se připravovali na tento
sváteční čas.
Letos to pro nás všechny bude jiné.
Co po nás může chtít Nebeský otec?
Co nám předkládá skrze Kristův
příchod na svět?
Podívat se upřímně, každý sám za
sebe, Pravdě do očí, vzít to malé dítě
ze světa bídy a nezájmu, vždyť kdo
dnes myslí na Boha a skutečného
Ježíše, nedívat se však napravo nalevo co, kde a jak, abych se neumazal,
neponížil, neznemožnil... Vzít ho
takového jaký je a obejmout. V něm
obejmeme bližního a celý svět. Pak se
naše oči rozsvítí nebeskou krásou a

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, existuje nějaké pravidlo, že při
prodeji nemovitosti má přednost zájemce, který byl na
prohlídce jako první? Stalo se nám, že přestože jsme byli
na první zájemci a chtěli jsme byt koupit, makléř dal
přednost někomu jinému.

Milan B.
Odpověď: Žádné pravidlo o přednosti zájemců podle
pořadí na prohlídce neexistuje. Realitní makléř, který
pracuje pro prodávajícího a má s ním smlouvu, musí hájit
zájmy prodávajícího. Pokud je více zájemců o koupi, dostane zpravidla přednost ten, kdo nabídne lepší podmín-

nezměrným údivem nad Láskou převelikou, nesmírnou a naše srdce budou hořet jednou provždy vděčností
za obrovský Boží Dar.
Dar, po kterém naše srdce skutečně
touží. Po přijetí, po lásce, po důvěře
a pochopení, bezpečí.
Požehnaný čas bdění a očekávání
příchodu Spásy, Světla Světa. Přijetí Krista = přijetí Boží Lásky. Přerozdělme se o ten Dar, který neubývá. Sláva na výsostech Bohu!
Amen.
Jana Šmardová Koulová
Farářka Církve československé
husitské

ky prodávajícímu. To nemusí být vždy jen vyšší cena, ale
také způsob financování, rychlost zaplacení kupní ceny,
jak moc pospíchá na předání nemovitosti po prodeji nebo
něco jiného, co je pro prodávajícího důležité.
Otázka: Dobrý den, v jakých případech může pronajímatel vypovědět smlouvu na dobu určitou před
skončením nájemní doby? Máme smlouvu na rok, ale
po pěti měsících jsme byli kontaktováni, že majitel chce
byt prodat a my se máme vystěhovat. Předem děkuji za
odpověď.

Helena K
Odpověď: Dobrý den, zamýšlený prodej pronajaté
nemovitosti jistě není důvod k jednostranné výpovědi. Tyto důvody upravuje občanský zákoník. Můžete
se však s majitelem dohodnout na ukončení nájemní
smlouvy dohodou za podmínek, které pro Vás budou
přijatelné (finanční kompenzace, přiměřená doba na
vyhledání jiného nájmu apod.)
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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Jaroslav Vojta – přítel říčanských
a radošovických ochotníků
Kdo by neznal zvláštní slovo „zvojtit“, jímž se někdy vyjadřuje, když někdo něco poplete nebo pokazí. Slovo je odvozeno od příjmení herce Jaroslava Vojty, který často vyprávěl anekdoty takovým způsobem, že je ve výsledku pokazil.
Rodák z Kutné Hory (narozen 27. prosince 1888) pocházel z herecké rodiny, což předurčilo jeho budoucí směřování. Přestože započal svou kariéru jako slévač, záhy se
vydal ve stopách rodičů a věnoval se ochotnickému divadlu. Odtud se propracoval přes kočovné herecké společnosti až do angažmá v kamenných divadlech v Brně, Plzni
a nakonec v Praze. V hlavním městě se stal nejprve členem
souboru Divadla na Vinohradech, poté působil přes tři
desítky let v Národním divadle. Ztvárnil také mnoho filmových rolí, i když mladší generace jej zná patrně už jen
jako loupežníka Sarku Farku z pohádky Hrátky s čertem.
Jaroslav Vojta zemřel 20. dubna 1970 v Praze.
Vojtovi zůstala celoživotní láska k ochotnickému divadlu. Projevoval ji tak, že ochotnickým hercům rád pomáhal a přijímal role v jejich inscenacích. Mezi soubory, s nimiž spolupracoval, bychom nalezli i ochotnické
sdružení Dramatika z Radošovic a Sdružení divadelních ochotníků v Říčanech. Jeho účast v představeních
je doložena především divadelními plakáty, které Muzeum Říčany uchovává ve své sbírce. Jednalo se o hry
Náš pan farář (provedení 20. října 1928), Jedenácté
přikázání (6. března 1934, sehráno v Bio Sokol) a Pasekáři (7. srpna 1941). Kromě plakátů jsou památkami
na Vojtova vystoupení v našem městě dvě fotografie
– jedna portrétní, opatřená autogramem a věnováním
„Dobré kuchařce pí Sedláčkové její farář Jar. Vojta
1928“, druhá skupinová, kde sedí mezi ostatními herci
z inscenace hry Náš pan farář.

Víte o Vojtových aktivitách v Říčanech více? Napište
nám nebo zavolejte. E-mail: jan.boukal@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175.
Jan Boukal, Muzeum Říčany
Jaroslav Vojta na portrétním snímku z roku 1928

Foto: z archivu Muzea Říčany

Jaroslav Vojta (ve spodní řadě uprostřed) mezi členy Dramatického sdružení ochotníků v Říčanech
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MIKROREGION

LADŮV KRAJ

Čeká nás možná trochu jiný advent, zkusme být ale nad věcí
Letošní advent bude zřejmě i o tom
udělat věci jinak, něco ze starých
zvyklostí si odříct a hledat nové cesty, jak kontaktovat své blízké a udělat jim radost. Jako kdyby nás doba
vyzývala, pokusit se něco o nového.
Babičky a dědečky třeba naučí osvojit
si rodinné videohovory přes internet
a mladší generaci zkušených uživatelů IT technologií zase třeba přiměje
napsat pohlednici nebo vánoční do-

pis tomu, koho nelze přímo navštívit
nebo kontaktovat online.
Abychom potěšili my vás, vyrobili jsme
„ladovská“ trička. Může to být hezký
dárek pod vánoční stromeček nebo třeba
jen tak pro radost. Navíc tak pomůžete i
stezkám Ladova kraje.
Pomoci stezkám můžete i přímým finančním darem
Lze tak učinit zasláním daru na účet veřejné sbírky viz. kód QR Platba nebo č.ú.

107 - 1172230237/0100 – Komerční
banka /. Dárcům na žádost vystavíme
potřebná potvrzení a věnujeme i „ladovské“ poděkování.
A nezapomeňte si udržet zdravé tělo i
rozum
Nejlepší je na to pohyb v přírodě. Inspirujte se třeba stezkami Ladova kraje a nenechte se odradit chladným počasím. Jak
se říká, není špatného počasí jen špatně
oblečeného člověka. Mějte uvnitř i navenek klidný advent! A ať je nám v Ladově
kraji pořád dobře!
Hana Bolcková, Ladův kraj
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj.
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Letošní advent v Říčanech bude trochu jinak
Vážení spoluobčané,
letošní adventní neděle bohužel nikdo
z pořadatelů nemůže zorganizovat ve
stejné podobě, jak se stalo v našem
městě krásnou tradicí. Přesto jsme se
rozhodli uspořádat malý program, ale

tak, abychom splnili přísná opatření.
Všichni spolupořadatelé pro vás natočili krátký kulturní program, který
u stromku promítneme každou neděli
mezi 16. – 19. hodinou. Program se
bude opakovat každou půlhodinu.
Prosíme, abyste se na místě příliš
dlouho nezdržovali, abychom neporušovali žádná hygienická opatření.
Rozsvěcení vánočního stromu bude
o první adventní neděli, rozsvěcet se
bude také pravidelně každou půlho-

dinu (prosím, nechoďte všichni na
16. hodinu). Program si připravila
již tradičně Základní umělecká škola
Říčany. Přehled o programu na další
neděle zveřejníme včas na webu města
a facebooku. Ve středu 23. prosince a
na Štědrý den, pokud dorazí do České
republiky, budou naši Skauti rozdávat Betlémské světlo. Více na plakátě. Přejeme vám příjemné adventní
chvíle a veselé Vánoce!
Hana Špačková, místostarostka

Nedaleko Říčan vzniká GUMP psí útulek
Pan Filip Rožek v roce 2016 založil
společně s dalšími nadšenci organizaci Se psem mě baví svět, která pomáhá opuštěným a týraným
psům. Několikaleté zkušenosti se
záchranou psů, koček i dalších zvířat ho inspirovaly k sepsání příběhů
z reálného života, které vypráví pes
Gump. Dobrodružství psího tuláka
skvěle namluvil Ivan Trojan v audioknize. Kniha Gump – pes, který
naučil lidi žít získala v roce 2020
Cenu čtenářů ve výročních knižních
cenách Magnesia Litera a stala se
předlohou ke stejnojmennému filmu, který měl mít nyní v prosinci
premiéru v českých kinech. Ve filmu F. A. Brabce se v hlavních rolích
představí Bolek Polívka a Eva Holubová, dále hrají Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard
Krajčo, Marek Taclík a mnozí další.
Z důvodu pandemie se premiéra posunula na březen příštího roku. Výtěžek z prodeje knihy by měl zhruba
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z 80 % pokrýt náklady na vybudování útulku. Myšlenka vzniku útulku
ve Velkých Popovicích se zrodila
právě při natáčení celovečerního rodinného filmu. Nový útulek by mohl
přijímat i nalezená zvířata z Říčan a
okolí. Proto jsem se pana Rožka zeptala na podrobnosti.
Vaše kniha Gump – pes, který naučil lidi žít se stala bestsellerem.
Psal jste knihu už se záměrem, že
výtěžek použijete na stavbu útulku?
Jsem součástí organizace Se psem mě
baví svět a knížku jsem psal s tím, že
se výtěžek rozdělí mezi již existující
organizace, což se také stalo. My jsme
do této chvíle rozdělili již přes milion
korun. V prvním plánu Gumpův útulek nebyl. Je to vlastně pokračování
celého toho projektu, který spontánně narůstá. Nejdříve vznikla knížka,
pak vznikla písnička, poté vznikl film
a poté nápad na útulek. Jak roste projekt, tak rostou i naše myšlenky a sny,
které máme kolem toho.

Gump, útulek pro psy, má vzniknout v nedalekých Velkých Popovicích. Proč jste si pro svůj záměr
vybrali právě toto místo?
Ty důvody jsou dva. Prvním je setkání
s Lenkou Nitschovou, psí koučkou,
na natáčení filmu Gump, která nás
v mnoha ohledech při natáčení zachránila a stala se mou blízkou osobou. Obdivuji její přístup ke zvířatům,
ke psům, to co s nimi dokáže. Spojuje
nás pohled na problematiku záchrany
psů a zvířat jako takových. Proto jsme
se s Veronikou Hájkovou, s kterou
tvoříme organizaci Se psem mě baví
svět, dohodli, že Lenka k nám do organizace vstoupí. Druhým důvodem
je, že když jsme za Lenkou do Velkých
Popovic přijeli a viděli jsme pozemek,
kde by útulek měl vzniknout, tak mi
srdce zaplesalo. Bylo to vykreslení
mého snu. Přesně tak jsem si to místo představoval. Je to krásné místo na
kopečku s úžasným výhledem do kraje
a přírodou kolem na dosah.

texty.kuryr@ricany.cz
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Jakou bude mít útulek kapacitu a
o kolik se bude starat zvířat? Půjde jenom o pejsky?
Útulek bude jenom pro pejsky a venkovní kapacita bude 22 kotců a vnitřní asi deset kotců. Nejprve by měly
začít úpravy uvnitř domu, kde vznikne prostor pro karanténu a pro pejsky, kteří nesnesou zimu. Počítáme
i s prostorem vyhrazeným pro fenky
se štěňátky. Pejsky by mohl přijímat
z regionu od Říčan po okolí Popovic.
Jaké budou další zdroje financování tohoto zařízení?
Pokud se bavíme o výstavbě útulku, tak bude financován z 80 až 90
% z prodeje knížky a dalších aktivit, které projekt Gump generuje.
Z další části se na stavbě útulku
finančně podílejí i partneři filmu.
Jeden partner například vlastní
firmu na letecké komponenty a ten
nám zdarma vyrobí a dodá veškeré
ocelové konstrukce, které budeme
pro útulek potřebovat. Co se týká
nákladů na provoz, to bude předmětem jednání.
V jaké fázi se právě teď realizace
nachází a jaký je časový plán? Kdy
budete přijímat první nalezence?
Projekt je teprve ve fázi přípravy
a jeho budování bude postupné.
V první fázi bychom chtěli začít s rekonstrukcí vnitřních prostor. Poté

proběhnou pozemní práce a výstavba
venkovních kotců.
Jakou péči bude útulek poskytovat?
Klasickou péči, kterou poskytuje útulek. Pejsci, kteří budou hledat domov,
ho zde dočasně najdou. Je důležité
říci, že nejsme projekt na zelené louce. Organizace Se psem mě baví svět
má několikaletou zkušenost s adopcí
pejsků. Naše platforma, kde se pejsci nabízejí, funguje na Facebooku a
má vybudovanou širokou komunitu
33 tisíc sledujících a zásah je třeba
200 až 300 tisíc oslovených za týden.
S touto platformou jsme rozhodně
jednou z nejsilnějších organizací
v rámci ČR. Soustředíme se i na těžce
udatelná zvířata. Platforma je určena
i na generování peněz pro různé projekty kolem zvířat.
Jak dlouho trvá, než nalezenci najdou nový domov?
To je velmi individuální. Ještě jsem
nenašel klíč, na základě kterého to
funguje. Z vlastní zkušenosti mohu
říci, že si někdy říkám, když na pejska
koukám, „Hochu ty to budeš mít těžký“, a pak se na toho pejska stojí fronta. Jindy jsem překvapen, jak pro mě
vizuálně krásný pes čeká dlouho, než
najde nový domov. Na Facebooku je
adopce jiná než v útulku. Je tam určitě důležitá fotka a popis vlastností

pejska. Budoucí majitel musí vidět
na fotce něco, co ho vezme za srdce, nebo třeba uvidí pejska, který už
s ním není.
Budou Vánoce, je to čas, kdy si
některé rodiny pořizují právě čtyřnohého člena rodiny. Máte nějakou radu a také přání?
Člověk, než se rozhodne si pejska odvést a udělat z něj člena rodiny, by to
měl stokrát zvážit, aby si nepředstavil
jen tu radost nebo zahnání nudy ve
svém vlastním životě, ale aby si uvědomil tu starost, kterou to obnáší. To
přesvědčení, že toho pejska chcete
ve svém životě, musí být hodně pevné. Musíte na to mít i peníze, protože
mít ve svém životě pejska něco stojí, a
hlavně - musíte mít čas. Protože pokud
pes stráví život čekáním na člověka,
tak to není hezky strávený psí život.
Gump je pejsek, který byl bez domova,
pak domov našel a stal se známým.
Nese s sebou poselství, že v útulcích
na člověka čeká spousta podobných
Gumpů, spousta hrdinů, kteří budou
pro vás žít a dýchat. Není potřeba si
hned kupovat drahá štěňátka. To největší štěstí se dá získat zadarmo v útulku, kde těch štěstí je spousta a ve velké
koncentraci. Na to chce upozornit i
organizace Se psem mě baví svět.
Velice děkuji za rozhovor.
Kateřina Lauerová, tisková mluvčí
Fotografie z natáčení filmu Gump - pes, který naučil
lidi žít. Filip Rožek se psem Gumpem mezi Evou
Holubovou a Olgou Lounovou.
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Názory
Říčany, nejlepší město pro život
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, vážený pane faráři, s potěšením
jsme přivítali článek v Kurýru, že Říčany byly potřetí zvoleny nejlepším
městem pro život v ČR. Avšak součástí života je i smrt. A ke hřbitovu vede
jediná cesta, jmenuje se K solné stezce. V současné době je to snad nejhorší cesta v Říčanech. Je v dezolátním
stavu a bez chodníku. Cesta k hřbitovu
byla vždy brána jako součást hřbitova,
vede jen tam, ne dál. Tyto „poslední
cesty“ byly vždy vzorně udržovány a
dodnes tomu tak ve většině vesnic i
měst je. V Říčanech tomu tak ale není.
Na říčanský hřbitov chodíme již deset let, co bydlíme v Říčanech. Často.
Jsme již staří, chodíme pěšky. Cestou
potkáváme další staré lidi. Známe se
již, zdravíme se. Jednou jsme zachraňovali starou paní, která na rozbité
cestě upadla. To není obyčejná cesta k
supermarketu!
Výsledky hlasování Překvapte Říčany IV mnoho lidí zklamaly. Oprava
chodníku k hřbitovu by měla být
samozřejmostí už dávno, nepatří do hlasování, kde staří lidé jsou
diskriminováni. Nemají počítače a
mají jiné potíže. Nenašli jsme člově-

ka, který by nedal přednost opravě
chodníku ke hřbitovu.
V době dřívější se o hřbitov a cestu k
němu staral pan farář, starosta a zastupitelé. Co se držet moudrosti našich předků? Přísloví praví: „Dobrá
rada není drahá.“ Navrhujeme, aby
se pan farář, pan starosta a zastupitelé vydali pěšky po ní až ke hřbitovním vrátkům. Aby si vzali pevné boty,
dávali pozor na rychle jedoucí auta,
dobře se dívali pod nohy a nepršelo.
Jinak jim hrozí nebezpečí úrazu.
Věříme, že po této prohlídce se peníze
v rozpočtu města na opravu najdou.
Jedná se o čest Říčan! Je to málo?
Manželé Šimkovi, Říčany
Vážení manželé Šimkovi,
cesta k říčanskému hřbitovu je skutečně ve špatném stavu. Vedení města
si to uvědomuje. Již loni na podzim
rada města schválila právě tuto komunikaci jako jednu z priorit pro
opravy v roce 2020. Ano, letos mělo
být hotovo, i když zatím bez chodníku. Jeho umístění totiž komplikují
majetkoprávní vztahy. Bohužel znatelný propad na straně příjmů města
z důvodu pandemie na jaře způsobil,

že některé opravy i investice musely
být odloženy.
Na zářijovém zastupitelstvu byl tento
záměr znovu diskutován a veřejností
připomínán. Troufnu si tvrdit, že napříč všemi zastupiteli panovala shoda
na tom, že investici do nového chodníku je třeba v roce 2021 přinejmenším
zahájit. Ani ne tak samotná vozovka,
jako právě chybějící chodník totiž trápí
ty, kdo sem chodí pěšky. Já osobně jsem
přislíbil, že to navrhnu v rámci projednávání rozpočtu, což udělám. Projektovou dokumentaci a povolení bych
rád měl do léta. Věřím, že si vybraný
projektant poradí nejen se vzrostlými
stromy podél silnice (kácet je určitě
nebudeme), ale také se skutečností, že
část pozemků nepatří městu.
Na závěr bych rád vysvětlil, že v projektu participativního rozpočtování, tzv.
Překvapte Říčany, je možné hlasovat i
papírově. Právě kvůli seniorům a všem,
kdo nemohou či nechtějí využít elektronickou formu, tato varianta existuje. Každý rok takto hlasuje až několik
stovek občanů. Kdybyste měli jakékoliv
dotazy ohledně hlasování a celého projektu, obraťte se, prosím, na koordinátorku, paní Kateřinu Lauerovou.
David Michalička

Listopad
Ano, máme listopad, jednou slunný, jindy mlhavý, listí
padá – je vše jak má podle zbytku pranostiky být. Ale jak
bylo 28. října? Krásně!
Jako před drahnými lety jsem se tento den prošla městem, abych spočítala na prstech ne jedné, ale obou, ano,
přátelé, letos obou rukou, kolik státních vlajek či vlaječek zdobí okna obyvatel našeho města v tento sváteční,
památný den.
Ale co mám kromě sledování počtu vlajek v našich ulicích

také na mysli? Listí. Listí spadané na chodnících ze stromů soukromých zahrad. Listí, které mile chrastí, je-li suché. Ale je-li namoklé, nebo namrzlé, pěkně klouže! Řeknete si: chodník je majetkem města, tak ať ho město uklidí!
Napadlo mě v ten sváteční den něco jiného: proč nemá
majitel stromu, z kterého padá listí na veřejný chodník,
povinnost sám „své“ listí uklidit?
Tak nevím, co stojí víc za zamyšlení…
J. Tůmová

Zabraňme nevratnému negativnímu urbanistickému zásahu do centra Říčan
V posledním vydání Říčanského Kurýru byl otištěn článek, prezentující záměr investora Commexim Group, a.s.,
(zatím ve stadiu návrhu změny územního plánu) v části lokality bývalého
lihovaru (tedy v centrálním městském
prostoru) postavit monstrózní sídliště
šestipatrových domů s 96 byty. Platný
územní plán přitom ve své textové části
stanoví jako zásadní faktor limitní sociální udržitelnost území, kdy občané
a vedení města zásadně upřednostňují
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zvyšování kvality stávající urbanizace
prostoru před kvantitou. A právě byť
teoretickou realizací daného záměru
(a je jedno, zda developer účelově svůj
především bytový projekt dodatečně
omezí) by došlo k zásadnímu rozporu
se současným územním plánem, který
zcela správně stanoví pro dané území
využití OK (jak symbolické) – občanská vybavenost – komerční zařízení
plošně rozsáhlé, přeloženo do češtiny
administrativa, obchod a služby. Tedy

nejen v zájmu zisku investora (byty
v centru Říčan by měly cenu zlata, dle
mého laického odhadu půl miliardy),
ale všech občanů Říčan. Výstavbou
sídliště místo obchodů a služeb by došlo k nevratné ztrátě rozumně územním plánem určeného prostoru pro
občanskou vybavenost, proto je nutno
trvat na jeho dodržení i v zájmu budoucích generací. Z tohoto pohledu se
mně zdají liché argumenty o přínosu
v podobě jakési revitalizace dnes málo

texty.kuryr@ricany.cz

Názory
přívětivého prostoru a vymístění „průmyslu“ z centra města v uvedené článku, když jako soused tohoto prostoru
(zahradou) nemám o nějakém rušícím
vlivu ani potuchy. Prostor je zástavbou
rodinných domů prakticky odizolován, ostatně nechť investor revitalizuje
v souladu s územním plánem. Vzpomeňme na případ lokality Fialka, kdy
původní záměr parku či jiného obecně prospěšného využití byl nahrazen
(kuriózně) novým sídlištěm v centru
města. Protože o změně územního
plánu výsostně rozhodují zastupitelé, je na nich, aby rozumně zvážili
argumenty pro obecný zájem. Vím,
jakému problému budou vystaveni,
neboť jde o obrovské peníze, ale vždy
je nutno se zeptat, v čím zájmu je to
dobré.
Antonín Kousal, Říčany

Dobrý den,
jen krátká reakce v pozici odstupujícího starosty. Všichni víte,
že jsem deset let vlastní ctí bránil
město před nadměrnou výstavbou.
V okolí Marvánku, v okolí Fialky i
jinde. Přednádražní prostor řešila
architektonická studie, proti které
vystupovali mnozí vlastníci pozemků u nádraží a strhli i mnohé
občany. Tuto studii měla už dávno
schvalovat městská rada, následně
i zastupitelstvo. Proces schválení
byl ale zastaven, protože nedošlo
k základnímu konsenzu. Jsem moc
rád, že se podařilo získat alespoň
nějakou představu jednoho z klíčových vlastníků, který aktivně
vystupoval proti studii. Je vidět, že
předmětem sporu jsou představy
o objemu výstavby. V urbanistické

studii mnozí viděli cestu k dosažení kompromisu, protože měla být
podkladem pro úpravu stávajícího územního plánu a regulačního
plánu. Připomínám, že vlastníků
s chutí stavět je v lukrativní zóně
mnohem víc. Někteří plánují bytové domy na místě Bartošových
mlýnů, jiní usilují o domy v ulici
U Lihovaru, zahaleny tmou jsou
plány v areálu bývalého Novingu. Územní plán schválený v roce
2014 představuje částečnou regulaci těchto developerských plánů,
proto byl celou dobu zdrojem napětí ve městě. Osobně si myslím,
že by se studie neměla schvalovat a
územní plán by se neměl měnit. Ale
to už píšu jako člověk s jedním hlasem z 21. Věřím, že se přidají i další.
Vladimír Kořen

Ze sportu

Slibně rozjetá sezóna a první mezinárodní
přestup v historii klubu
Florbalová sezona začala pro naše
týmy slibně. A tým mužů stihl odehrát dvě kola, Draci všechny zápasy
vyhráli a zatím vedou tabulku. Junioři zvládli tři kola, ze šesti zápasů prohráli jen jednou a jsou třetí v
dlouhodobé tabulce. Dorost A je po
dvou kolech, třech výhrách a jedné
prohře na průběžném pátém místě.
V polovině října byla sezóna bohužel přerušena, stejně jako ostatní
sportovní aktivity. Kdy začneme
sportovat zatím nevíme, ale většina

hráčů se pilně věnuje individuální
přípravě-posiluje, běhá a vytrvale
pracuje na své kondici. A naši Draci
vědí, že pilná práce přináší výsledky.
To nám ostatně ukázal i bývalý hráč
Draků, devatenáctiletý Filip Prokeš. Od září studuje v Nizozemí a
přestoupil do nizozemského klubu
Tilburg Floorball, který hraje nejvyšší nizozemskou soutěž. Ve svém
prvním zápase ukázal, že se neztratí. Tilburg zvítězil nad Utrechtem

11:4 a “Proky” přispěl dvěma góly a
jednou asistencí. Nyní mají v Nizozemí vynucenou pauzu stejně jako
u nás, tak držíme palce v dalších
zápasech.
Jana Tománková
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Bronz z atletického Mistrovství ČR
žáků a žákyň
19. - 20. září 2020 se konalo MČR žáků a žákyň v Třinci, na
které se kvalifikovali Jan Boháč, Kryštof Mandát a Vojta Šašek.
Je škoda, že se Kryštof kvůli karanténě nemohl zúčastnit a případně ještě vylepšit svůj výborný čas na 150 m (18,34 s) z finále
KP družstev. Honza Boháč skvěle skákal a vytvořil si fantastický osobní a zároveň oddílový rekord ve výšce - 181 cm!! Svým
výkonem si zajistil 6. místo. Vojta Šašek v sobotu nastoupil v
hodu diskem a přes desetidenní tréninkový výpadek způsobený karanténou hodil pěkných 45,25 m, což mu vyneslo 7. místo. Nedělní soutěž ve vrhu koulí byla napínavá až do poslední
série. Poledním pokusem 14,99 m Vojta vybojoval bronzovou
medaili. Děkujeme oběma atletům za skvělou reprezentaci našeho oddílu. Poděkování patří i trenérovi Miroslavu Lackovi a
rodičům, protože jejich podpora je mladé sportovce zásadní.
Vendula Höfinghoff,
atletický oddíl T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Tužíme se okolnostem navzdory
Jedním z oblíbených hesel Miroslava Tyrše bylo „Jen ruchem
žijeme!“, a tak i když náčiní v sokolovně leží ladem, sokolové
nezahálejí. Dokud to situace dovolovala, cvičily oddíly venku,
avšak i při zákazu společných hodin se mnozí cvičitelé snaží
inspirovat své cvičence ke sportovním aktivitám.
Ve dnech 22. a 23. října čekala na nejmenší sokolíky v lese pod
sokolovnou Samoobslužná stezka všestrannosti. Na trase
značené fáborky plnili rodiče s dětmi úkoly podobného rázu,
jako by byli na svém obvyklém cvičení. Trénoval se běh, skok
z místa, ale i tvořivé dovednosti. „Sama vím, co to dá práce,
přesvědčit děti k procházce, a tak jsem chtěla rodinám z našich
oddílů pobyt na čerstvém vzduchu zpestřit,“ říká k akci cvičitelka Lucka. Pozitivní reakce zúčastněných nás přiměly k tomu,
akci zpravidelnit a chystat úkoly v přírodě každý týden, nyní
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rovnou i pro předškoláky a sokolíky z prvního stupně. Zároveň
se přidávají další cvičitelé a stezky vznikají i na jiných místech,
například v okolí Marvánku.
V běžném režimu by sokolové společně slavili 28. říjen nejen
kladením věnců, ale i tradiční turistickou akcí se Sokolem na
kopečky, tedy výšlapem na vrcholy nějakým způsobem spjaté
s národní historií. Letošní ročník se z pochopitelných důvodů
konat nemohl, a tak Komise turistiky OV České obce sokolské
iniciovala celorepublikovou individuální akci. Říčanští sokolové se zapojili také a vyrazili samostatně třeba na horu Říp,
na Říčanský hrad, na kopce a kopečky v přilehlých lesích, či
na horu listí na sokoláku. Kdo na výšlap nemohl, zvěčnil se se
sokolskými a národními symboly alespoň na balkóně. Fotkami z akce jsme se pak pochlubili na facebookových stránkách
Sportovní všestrannosti ČOS.
Dalším způsobem, jak pokračujeme v sokolských aktivitách,
jsou online lekce, kdy cvičitel vede své cvičence v reálném
čase přes internet. Z dětských oddílů tohoto způsobu využívá
například čtvrteční oddíl předškoláků Moniky Janouškové.
Pro dospělé sokoly pak zpřístupnil Martin Sláma se svou kolegyní Bajnou hodiny Rekondiku. Oproti cvičebním videím
na internetu je výhodou možnost komunikace s cvičitelem a
případná kontrola správnosti provedení cviků. Přestože nyní
většina z nás tráví u počítače více času než obvykle, je účast
na těchto lekcích hojná. Těší nás, že si sokolové chvilku na
online cvičení najdou.
Pokud vás kterákoli z našich akcí oslovila a chcete se k nám přidat, neváhejte nás kontaktovat na webových stránkách. Rádi
mezi sebou přivítáme i nadšence či dobrovolníky, kteří by se
chtěli podílet na chodu naší jednoty od údržby sportovišť, přes
péči o archiv, administrativní práce až po zpracování dotací.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem cvičencům a příznivcům Sokola za další společně strávený rok. Přejeme Vám vše
dobré, hodně zdraví a síly do roku 2021. Odbor všestrannosti,
Sokol Říčany a Radošovice
Atletický oddíl T. J. Sokol Říčany a Radošovice

texty.kuryr@ricany.cz
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany
Tužte se - sportujte i v době koronaviru
Doba je zlá a spousta dětí nemá nyní
možnost navštěvovat svůj sportovní
kroužek nebo oddíl a dostat tak svoji obvyklou dávku sportovního vyžití. Jelikož
je pohyb a aktivní život tou nejlepší prevencí proti nemocem, je dobré dětem
pomoci a nějaký program pro ně připravit. Trenér říčanských ragbistů Miroslav
Němeček poskytuje několik rad ohledně
sportování nejen ragbyové mládeže.
Při přípravě programu je třeba myslet
na to, jaké vybavení máme k dispozici,
jaký máme prostor a hlavně pro jakou
věkovou skupinu cvičení plánujeme.
Jelikož každý jedinec v průběhu svého
života prochází obdobími, kdy je více
či méně senzitivní na tu či onu činnost,
tzn., že v různém věku různé činnosti
rozvíjíme snáze, tak je tomuto faktu třeba přizpůsobit i cvičení.
To nejsnazší co můžeme udělat, je vzít
si (kvalitní běžecké) boty a vydat se zaběhat do lesa. Vždy je třeba pamatovat,
že před každou fyzickou aktivitou je potřeba se dobře zahřát. Každá aktivita má
pak své specifické zahřátí. Při plánování
běhu je znova potřeba myslet na věk
běžce. Aerobní kapacitu (laicky řeče-

no - tempo běhu, které dokážu udýchat
po delší dobu) mohu budovat již od 10.
roku věku. Tzn. delší trať, 20 - 40 min.
Pokud se nám nechce do lesa, tak se dá
nahradit stacionárním kolem, veslováním a podobně. Anaerobní kapacitu
(tempo, které již neudýchám a musím
se po čase zastavit) pak mohu budovat
od 15 let dál. Tzn. například intervalový
trénink – 30 minut běh/30 minut pauza.
Dá se také nahradit kolem, boxem,
veslováním a jinými aktivitami. Rychlost (frekvence) se potom nejlépe rozvíjí
okolo 12. roku. Tzn. sprinty, starty z
různých pozic. Popřípadě můžeme nahradit fyzickou aktivitou bez pomůcek,
jako jsou „angličáky“.
Pokud se chystáme cvičit doma nebo
na zahradě, potom je znovu potřeba
brát v úvahu, kdo bude cvičit. Děti do 8
let jsou v tomto věku nejvíce senzitivní
na nácvik základní koordinace. Zde
existuje nepřeberná škála cviků a her,
které jsou lehce k dohledání na internetu. Pro děti a mládež od 7 do 13 let
je pak v tomto věku ideální nácvik rovnováhy, reakce, složitější motoriky a
přesnosti. Pakliže se chceme soustředit
na posílení těla a rozvoj síly, pak musíme vzít v úvahu vybavení, které máme
k dispozici.

Sílu u dětí můžeme budovat již od 10.
roku života. Zde je třeba volit pouze cviky se svou váhou, jako jsou kliky, dřepy,
přítahy, apod. Vždy je ale třeba dbát na
kvalitní provedení cviku, abychom vždy
rozvíjeli požadovanou partii těla. Jak
správně a bezpečně provést ten či onen
cvik, můžeme znovu lehce dohledat na
internetu. Kdy dát mladému sportovci
do ruky činku, je velmi diskutované a
kontroverzní téma. Nicméně platí jedna
důležitá zásada, která se dá uplatnit v
každém věku. Sportovec by neměl cvičit
s váhou navíc, pokud není jeho forma
provedení cviku bezchybná. Dále může
začít nakládat závaží, ale znovu jen do
té doby, dokud je sportovec schopen
udržet dobrou formu provedení cviku.
Proto můžeme uvažovat o cvičení se
závažím od 15. roku. Pouze ale nácvik
dobrého provedení s prázdnou tyčí a za
předpokladu, že jedinec zvládá cvičení
se svojí vlastní vahou.
Obecně platí, že kvalita je mnohem
důležitější než kvantita!
Různá cvičení nejen pro ragbisty připravené našimi trenéry naleznete na
YouTube. Do vyhledávače YouTube
zadejte: #SportemProtiViru Rugby
club Říčany
Přejeme mnoho zdraví a odolnosti.

Foto: Foto: archiv RCMŘ
Mediální komise RC Mountfield Říčany

DĚTI A MLÁDEŽ

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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FK ŘÍČANY
Aktuální situace již zřejmě nedovolí vyběhnout
na fotbalové trávníky, tak bychom chtěli nabídnout krátké
ohlédnutí za uplynulou podzimní částí sezóny 2020/2021.
Fotbalový klub FK ŘÍČANY započal svou činnost prvními skupinovými tréninky mládeže v polovině měsíce
srpna. Následovala tradiční týdenní soustředění a pak
již pravidelné tréninkové jednotky v cyklu 2× až 3× týdně. V této době se podařilo hráčskou základnu doplnit o
řadu zajímavých hráčů, ať už šlo o talentovaného brankáře starších žáků Ondřeje Počtu (TJ Sokol Škvorec),
hráče mladších žáků Olivera Mana (AC Sparta Praha,
Bohemians Praha 1905, Football Talent Academy) a
Tobiáše Lioliase (AC Sparta Praha, Football Talent Academy), či dorostence Miroslava Pauluse (SK Benešov).
U řady kmenových hráčů došlo k vzestupu sportovní
úrovně, což slibovalo zvednutí úrovně v nadcházejících soutěžních zápasech, řeč je například o Jáchymovi
Stehlíkovi, Kubovi Stehlíkovi, Kryštofu Cílkovi, Adamu
McFadyenovi, Matyáši Purkarovi, Oliveru Kukolíkovi
a dalších. Opačným směrem, a to rovnou do klubu AC
Sparta Praha, si to namířil Kuba Haller, odchovanec
FK Říčany a hráč mladší přípravky. Jedním z největších počinů pak bylo znovuzrození kategorií mladšího a
staršího dorostu, které svým nezapomenutelným stylem
„akce a reakce“ vzkřísil Honza Sus z odchovanců klubu
a dalších hráčů blízkého okolí. S odstupem času můžeme s hrdostí konstatovat, že ve sportovních kláních daleko za hranicemi města Říčany dělají skvělou reklamu
nejen našemu klubu, ale městu samotnému, když vysokou herní kvalitou oba dorosty útočí na nejvyšší příčky
ve svých krajských soutěžích.

Pojďme se blíže podívat na jednotlivé kategorie. V nejmladší kategorii fotbalových školiček zaznamenáváme
mimořádný rozkvět, když se aktuálně nacházíme na počtu 34 hráčů. Ti s nebývalou chutí rozvíjí své pohybové
schopnosti, ale také již pravidelně nastupují v opravdových zápasech. Své první sportovní zážitky získávají v
turnajových sériích MiniStar a BabyFoot. Za zmínku
určitě stojí naše další školičková chlouba: výhradně dívčí tým Lvice FK Říčany.
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Mladší přípravka, kategorie, v níž nepožadujeme týmový herní výkon, rozdává fotbalovou radost formou
individuálních fotbalových dovedností při turnajích
elitní skupiny okresní soutěže. Byť nestačíme na silové
pojetí hry doposud suverénního celku Louňovic, o to
více si pomyslné zrcadlo nabytých fotbalových dovedností snažíme nastavovat při pravidelné konfrontaci
s konkurenčním klubem FK Radošovice, kde zaznamenáváme tři vyhraná utkání (9:3, 7:1, 4:3) proti jedné
prohře (1:3).

Starší přípravka se rovněž účastní turnajových klání
okresní soutěže. I když si ve své skupině často vede se
střídavými úspěchy, máme i zde řadu talentovaných
fotbalistů. Nutno dodat, že herní výkony této kategorie
byly více než jindy ovlivňovány zraněními a absencemi.

texty.kuryr@ricany.cz

Ze sportu

Mladší žáci v dosavadní části okresní soutěže neztratili
jediný bod. Z devíti odehraných soutěžních zápasů, včetně
zápasu s FK Radošovice A, odcházíme s devíti výhrami při
celkovém skóre 99:13.

že FK Říčany jsou onou světlou výjimkou, a že nás právě
tyto dvě kategorie skvěle reprezentují dokonce v krajských
soutěžích. Oba celky disponují řadou skutečně talentovaných fotbalistů a pod vedením Jana Vosáhla a Honzy Suse
dosahují výsledků, zaručujících jarní boje o nejvyšší příčky. Mladší dorost se aktuálně nachází na 2. místě, pouze o
skóre vstřelených a obdržených branek, starší dorost ze 7.
příčky ztrácí pouhé 4 body na 2. místo za dosud suverénním celkem FC Velim.
Děkujeme všem příznivcům klubu a do dalších dní přejeme všem pevné zdraví a hodně sil.
FK Říčany

Kategorii starších žáků čekala po loňské výjimce velká
změna, když měli bez dalšího přejít od fotbalu malých
forem (v systému 7+1 na polovině hřiště) ke hře na celé
hřiště v systému 10+1. I tak hodnotíme naše účinkování
v soutěži více než kladně, když z celkem šesti odehraných
zápasů odcházíme zcela bez bodů pouze jednou, a to po
trochu smolné prohře právě proti FK Radošovice (1:4),
kdy jsme soupeře dostali do vedení nešťastným vlastním
gólem a neproměněným pokutovým kopem.

Mladší a starší dorost je věkovou kategorií, kterou se
v poslední době ne vždy daří naplnit. O to více nás těší,
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Gymnastika smutní, tělocvičny opět prázdné…
Během září jsme nahrazovali všem našim
dětem z gymnastických kurzů jarní měsíce, kdy zůstaly
tělocvičny zavřené, a my jsme nemohli
odcvičit společné lekce. Nikdo z nás si
nepřál, aby se tato situace opakovala…
Bohužel, než jsme stihli kurzy v novém
školním roce pořádně zahájit, dveře tě-

locvičen, sportovišť a škol zůstávají opět
zavřené. Na všechny děti se moc těšíme,
a jakmile to situace dovolí, rozjedeme
cvičení naplno. Zvažovali jsme i online
lekce, ale popravdě, s gymnastikou je
to v tomto směru náročnější, důležitý je
prostor a hlavně vybavení – nářadí, díky
kterému děti tento sport tolik baví, a tak
jsme se rozhodli, že lekce přerušíme a
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veškeré si vynahradíme v době, kdy se
budeme opět moci vrátit do tělocvičen.
Už se nemůžeme dočkat…
Děvčata a chlapci ze závodních družstev
jsou v trochu jiné pozici – musí svou fyzickou kondici udržovat stále na vysoké
úrovni, být připraveni kdykoli naskočit
zpět do tréninků a závodního režimu.
Cvičíme tedy doma podle tréninkových
plánů, probíhají online tréninky. Je
pravdou, že motivace v jarních měsících
byla daleko větší, i jako trenéři cítíme, že
teď je to jiné. Musíme ale vydržet a věřit,
že alespoň výkonnostní sporty budou
rozvolněné co nejdříve a dětem se vrátí
potřebné návyky a disciplína. Ještě než
bylo zakázáno cvičit společně venku, absolvovaly jsme pár venkovních tréninků
a společný čas si naplno užili.
Všem příznivcům našeho oddílu a čtenářům bychom rády popřály krásné
Vánoční svátky v rodinném kruhu a nám
všem hodně zdráví, ať je rok 2021 naprosto odlišný a mnohem lepší než ten
letošní.
J. Jechová a B. Bernardová
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A himbajs…
Hnusný virus zas
a zase ničí nám teď
všechny práce.
Školy, haly, ba i bazén
navštíví tak leda blázen.
Možná v pustých prostorách
nemají z nás myši strach.
Sportoviště, nářadí
pořád jenom zahálí.
Rokenrol nás hodně baví,
ve Twistu jsme všichni zdraví.
Brzo to hned skončí snad,
budem se zas usmívat.
Tančit, běhat, soutěžit,
tréninku nic nedlužit.
Fakt se hrozně těšíme,
s viry snad zatočíme
Kiki, Šárka, ba i Šíša
trenérky jsou velká třída.
Verča, Terky taky Anet
pro nás jsou jak velký magnet.
Žofka, Zuzka, šéfík Jirka
ve Twistu je všechno príma.
Soutěžení milujeme,
Z tance se pak radujeme!
Skládáme dnes básničky,
pro kluky i holčičky.
Tak se všichni držte skvěle,
kopnem virus do …!
 Jiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany

Bronz z Mistrovství světa
Před měsícem se konalo Mistrovství světa
horských kol v rakouském Leogangu. Povedlo se mi získat bronzovou medaili. Úplně
první Mistrovství světa, kterého jsem se zúčastnila v cyklokrosu, se konalo na začátku
roku ve Švýcarsku. V kategorii Juniorek
v disciplíně horských kol jsem letos prvním
rokem a toto je pro mě obrovský úspěch.
Závod byl velice těžký. Terén po neustálém
dešti byl náročný. Celý závod se jel v bahně
a všechny technické sekce byly velice kluzké. Na začátku v prvním kole závodu jsem
spadla na první technice, ale rychle jsem nasedla na kolo a dostala se zpátky do tempa.
Ve druhém kole se mi podařilo předjet další
závodnice a posunula jsem se na třetí místo.

Dále jsem si udělala náskok a snažila jsem si
udržet svou pozici. Nakonec se mi to povedlo a přijela jsem do cíle s rukama nahoře.
Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek, samozřejmě obrovská zkušenost a nejlepší výsledek
v mé kariéře. Tímto bych chtěla poděkovat
všem, co mi věřili, fandili a podporovali. Zejména mé rodině, přátelům, trenéru Pavlu
Mišoňovi a také Městu Říčany.
Aneta Novotná
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Společně trénovat sice nemůžeme, i tak si ale
ve Floorball Academy cestu k pohybu najdeme
Tréninky Floorball Academy se společně s celým českým
sportovním světem musely v polovině října zastavit. V naší
akademii jsme tak hned začali přemýšlet, jak tréninky pro naše
svěřence přichystat i v této zvláštní době. Jako nejlepší nápad
nám nakonec přišlo tréninky natočit na video a postupně je
pro naše svěřence zveřejňovat. Naši nejzkušenější trenéři se
tak společně s vedením akademie sešli ve studiu, kde vznikla
unikátní řada videotréninků plných různých pohybových her,
cvičení i dalších zábavných aktivit. Naši členové tak mohou ve
zlepšování své florbalové techniky i fyzické kondice pokračovat i v době nouzového stavu. Ukázkový videotrénink naleznete na našich stránkách www.floorballacademy.cz, ty další jsou
už ale dostupné pouze našim členům, kteří e-mail s novým
tréninkem dostávají přibližně jednou týdně. Zpět nám mohou
zasílat fotografie a videa s tím, jak cvičení a aktivity z tréninku
plní. My je potom v rámci projektu Home Academy zveřejňujeme na našich sociálních sítích.
Kromě videotréninků jsme pro všechny naše členy i ostatní čtenáře zpravodaje připravili pár rad, jak se podle nás dá
aktivně prožít současný stav. Nejdůležitější je podle trenérů
Floorball Academy pohyb, proto doporučujeme věnovat mu
každý den alespoň hodinu. Může jít o procházku, běh, jízdu na

kole nebo třeba absolvování některého z našich videotréninků.
Pozitivní energií nás nabíjí také příroda, proto je dobré vyrazit
každý den někam ven, do parku, lesa nebo třeba na louku a tam
si třeba zacvičit. Imunitu může posílit také zdravá strava, proto
nejen našim členům doporučujeme jíst hodně ovoce, zeleniny
i dalších zdraví prospěšných potravin.
Snad se situace brzy uklidní a my se budeme opět moci věnovat tomu, co máme nejraději, tedy společným tréninkům a zápasům. Do té doby se budeme snažit i nadále připravovat pro
naše členy co nejlepší alternativní program. Aktuální informace o naší činnosti sledujte na www.floorballacademy.cz..

Vítek Voltr, Floorball Academy
Vaše Fit&Relax Lady je s vámi i nadále online!
Rozvrh online lekcí na www.fitladyricany.cz/online. Recepce studia tel.: 601 50 50 61
Děkujeme za vaši stálou přízeň a podporu!

Úspěšná sezóna 2020
I v letošním roce se Adam Králík rozhodl specializovat na
závody aut do vrchu, a to jak v autoslalomu, tak v klasických závodech do vrchu. Po loňské zkušenosti si opět vybral seriál Maverick Rescue Eurocup, kam se přihlásil se
svým závodním autem Citroën Saxo 1,6 VTS. Koronavirová pandemie však dopadla i na automobilové závody, proto
se sezóna rozjela až od konce června a předčasně skončila
v polovině září. Přesto se mu podařilo stát 31× na stupních vítězů, z toho 11× na tom nejvyšším. Celkově se mu
podařilo vyhrát kategorii S1-1600 v závodech do vrchu,
v autoslalomu skončil druhý. Díky svému věku bodoval v
obou disciplínách ještě ve třídě juniorů, kde v závodech do
vrchu získal celkové 2. místo a ve slalomu zvítězil. Pro příští
rok připravujeme nové auto, Seat Leon FR, se kterým by si
Adam rád zajel i některý ze závodů Mistrovství Evropy. No-
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vinek plánujeme rozhodně víc, stačí nás sledovat na www.
kralikteam.cz nebo na Facebooku.
Naše poděkování patří všem, kteří nás podporují, městu Říčany, Aleši Kohoutovi s celým servisem Autokohout, Ivetě
Benešové ze společnosti Hü-Ben, Pivovaru Ferdinand s.r.o. a
ostatním přiznivcům, kteří Adamovi drží pěsti.

Petra Králíková
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

S reprezentací ve Švédsku
Letošní dvojnásobný mistr České republiky v kategorii
do 12 let, Jáchym Němec, neušel pozornosti reprezentačnímu trenérovi. Díky Covid-19 se letos nehraje
žádné ME ani MS. Reprezentace mládeže však zavítala
do švédského města Uppsala, kde se pořádal pravidelný a významný juniorský turnaj. Jáchym byl pozván,
ačkoliv byl výrazně mladší. Společně s dalšími pěti juniorskými reprezentanty odehrál turnaj ve dnech 23.
10. - 28. 10. 2020
Turnaj se měl původně odehrát v univerzitním městě
Uppsala, ale kvůli koronavirovým opatřením byl na
poslední chvíli přesunut do městečka Väsby nedaleko
Stockholmu. Turnaje Uppsala Young Champions se
zúčastnilo 40 hráčů a hráček z Evropy, kdy první nasazený hráč, mezinárodní mistr Felix Blohberger z Rakouska, měl ELO 2467. Jáchym byl do turnaje nasazen
jako 15. hráč. Ve svých letech má velmi vysoké ELO
- 2229 a je velkým talentem říčanského, respektive
českého šachu. Umístění odpovídalo nasazení, obsadil
celkově 18. místo.
„Zahrál jsem si fantastický a silný turnaj obsazený
reprezentanty Švédska, Rakouska, Nizozemí, Česka,
Irska, Dánska, Bulharska a Slovinska. Bydleli jsme v
krásném hotelu, který nabízel vše, co jsme potřebovali.
S kamarády jsme se mohli společně připravovat na zápasy.“
Jáchyma jsem se zeptal: Byl jsi v reprezentační výpravě nejmladší. Byl to nějaký problém?
„Vůbec ne. Se všemi reprezentanty se dlouho znám, jsme
v kontaktu i mimo šachovnice. Věkový průměr byl okolo16 let a mě moc těšilo zahrát si se staršími hráči.“
Upsala je známé švédské město. Mohli jste navštívit
toto město? Zaujalo tě něco na turnaji?
„Turnaj byl nakonec přesunut na předměstí Stockholmu. Třikrát se hrála dvoukola a ten den jsme se dostali

z hotelu jen večer, když jsme šli do restaurace na večeři.
Viděl jsem tedy jen malý kousek města, to musím příště
napravit. Všechny partie byly online přenášeny a taky
online komentovány na youtube a twitch nejlepšími
švédskými šachisty.“
Nejednalo se o tvůj první reprezentační start. Na
loňském ME družstev do 12 let jsi byl nejlepším hráčem na 1. šachovnici. Podporuje šachový svaz ČR
tvůj další rozvoj?
„Podporuje. Trénuji pravidelně s reprezentačním trenérem Lukášem Vlasákem, účastním se reprezentačních
soustředění s nejlepšími českými hráči, hraji silné turnaje s podporou svazu. V případě zahraničních cest mi
svaz hradí cestu a další výdaje.“
Jsi mistrem České republiky v praktickém šachu,
Rapid šachu, soutěži družstev do 12 let. Jak často
trénuješ a jak tě nyní brzdí nemožnost hrát partie
kvůli pandemii?
„Trénovat lze s malým omezením i v online světě. Samozřejmě mi chybí osobní kontakt s hráči, trenéry a
protihráči. Při jarní vlně jsem trénoval zhruba pět hodin denně šest dnů v týdnu asi dva měsíce a můj ELO
koeficient poskočil. Snažím se i teď, ale škola už není
volnější, jako byla na jaře.“
Jaroslav Říha

Vánoční bleskový turnaj – i pro veřejnost
Pokud nám situace Covid dovolí, tak zveme všechny zájemce šachové hry na turnaj
v bleskové hře (5 minut na partii). Turnaj se hraje v klubovně KC Labuť v 2. patře,
v pátek 25.12. od 18.00 hod. Startovné je libovolná cena v minimální hodnotě 50,Kč, kterou účastník přinese.
Krásné svátky a především hodně zdraví a sil do roku 2021
přeje Klub šachistů Říčany 1925
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Originální dárky k Vánocům –
podpořte své muzeum
Aktuální situace nepřeje připraveným akcím a bohužel ani naši lektoři
nemohou pracovat s dětmi ze škol v
řemeslných a přírodovědných programech. Podpořte své muzeum
koupí originálního dárku od muzejního týmu. Vzhledem k tomu, že
každý z nás se specializuje na něco jiného, jde o opravdu širokou nabídku.
Zakoupit je možné například dekorativní perníčky, víly z vlny, plstěná zvířátka, kamenné kostky do chlazených
nápojů z říčanské žuly a řadu dalšího.
Dárky můžete pořídit online na webu
muzea. Vyzvednout každé úterý do
22. prosince mezi 16.00 – 18.00 u nás
(v otevírací době, jakmile bude možno otevřít), nebo vám je pošleme.

Vánoční tvořivé balíčky pro
domácí výrobu
Ani letos vás nechceme připravit o každoroční vánoční tvoření. Máme pro
vás balíčky s materiálem a autorským
fotonávodem, které lze pohodlně zakoupit online na webu muzea. Vyzvednout můžete každé úterý do 22. prosince mezi 16.00 – 18.00 u nás (v otevírací

době, jakmile bude možno otevřít),
nebo vám je pošleme.
Můžete si vyrobit svíčky ze včelího
vosku, plstěného anděla nebo vánoční
ozdoby ze slámy či korálků.
Když to situace dovolí, operativně otevřeme vánoční dílny v muzeu, sledujte
náš web.

Vánoční úkaz století
S dětmi venku na Říčansku
Doma už je nuda? Snadná pomoc –
běžte ven! A že nevíte, co venku dělat?
Na hřiště je zima a rodinné procházky
po stále stejných trasách už vás nebaví?
Stačí se na Facebooku přidat do skupiny „S dětmi venku na Říčansku“ Muzea Říčany a s nudou je ámen! Čeká vás
pravidelná várka tipů, co s dětmi venku
na Říčansku podniknout. Zajímavá
místa v přírodě, ale i ve městě, hry, aktivity i inspirace na tvoření od muzejních
lektorů i od vás samotných.
Tak dobře obléct a hurá ven!

Tři dny před Vánocemi, v pondělí 21.
MINIMÁLNÍ
OKRAJ
prosince 2020,
nás čeká velice
vzácná
INVERZNÍ
astronomická
podívaná. Dvě největší
planety Sluneční soustavy, Jupiter a
Saturn, se k sobě na obloze velice těsně
přiblíží. Je to přiblížení pouze zdánlivé,
dané pohledem ze Země, fyzicky budou obě planety od sebe značně daleko.
Tento jev se nazývá konjunkce a takto
těsné přiblížení Jupiteru a Saturnu bylo
naposledy pozorováno v červenci roku
1623. Znovu se podobného pohledu
dočkají naši potomci 15. března 2080.

Kam se dívat?
Lidé jsou MINIMÁLNÍ
často překvapeni,
že ne
OKRAJ
všechny svítící body na noční obloze
POZITIV
jsou hvězdy. Skrývají se mezi nimi i planety naší Sluneční soustavy, které jsou
pozorovatelné i pouhým okem bez dalekohledu. Některé běžně (Venuše, Jupiter, Saturn, Mars), některé vzácněji
(Merkur). Na ty ostatní už potřebujete

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
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k tématu zero waste – tedy jak snižovat
množství odpadu a jak být soběstačnější. Veškerý materiál a pomůcky jsou
v ceně kurzu.
• kvašená zelenina a jedlé dárky • kváskový chléb • domácí kosmetika • domácí drogerie • šití a voskové ubrousky
Termíny: Vždy 18.00–20.00 hod. Začátek posunut na rok 2021, konkrétní
termíny zveřejníme podle aktuální situace.
Cena: 1 700 Kč/ celý cyklus
Povede Petra Skřivánková, Jana Véghová a Alžběta Macková
Rezervace nutná!

Pohled nad jihozápadní obzor 21. prosince 2020
po setmění

texty.kuryr@ricany.cz
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dalekohled. Večer 21. 12. se dívejte na
jihozápadní obzor, a to hned po setmění (cca 16.30 – 17.30 hod.), uvidíte tam
dva plynné obry svítící těsně u sebe.

Betlémská hvězda?
Mnoho astronomů se domnívá, že konjunkce planet dala v minulosti základ
pověsti o betlémské hvězdě. Existují
i teorie, které hovoří o kometě, výbuchu supernovy a dalších úkazech, ale
z hlediska dosud dostupných podkladů
je těsné přiblížení dvou jasných těles
Sluneční soustavy tím nejpravděpodobnějším vysvětlením. Prvním, kdo
tuto myšlenku vyslovil, byl Johannes
Kepler, známý německý astronom a
matematik na dvoře císaře Rudolfa II.



Jednoho večera v říjnu roku 1604 ho
při cestě z jeho domu u Karlova mostu
na Hrad zaujaly těsně vedle sebe zářící
planety Jupiter a Saturn a myšlenka na
betlémskou hvězdu byla na světě.
Betlémská hvězda je často chápána
jako symbol světla, které vítězí nad
temnotou a nicotou. Tak si přejme, ať
nám letošní předvánoční konjunkce
Jupitera se Saturnem přinese toho
světla co nejvíce.
Jana Švandová

Více o planetách na
Astrostezce Říčany
Planety Sluneční soustavy jsou
tajemné a velice různorodé světy

plné překvapení. Pokud byste se
chtěli vydat na jejich průzkum
během dvouhodinové procházky, můžete využít Astrostezku
Říčany, která vede od Slunce na
budově 1. ZŠ Říčany na Masarykově náměstí až k trpasličí planetě Pluto.
Na webu Muzea Říčany lze za
50 Kč koupit a ihned stáhnout
mapu s doprovodnými úkoly pro
děti od 7 let. Vytištěné materiály lze zakoupit každé úterý do
22. prosince mezi 16.00 – 18.00
u nás (nebo v otevírací době,
jakmile bude možno otevřít).

Ze sbírek muzea: Vánoční bricolage
z Nedvězí u Říčan z počátku 20. století
Do prosincového čísla jsme vybrali předmět příznačně spojený s vánoční tematikou. Zavádí nás do domácnosti rodiny Hübnerů v Nedvězí u Říčan a do počátku
20. století. Máme vzácnou možnost seznámit se se spontánní tvořivostí, s jakou
naši předci přistupovali (nejen) k vánočním oslavám. Je dobře známo, že nedostupnost (ať už finanční, nebo absolutní) určitých výrobků povzbuzuje v lidech
vlastní výrobu. Vznikají tak roztodivné předměty, někdy půvabné, jindy obskurní, vždy však zajímavé. Často přitom bývá problém, jak předměty, ve
kterých se zobrazuje lidská kreativita, vlastně nazvat. V muzejní teorii se
pro ně vžil francouzský termín bricolage (česky kutilství). Ten označuje
právě výtvory, které mají nahradit profesionální nebo průmyslové výrobky. Jsou zhotoveny individuálně a amatérsky z běžně dostupných
materiálů nebo – jako v našem případě – z hromadně průmyslově
vyráběných prefabrikátů, které byly ale původně vyrobeny za jiným
účelem. Jsou využity v nové funkci a zakomponováním do nového
celku získají nový jedinečný význam.
Byl to zřejmě rolník František Hübner z Nedvězí, který takto zpracoval dobové barvotiskové pohlednice s jednorázovými gratulacemi,
které rodina obdržela. Konkrétně šlo o tři přání k Vánocům a k Novému roku z různých let od příbuzných nebo známých z Českého Brodu (soudě podle podacího razítka, podpisy jsou nečitelné) a o jedno
blahopřání. To Františkově manželce Anně poslala ke svátku Alžběta
Suchá z Vinohrad v roce 1912. Svátek svaté Anny sice připadá na
26. července, výjev na pohlednici však zobrazuje světici, jak vyučuje
svou dcerku Pannu Marii – díky tomu může být obrázek chápán také
jako součást vánočního příběhu (tematizující dětství Marie jako té,
která má porodit Spasitele). Další tři pohlednice zobrazují Pannu
Marii s Ježíškem, anděla s kolouškem (jako odkaz na vše nově narozené) a klanění pastýřů (tedy vlastní betlémskou scénu svaté Rodiny
s pastýři a ovečkami). Z těchto pohlednic pak František vytvořil jakési
tablo. Opatřil ho dřevěným, ručně vyrobeným ozdobným rámečkem
s křížem nahoře. Vznikla tak nástěnná devocionálie na způsob svatých
obrázků, které zdobily tzv. svatý kout selských domácností, a stala se
součástí vánoční výzdoby rodiny z Nedvězí.
Jan Andrle
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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
V době uzávěrky prosincového Kurýru platí vládní nařízení, nařizující fyzické uzavření knihoven. Návštěvy
knihovny nyní nejsou možné. Čtenáře odkazujeme na
výpůjčky e – knih (ty v tomto období skutečně rostou).
Ve spolupráci s Národní knihovnou pak připravujeme
projekt „Díla nedostupná na trhu“. Jedná se o knihy a
další dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským
zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů),
ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich
již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla
přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný
dokument. Nyní by se k nim mohli dostat i čtenáři registrovaní v naší knihovně online z domova.
Po dobu, kdy je knihovna nuceně uzavřena, jsme se rozhodli nabídnout novou službu – dopravovat knihy čtenářům domů. To (podle převažujících výkladů) vládním
nařízením neodporovalo. Knihy jseme rozváželi vždy v
inzerce

pondělí od 14 do 17 hodin a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
Zkušenosti byly velmi pozitivní. Jako poměrně přesné se
ukázaly i naše odhady zájmu – byl právě takový, jaký jsme
ještě zvládali uspokojovat, kdyby ještě narostl, termíny
dodání by se prodlužovaly.
Od 23. listopadu začalo platit určité zmírnění epidemiologických opatření, ze stupně 5 na stupeň 4. Znamená to, že
můžeme otevřít výdajové okénko a vydávat knihy, které si
čtenáři objednali. Pro vydávání knih platí naše běžná otevírací doba. V oddělení pro dospělé je to pondělí až pátek
8.30 – 18 hodin. V oddělení pro děti pondělí od 12 do 18,
úterý od 12 do 17, středa a čtvrtek od 8.30 do 18 a v pátek
od 12 do 17.
Spolu se zavedením výdajového okénka jsme službu donášky knih čtenářům domů ukončili.
V prosinci bude knihovna v provozu do úterý 22. 12.
Znovu pak otevřeme v pondělí 4. 1. 2021. Těšíme se na
nadcházející vánoční svátky a do dalšího roku se snažíme
hledět s optimismem.
V „době koronavirové“ jsou včerejší informace už staré a nemusejí platit. Ve chvíli, kdy se toto vydání Kurýru
dostává ke čtenářům, jde o zprávy postihující stav před
14 dny. Omlouváme se tedy, pokud to, co nyní čtete, neplatí úplně přesně.

Vladimír Levický

Tradiční Rybova Vánoční mše letos trochu jinak
Vážení posluchači,
ze současné situace plyne téměř s jistotou fakt, že letos se při tradiční Rybově
Vánoční mši nesejdeme a 45 let dlouhá
řada mší a koncertů v okolí Říčan, Ondřejova a okolí dozná přerušení.
Pro mnoho z vás se možná naše provedení stalo nedílnou součástí Vánoc,
a proto mi dovolte, abych předložil náhradní řešení. Určitě všichni máme nejrůznější nahrávky zmíněné mše, takže
nic nebrání tomu, abychom si ku příkladu 24. 12. ve 21 hodin pustili doma provedení „Rybovky“. Tak se nám podaří
alespoň na dálku se spojit a mít společný
prožitek, bacilům navzdory.
Pokud by okolnosti umožnily alespoň
nějaké setkání u živého Betlému nebo
při jiné příležitosti, dozvíte se o tom na
www.rybovky.cz
Vážení a milí přátelé, závěrem vám

65

všem přeji požehnané a pohodové pozvánkou v ruce přemýšlet o tom,
Vánoce, klid a pokoj v rodinách i ve kdy a kam přijdete poslouchat.
vašem okolí a velice se těším, že za rok S pozdravem vám všem
touto dobou již budete moci s řádnou
Josef Zicha

texty.kuryr@ricany.cz
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LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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.
Tvořivé Vánoce - Tradiční předvánoční tvoření v Muzeu Říčany. Pokud to aktuální situace
nedovolí, budou pro vás připravené balíčky s materiálem a autorským fotonávodem
lektorky, které si budete moci zakoupit online. Můžete se těšit na výrobu svíček z včelího
vosku nebo vánočních ozdob ze slámy či korálků. www.muzeumricany.cz.

29. 11. - 24. 12.

Říčany

2. 12.

Říčany

19.30

Prague Brass Ensemble - Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“. Pražský žešťový soubor
- dechový kvintet. Vánoční koncert v Říčanech je součástí výročí 40 let tohoto souboru,
úspěšně působícího doma i v zahraničí. Kulturní centrum Labuť. Sledujte www.kclabut.
cz.

3. 12.

Říčany

20.00

FLERET a Zuzana Šuláková - Společné vystoupení vizovické kapely s dcerou Jarmily
Šulákové. Kulturní centrum Labuť. Sledujte www.kclabut.cz.

5. 12.

Ondřejov

19.00

MALINA BROTHERS - Koncert kapely v rámci turné Deset let na scéně. Hudebníci přizpůsobí program vládním nařízením. SKC Ondřejov. Sledujte na www.skcvondrejove.cz.

5. 12.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Kašpárek se čertů nebojí - Lidové loutkové divadlo pro celou rodinu.
Divadlo U22. Více na www.divadlou22.cz.

9. 12.

Říčany

20.00

Marta Jandová - Přeložený koncert Marty Jandové s kapelou a jejími hosty. Marta
představí své aktuální album Barvy a zazpívá se svými hosty. Kulturní centrum Labuť.
www.kclabut.cz.

12. 12.

Říčany

11.00

Atelier keramiky Václava Kalaše a Evy Novotné - Den otevřených dveří s předvánočním
prodejem užitné keramiky, plastiky včetně prohlídky dílny a ochutnávky přímo z pekáče.
Grafika, kabelky a drobné umělecké dárky Marcely Gracíkové, Olivova 681/50, Říčany, od
11 hod do do večerních hodin. FB atelier keramiky.

12. 12.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Dopis Ježíškovi - Představení pro děti od 3 let o tom, jak nebeská pošta zjistila chyby v dopisech Ježíškovi a anděl Zlomtužka začal učit děti, jak na to. Divadlo
U22. Více na www.divadlou22.cz.

13. 12.

Říčany

14.00 - 18.00

Perníčkové rodinné odpoledne - Vyzkoušíte si s dětmi zdobení perníčků tradiční
technikou a dozvíte se, jak si na zdobení připravit ideální polevu. Kromě toho si v rámci
Tvořivých Vánoc vyzkoušíte další aktivity. Muzeum. Více na www.muzeumricany.cz.

16. 12.

Říčany

19.00

Jazzové Vánoce -The Dixie Hot Licks Plzeň, Old Fashion Quintet Víti Marka, Prague
Rhytm Kings. Průvodní slovo: Markéta Tannerová. Kulturní centrum Labuť. www.
kaclabut.cz.

19. 12.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Andělské Vánoce - O tom, jak se chystají na Vánoce dva popletení
andělé. Vhodné pro děti od 3 let. Divadlo U22.

19. 12.

Strančice

14.00 - 17.00

Vánoční setkání ve Strančicích - Program vystoupení, vánoční trh, lidové zvyky, tradice,
dílničky, občerstvení a teplé nápoje. Laserová show v podobě promítání světelných efektů
za doprovodu hudby. Náměstí Emila Kolbena. Sledujte www.rclodicka.eu.

21. 12.

Říčany

19.00

Richard Pachman & Dita Hořínková – SVĚTLO NADĚJE - Tradiční adventní koncert
skladatele a zpěváka Richarda Pachmana a herečky a zpěvačky Dity Hořínkové. Výtěžek
bude věnován Dětskému domovu ve Strančicích. Kulturní centrum Labuť.

31. 12.

Kunice

Zámecký Silvestr -Zámek Berchtold. Více na www.zamekberchtold.cz.
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VÁ ŽN Á H U D B A

– PŘE LOŽE N O, H L E DÁ M E N Á H R A D N Í T E RM Í N .

PRAgUE BRAss ENsEMBLE
koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
KO N C E R T Y

– ZRUŠE N O

FLERET & ZUZANA ŠULÁKOVÁ
Vánoční koncert populární valašské skupiny.
KO N C E R T Y

19.00

21/12
19.30

13/01
19.00

20/01
19.30

26/01
19.30

03/02
19.30

10/02
19.30

23/02
19.30

03/03
20.00

19/03
20.00

26/03
19.30

31/03

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.
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

sLAViC TRiO
Út Přeložený koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
VÁ ŽN Á H U D B A

TOMÁŠ VRÁNA – KLAVÍR
st Přeložený koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
VÁ ŽN Á H U D B A

JULiE sVěCENÁ
st koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.
VÁ ŽN Á H U D B A

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

MARTA JANDOVÁ – BARV Y
Pá Přeložený koncert marty Jandové s kapelou.
KO N C E R T Y

OLYMPiC
Pá koncert.
VÁ ŽN Á H U D B A

ADAM PLACHETK A
st koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

Říčany – 17. listopadu 214
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19.30

06/04
20.30

09/04
19.30

14/04
20.00

16/04
20.00

23/04
10.00

24/04
20.00

28/04

D i VA D LO

ZDENěK iZER – NA PLNý COOLE!
Út Celovečerní zábavný program.
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

MALiNA BROTHERs – 10 LET NA sCÉNě!
st koncert.
KO N C E R T Y

20.00

19/05

MiCHAL PROKOP & FRAMUs FiVE
st Přeložený koncert jedné z nejvýznamnějších českých rockových kapel.

JAZZOVÉ VÁNOCE
Vzhledem k současné situaci jsme přišli i o úžasné Jazzové
Vánoce, které se měly konat 16.12.2020.
o skvělé kapely, které v kC měly vystoupit, ale nepřijdeme. uděláme
si „Jazzové Velikonoce”. kC labuť bez koronaviru a jazz ve správném
rytmu, tak tomu určitě v novém roce bude.

TANEčNÍ KURZY PRO DOsPěLÉ
Taneční kurzy pro dospělé se vzhledem k současné situaci
v sezóně 2020/2021 konat NEBUDOU. do nové sezóny 2021/2022
se můžete hlásit již nyní.

ZÁKLADNÍ TANEčNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Přerušené taneční kurzy pro mládež budou obnoveny po uvolnění
vládních nařízení. o náhradních termínech vás budeme informovat,
jakmile to bude možné. s největší pravděpodobností se bude jednat
o termíny v období leden až červen 2021.

těšíme se na Vaši návštěvu!

Změna programu vyhrazena.

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

NEBUď
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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

Vánoční pohlednice patří už více než sto let mezi příjemná překvapení, která mohou na člověka čekat ve schránce kolem svátků.
Motivy na těchto pohlednicích čerpají jak z prostředí Betléma a Svaté rodiny, tak i z novějších symbolů Vánoc, jakými jsou například
vánoční stromečky. Často byly spojeny se zimním pohledem na město, odkud byly odeslány. To je i případ těchto pohlednic – na
tmavé pohlednici z roku 1910 nad centrem města září kometa, zatímco na jiné z roku 1937 je město vsazeno do malého okénka
s rampouchy, doplněného o zasněžený stromek.
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