VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

leden 2021

Hlavní téma:

Novým starostou Říčan
se stal David Michalička
Získal jednoznačnou podporu zastupitelů

Slovo úvodem

David Michalička
starosta města
Vážení spoluobčané,
devatenácti hlasy zastupitelů jsem byl zvolen novým starostou Říčan. Ve funkci nahrazuji dlouholetého a velmi
úspěšného starostu Vladimíra Kořena.
Je to pro mě obrovská čest. Samotná pozice starosty, ale i důvěra všech zastupitelů napříč politickým spektrem jsou
zavazující. Velice si vážím možnosti vést naše město. Tady jsem vyrostl, mám zde rodinu, spolužáky, známé. Říčany
doopravdy a upřímně miluji.
Zastupitelem jsem deset let. Od začátku éry Klidného města stojím s ostatními po boku starosty Vladimíra Kořena a
posledních šest let pracuji na radnici. Nejprve jako radní, pak jako místostarosta. Hodně jsem se od Vládi naučil a snad
jsme, společně s dalšími kolegy, pro Říčany něco dokázali. Když mě před více než rokem oslovil, abych v polovině období
převzal pozici starosty, chvíli jsem váhal. Vím totiž, že to je neuvěřitelně náročná a odpovědná funkce. Díky podpoře
Vladimíra i dalších členů a příznivců Klidného města jsem nakonec tuto životní výzvu přijal.
Rozhodl jsem se tak proto, že chci nadále bránit nejdůležitější hodnoty a principy, na kterých občanská iniciativa Klidné město
vznikla. Těmi jsou udržitelný rozvoj a péče o kvalitu života místních obyvatel. Klíčem k tomu je platný územní plán a etapizace,
kterou jsme prosadili. Vždy budu bojovat proti nepřiměřené výstavbě a příliš rychlému nárůstu počtu obyvatel.
Ať ale chceme či nechceme, život v Říčanech se, bohužel, postupně zrychluje. Blízkost Prahy s sebou kromě výhod
nese i výraznou automobilovou zátěž, spěch i nervozitu. Mým cílem je udržet charakter malého, samostatného města, kde kromě vybavenosti a služeb bude vždy dostatek přírody, klidu a míst pro odpočinek a relaxaci.
Jakou vizi mám pro Říčany? I když se za posledních deset let podařilo mnoho zásadních problémů vyřešit, vždy je co
vylepšovat. Budu například klást ještě větší důraz na úklid a údržbu města. V době, kdy čekáme propad příjmů a méně
nových investic, bude o to důležitější řádně spravovat to, co máme. Chci se též zaměřit na detaily, které často rozhodují.
Nedomyšlená drobnost či špatná údržba totiž dokáží zkazit celkový obraz jinak podařeného projektu.
Jako velký cíl mám zahájení přípravy takzvaného „Velkého třesku“. Jeho výsledkem by měl být stav, kdy všechny
městské komunikace budou mít vodovod, kanalizaci a kvalitní zpevněný povrch včetně moderních zklidňujících prvků. Tento sen bude samozřejmě drahý a nebude hned. Dle mého názoru je ale třeba jej začít připravovat.
V neposlední řadě bych rád zjednodušil činnost úřadu. Některé zastaralé procesy a byrokracie zbytečně zatěžují jak
zaměstnance, tak klienty. Elektronizace i jiná chytrá řešení mají zajistit, aby občan získal pohodlněji a rychleji to, co
potřebuje, aniž by měl pocit, že je do novinek tlačen proti své vůli. Rád bych, mimo jiné, dotáhl ideu zřízení hlavního
kontaktního místa úřadu, kde klient dostane veškeré potřebné informace.
Budu se snažit hledat rovnováhu. Mezi novým a tradičním, mezi dravostí a opatrností, mezi městem a místními spolky, mezi lidmi, mladými a starými, mezi člověkem, technikou a přírodou. Budu hledat i rovnováhu mezi jednotlivými
zastupiteli. Zatím věřím, že to půjde dobře, protože tu všichni žijeme a chceme žit společně.
Do nového roku vám všem přeji hlavně pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější vůbec.
Milý Vladimíre, kolego, kamaráde,
rád bych Ti touto formou poděkoval za vše, co jsi udělal pro toto město a pro nás, jeho občany. Během deseti let se Říčany
z neznámého městečka u Prahy staly vzorem pro ostatní. Jsme doslova na špičce žebříčku. Zejména díky Tobě.
Obdivuji Tvou energii a zápal, s jakými jsi celých deset let na radnici pracoval. Oceňuji Tvé skvělé nápady a vize, které se
téměř vždy vyplnily. Vyzdvihuji pokoru, poctivost a smysl pro pravdu i spravedlnost, které Ti nikdy nechyběly.
Velice si vážím toho, že jsi vybral právě mě, abych pokračoval v nastaveném směru. Nebude to lehké, to vím. Mnozí budou
srovnávat a laťka je velmi vysoko. Já přesto věřím, že to zvládnu. Měl jsem totiž nejlepšího učitele a stojí za mnou silný tým.
Držím Ti palce v životě i další tvůrčí práci. Dal jsi Říčanům srdce i tvář a za to Ti patří velký dík.
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Tisk: Tiskárna Triangl, a. s.
Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba
upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý
textový i obrazový materiál. Akademické tituly
jsou uváděny pouze v komerčních textech.
Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek
14. ledna pro příspěvky a v pátek
15.ledna pro inzerci.
Příští, únorový kurýr bude
distribuován 29. – 31. ledna 2021.
Na obálce: Připomeňte si s námi zasněžené
Masarykovo náměstí.
Foto: Rudolf Flachs
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Informace z radnice
Krátce z Rady města Říčany
dne 12. 11. 2020
Rada přijala celkem 26 usnesení
u Radní souhlasili, že zhotovitelem propojení komunikace
Dukelská – Táborská bude HES stavební s.r.o., za cenu 5 696
477,03 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila se zpracování pasportu budov objektu
nemocnice Říčany zhotovitelem MDP GEO s.r.o. za cenu
338 195 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky - Elektrovozidlo
pro město Říčany, kterým je AUTO JAROV, s.r.o., s nabídkovou cenou 458 004 Kč vč. DPH. Dodán bude elektrovůz Škoda
CITIGOe iV.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku č. 1/2020 s názvem Základní
škola na Komenského náměstí, Říčany, formou otevřeného
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a schválila zadávací dokumentaci. Rada také
jmenovala komisi pro otevírání, hodnocení a posouzení
nabídek.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o přeložce kabelů ve
vlastnictví firmy CETIN ve výši 383 727 Kč bez DPH s firmou
CETIN a.s. v ul. Sokolovská, pro realizaci akce Odvodnění ul.
Sokolovská s podmínkou vydání všech povolení na komunikaci a odvodnění a zařazení do rozpočtu města.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Radní schválili realizaci dopravního opatření č. 27/2020 –
místní úprava provozu v lokalitě Lázeňská u komunikace Rooseveltova v Říčanech spočívající v instalaci svislého dopravního značení a umístění pevné překážky se dvěma vyjímatelnými
– sklopnými sloupky při vjezdu do ulice Rooseveltova. Tímto
usnesením není dotčeno rozhodování příslušných orgánů
státní správy.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o po-

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany
bude upřesněno
na webu města
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
Vladimír Kořen , starosta města
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skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na
pořízení dvou elektrovozidel a dvou chytrých nabíjecích stanic
o úpravě výše dotace na částku 375 860 Kč.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 19. 11. 2020
Rada přijala celkem 17 usnesení
u Radní souhlasili se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce komunikace Bílá vč. inženýrských
sítí, Říčany, formou zjednodušeného podlimitního řízení a
schválili zadávací dokumentaci.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila cenu vodného pro rok 2021 ve výši 45,53
Kč/1 m3 bez DPH a cenu stočného pro rok 2021 ve výši
38,28 Kč/1 m3 bez DPH. Výše ročního nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2021 činí 21 272
000 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada schválila uplatnění smluvní pokuty ve výši 99 000
Kč vůči zhotoviteli díla „Výsadba izolační liniové zeleně
v Říčanech“ společnosti Green Project s. r. o, z důvodu
neplnění úkonů následné péče, formou stržení smluvní
pokuty z bankovní záruky.
Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany
dne 26. 11. 2020
Rada přijala celkem 24 usnesení
u Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Obnovení
bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha – Benešov II společnost Raeder & Falge s.r.o s nabídkovou cenou
11 272 576,25 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasí s opravou chodníků v ulici Mánesova a
Olšany zhotovitelem WALCO CZ spol. s.r.o., za cenu 798
600 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila na základě souhlasného stanoviska Finančního výboru ZMŘ ze dne 12. 8. 2020 uvolnění následujících částek z rezervy na motivační složku pro učitele
říčanských škol
1. ZŠ Masarykovo náměstí
400 tis. Kč
3. ZŠ U Říčanského lesa
400 tis. Kč
4. ZŠ Nerudova
250 tis. Kč
Tyto prostředky jsou účelové určené na pořízení HW i SW
vybavení, pomůcek pro modernizaci výuky a vybavení pro
distanční výuku a podléhají vyúčtování zřizovateli nejpozději do 30. 6. 2021. A dále
2. ZŠ Bezručova
400 tis. Kč
Tyto prostředky jsou určeny ve výši 200tis. Kč na financování provozních výdajů na ICT vybavení a ve výši 200tis.
Kč na financování investičních výdajů na ICT vybavení
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školy. Celý tento příspěvek podléhá vyúčtování zřizovateli
nejpozději do 30. 6. 2021.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schvaluje uvolnění částky 885 tis. Kč z rezervy na
motivační složku učitelů pro nákup HW i SW vybavení,
pomůcek pro modernizaci a k zajištění distanční výuky
následovně:
1. ZŠ Masarykovo nám. 140 tis. Kč
2. ZŠ Bezručova
260 tis, Kč
3. ZŠ U lesa
140 tis. Kč
MŠ Srdíčko
60 tis. Kč
MŠ U Slunečních hodin
105 tis. Kč
MŠ Čtyřlístek
90 tis. Kč
MŠ Zahrádka
60 tis. Kč
MŠ Kuřátko
30 tis. Kč
Prostředky jsou účelové a podléhají vyúčtování zřizovateli
nejpozději do 30. 6. 2021.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila prodloužení platnosti známek na popelnice 2020 do 28. 2. 2021 z důvodu Covid- 19 a schvaluje
výši cen za likvidaci komunálního odpadu a bioodpadu
pro rok 2021 (po zaokrouhlení na dělitelnost 12) s 75%
slevou pro občany s trvalým pobytem ve městě Říčany
za směsný komunální odpad a s 33% slevou pro občany
s trvalým pobytem ve městě Říčany za bioodpad. Cena za
svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů je ve výši
550 Kč za sezónu (duben – říjen).
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila ZmŘ schválit poskytnutí účelového
daru ve výši 164 603 Kč, který odpovídá výši 50 % prokázané škody v rámci odbahnění Rozpakova z důvodu
nemožnosti chovu ryb a souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy s MO Český rybářský svaz, z. s.
Hlasy pro: 5, zdrželi se: 1, nepřítomno: 1
u Rada schválila operační plány na zimní a letní údržbu
komunikací ve městě Říčany pro rok 2020 a 2021 předloženou společností Marius Pedersen, a.s.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany
dne 3. 12. 2020
Rada přijala celkem 20 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukci ulice Nedbalova se zhotovitelem HES stavební,
s.r.o., za cenu 7 271 856,30 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci
parkoviště U Václava zhotovitelem WALCO CZ, spol. s
r.o., za cenu 421 508,52 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 6, zdrželi se: 1
u Rada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy na dodávky výpočetní techniky s prodávajícím C SYSTEM CZ
a.s. Smlouva je uzavírána na dobu 12 měsíců ode dne

účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání limitu 1 mil. Kč bez
DPH, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane
dříve.
Hlasy pro: 6, proti: 1
u Rada doporučila ZmŘ souhlasit s uzavřením a podpisem memoranda o společném zájmu a postupu ve věci
budoucí spolupráce při přípravě a investorském zajištění
realizace akce: Připojení města Říčany na nadřazený vodárenský systém – štolový přivaděč z ÚV Želivka do Prahy.
Hlasy pro: 6, proti: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Říčany mezi
městem Říčany a KOBIT, spol. s r.o., jako zhotovitelem,
za cenu 1 277 539,78 Kč vč. DPH. Předmětem smlouvy je
oprava vozidla po dopravní nehodě.
Hlasy pro: 7
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se ZO
ČSOP Vlašim, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč na provoz záchranné stanice
pro živočichy a zároveň schvaluje částku uvolnit z rezervy
starosty.
Hlasy pro: 7

Krátce z Rady města Říčany
dne 10. 12. 2020
Rada přijala celkem 39 usnesení
u Rada doporučila ZmŘ schválit návrh rozpočtu města
na rok 2021.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada doporučila ZmŘ schválit střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2024 a bere na vědomí přehled schválených investičních záměrů.
Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na zpracování strategického plánu 1. fáze: sběr dat a příprava
podkladů – společností Participation Factory, s.r.o., za
cenu 110 000 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s J. K.
ELEKTRO, s.r.o., za na realizaci zapuštěných a výklopných elektrických rozvaděčů za celkovou cenu 989 538 Kč
vč. DPH.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření dodatku č. 2 ve variantě č. 2
k SOD na akci Výstavba MŠ Větrník, který řeší stanovení více a méněprací na stavbě (výměna kmenů) firmou
Zlínstav, a.s., s navýšením o 37 613,77 Kč vč. DPH Kč,
celková cena díla po uzavření dodatku je 66 920 245,553
Kč s DPH.
Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
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Krátce ze Zastupitelstva města
Říčany dne 16. 12. 2020
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Vladimíra Kořena, kterou se vzdává funkce starosty města Říčany s účinností ke dni 16. 12. 2020, tj. uplynutím uvedeného dne.
Hlasy pro: 19, nepřítomni: 2
u Zastupitelstvo odvolalo s účinností od 17. 12. 2020 Davida Michaličku z funkce prvního místostarosty a zvolilo
jej počtem 19 hlasů starostou města Říčany s tím, že bude
funkci vykonávat jakožto uvolněný starosta.
Hlasy pro: 19, zdržel se: 1, nepřítomen: 1
u Zastupitelstvo zvolilo počtem 13 hlasů prvním místostarostou města Říčany Pavla Matošku s tím, že bude
funkci vykonávat jakožto neuvolněný místostarosta, a to
s účinností od 17. 12. 2020.
Hlasy pro: 13, zdrželo se: 7, nepřítomen: 1
u Zastupitelstvo zvolilo počtem 18 hlasů členem Rady
města Říčany Michala Anelta s tím, že bude funkci vykonávat jakožto neuvolněný člen rady, a to s účinností od 17.
12. 2020.
Hlasy pro: 18, zdrželi se: 2, nepřítomen: 1
u Zastupitelstvo schválilo vytvoření samostatné rezervy
na integrovaný záchranný systém ve výši 1 326 000 Kč, a
to snížením rezervy zastupitelstva ve FRM.
Hlasy pro: 20, nepřítomen: 1
u Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na rok
2021.
Hlasy pro: 19, zdržel se: 1, nepřítomen: 1

u Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu
na léta 2022 - 2024 a bere na vědomí přehled schválených
investičních záměrů dle přílohy č. 5 k tomuto materiálu.
Hlasy pro: 20, nepřítomen: 1
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na sanaci zdiva suterénu v ZUŠ v Říčanech vč. TDS, AD a PD v celkové
částce 1, 8 mil. Kč.
Hlasy pro: 18, nepřítomni: 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením a podpisem memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí
spolupráce při přípravě a investorském zajištění realizace
akce: Připojení města Říčany na nadřazený vodárenský
systém – štolový přivaděč z ÚV Želivka do Prahy.
Hlasy pro: 17, zdržel se: 1, nepřítomni: 3
u Zastupitelstvo schválilo směrnici města o zadávání veřejných zakázek.
Hlasy pro: 17, zdržel se: 1, nepřítomni: 3
u Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím individuální
finanční dotace ve výši 100 000 Kč z humanitárního fondu
pro Cestu integrace.
Hlasy pro: 17, nepřítomni: 4
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že Adam Polanský,
Michal Mrázek a Jitka Jančíková se vzdávají své odměny a
souhlasí s jejím převodem do rozpočtu JSDH Říčany.
Hlasy pro: 18, nepřítomni: 3
u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelového daru ve výši
164 603 Kč, který odpovídá výši 50 % prokázané škody v rámci
odbahnění Rozpakova z důvodu nemožnosti chovu ryb.
Hlasy pro: 15, zdrželi se: 2, nepřítomni: 4

JIŘÍ VÁLA – ŘÍČANSKÉ PANORAMA

Vážení a milí spoluobčané, milí Říčaňáci.
Vyhlížejme společně co možná nejklidnější rok 2021.
Ať jsme si stále nablízku – plni zdraví, energie
a chuti do života. Společně to dáme!
~ Vedení města Říčany ~

pf 2021
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Termíny
pravidelných
setkání budou
upřesněny na
webu města

Výherci gratulujeme

V listopadovém a prosincovém Kurýru jsme vypsali soutěž
o výhry při nákupu vánočních dárků v informačním centru.
Zájem o nákup v klidu a komorním prostředí téměř uzavřeného informačního centra nás mile překvapil, tuto možnost
uvítala spousta obyvatel města. Těsně před vánočními
svátky jsme vylosovali výherce - stal se jím Jindřich Sobotka z Říčan, který si jako výhru odnesl dva vouchery na
celodenní relax ve fitness a wellness u našeho partnera hotelu Park Holiday v Benicích. Výherci blahopřejeme, věříme,
že se sportovní a relaxační centra po Novém roce brzy zase
otevřou, a pro vás ostatní chystáme brzy zase podobnou
soutěž. Sledujte naše upoutávky v Kurýru, anebo přijďte do
infocentra, které je tady pro vás i nadále otevřené.
šs
Každé lednové úterý budou sváženy vánoční
stromky, odložené na stanovištích separovaného odpadu.

Vánoční nadílka - poděkování
Oznámení pro zákazníky 1. SčV, a. s.

Provozovatel vodovodů a kanalizací společnost 1. SčV,
a. s., oznamuje svým zákazníkům, že od 1. února 2021
stěhuje své kontaktní místo. Veškeré záležitosti ohledně vody tak nově vyřešíte na adrese Kolovratská 1476,
Říčany. Na tomto místě zároveň vyřídíte veškeré technické, provozní a obchodní záležitosti týkající se dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod.
Úřední hodiny zůstávají zachovány ve stejném rozsahu jako v původním kontaktním místě.
Pracovní doba:
PO a ST 8.00 – 11.00 hod.   12.00 – 17.00 hod.
ÚT a ČT po předchozí rezervaci
PÁ 8.00 – 12.00 hod.
Zákaznická linka: 840 111 322 nebo 601 275 275

Každým rokem pracovnice odboru sociálních věcí a
zdravotnictví organizují nadílku pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí. I v minulém roce se nám
podařilo obdarovat děti a rodiny, které se ne vlastní vinou dostaly do těžké životní situace. Chtěla bych touto
cestou poděkovat vám všem, kteří jste nám pomohli
splnit vánoční přání dětem z 28 rodin. Velké poděkování patří i manželům, kteří se rozhodli předat své příspěvky k důchodu (5.000,- Kč) dvěma sociálně slabým
rodinám, a paní Drbohlavové, která darovala vánoční
hvězdy obyvatelům v DPS Senior. Vážíme si veškeré
podpory a pomoci, kterou nám nejen v předvánočním
čase, ale i během roku řada z vás poskytuje – děkujeme!
Přeji vám všem v novém roce především pevné zdraví, štěstí,
rodinnou pohodu a zvládání náročného covidového období.
Blanka Spolková, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví
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Novým starostou města Říčany je David
Michalička. Na postu místostarosty ho nahradí
Pavel Matoška, radu nově doplní Michal Anelt
Po rezignaci dlouholetého starosty Vladimíra Kořena povede říčanskou radnici stavební inženýr David
Michalička. Na jeho dosavadním postu místostarosty
města ho nahradí podnikatel Pavel Matoška a sedmičlennou městskou radu doplní grafický designér Michal Anelt. Všichni jmenovaní jsou zastupitelé zvolení
za hnutí Klidné město. Do nových pozic je schválila většina zastupitelů na svém prosincovém jednání.
Po úspěšném desetiletém období, kdy stál v čele radnice známý moderátor a novinář Vladimír Kořen, povede
říčanskou radnici jiný dlouholetý zastupitel za Klidné
město, čtyřicetiletý stavař David Michalička. Důvěru
dostal od 19 zastupitelů napříč politickým spektrem.
Naváže tak na své dlouhodobé působení na říčanské
radnici na pozicích projektového manažera, radního
a následně místostarosty, jimž se naplno věnuje od
roku 2015. Znalost říčanské radnice i obecných pravidel fungování municipalit již dokázal proměnit v řadu
úspěšně realizovaných projektů, jako jsou například
cyklostezka z Kolovrat do Mnichovic, zavedení říčanských městských a školních linek či Seniortaxi. Výrazně se rovněž zasadil o omezení tranzitní kamionové
dopravy či nedávno zahájený projekt revitalizace říčanských sídlišť. Aktivně se podílel či podílí na pořádání
volnočasových aktivit, jako jsou Streetfood Festival,
Letní kino, sportovní závody a další. Michalička povede
radnici jako uvolněný starosta. „Chtěl bych důstojně a
s pokorou navázat na úspěšného starostu, mého dlouholetého kolegu a kamaráda Vláďu Kořena. Zejména díky
jeho energii a zápalu naše město za posledních deset let
doslova rozkvetlo a má skvělé jméno napříč celou republikou,“ říká David Michalička.
Na pozici neuvolněného místostarosty ho nahradí pětapadesátiletý podnikatel Pavel Matoška. Jako zastupitel za Klidné město působí již třetí volební období.
V minulosti byl také předsedou poradního orgánu rady
města v oblasti dopravy. Sedmým radním po odstoupení V. Kořena se stal čtyřiačtyřicetiletý zastupitel a grafický designér Michal Anelt.
Podle prohlášení Klidného města, které má v zastupitelstvu většinu hlasů, bude vedení radnice jako dosud velmi citlivě regulovat novou výstavbu a finanční
prostředky směřovat především do zvyšování kvality
života stávajících obyvatel. Udržitelný rozvoj města
na principu „nejdříve infrastruktura, potom výstavba“ musí mít nadále přednost před příliš rychlým
nárůstem počtu obyvatel. Stranou nesmí zůstat ani
dohánění starých dluhů na veřejné infrastruktuře –
vodovodech, kanalizaci, komunikacích či školách.
S vědomím toho, že zejména blízkost přírody dělá z
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našeho města tak příjemné místo pro život, nezapomíná vedení města ani na infrastrukturu zelenou a
modrou.

David Michalička, starosta (uvolněný), člen
výboru pro územní rozvoj, 40 let
Rodilý Říčaňák, po místním státním
gymnáziu vystudoval ČVUT stavební a absolvoval stáž ve Velké Británii.
Pracovní zkušenosti získal jako projektant-statik, ředitel firmy na obnovitelné zdroje i ředitel stavební divize
v nadnárodní společnosti. Posledních
deset let je zastupitelem města, z toho šest let zde pracuje
na plný úvazek. Uplynulé volební období byl členem rady
města, na radnici pracoval jako projektový manažer. Je
předsedou výboru pro územní rozvoj a výstavbu. Příležitostně trénuje tenisovou mládež v Radošovicích či spolupořádá sportovní a kulturní akce ve městě.

Pavel Matoška, první místostarosta
(neuvolněný), podnikatel, 55 let
Narodil se v Plzni a vystudoval ČVUT
– FEL v Praze. Jako podnikatel vlastní
a řídí několik úspěšných společností.
Řadu svých podnikatelských aktivit
přesunul do Říčan, kde již 17 let žije.
Jeho firmy jsou velmi aktivní na poli
společenské odpovědnosti (CSR) a
opakovaně finančně podporují kulturní i sportovní akce,
kluby, školy a školky v Říčanech. Ve volném čase si užívá
létání a sport.

Michal Anelt, radní, grafický designér a šéf
studia, člen Unie grafického designu, 44 let
Po gymnáziu vystudoval ekonomii na
Fakultě sociálních věd UK. Souběžně
se studiem začal naplňovat své tvůrčí
ambice v oblasti grafického designu.
Po letech sbírání zkušeností vybudoval
v Praze vlastní grafické studio, kde se
svými kolegy již 16 let pracuje pro renomované klienty. Mimo jiné stojí např. za novou vizuální
podobou Muzea Říčany. Od roku 2013 je členem správní
rady MAKS Říčany, kde pro město uplatňuje své znalosti z
oblasti designu, marketingu a tiskové produkce.
Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

texty.kuryr@ricany.cz
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Poděkování a gratulace na prosincovém zastupitelstvu

Jednomyslná volba nového starosty.
Děkovná řeč D. Michaličky.

Speciální vzpomínkovou edici poštovních známek na
deset let na radnici připravil a předal grafik Michal Anelt.

Foto rudolf Flachs, text: kateřina Lauerová

Jedním z darů od kolegů z Klidného města a také zaměstnanců města je vybudování parkovacího stání u rodinného domu.

Kytici předanou radní
J. Voráčkovou
věnoval
V. Kořen své
ženě Martině
za podporu
a trpělivost
za uplynulých
deset let.
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Říčanská nemocnice se zapojila
do plošného testování
V našem městě je aktuálně evidováno kolem 80 tzv. aktivních pozitivně testovaných osob s onemocněním Covid-19. Celkem dle oficiální statistiky KHS bylo ke 14.
12. 2020 v Říčanech prokázáno 874 případů.

Testovací místo

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR proběhne celoplošné dobrovolné antigenní testování na onemocnění COVID-19,
placené z veřejného zdravotního pojištění, v termínu
od 16. 12. do 15. 1. 2021. Odběrové místo v říčanské
nemocnice je součástí celorepublikové sítě odběrových
míst, kde uvedené testování probíhá. Nemocnice ve
spolupráci s městem zajistila navýšení kapacity odběrového místa. Po připojení do centrálního registračního systému byl spuštěn REZERVAČNÍ SYSTÉM.
Rezervace zde: https://www.agellab.cz/odberova-mista-covid/stredocesky. Zájemci o dobrovolné testovaní
mohou odběrové místo navštívit pouze na základě registrace! Odběrové místo je umístěné v areálu nemocnice ve vchodu z ulice Domažlická.
Telefon – call centrum nemocnice Říčany 800 200 230
(6:30-16:00hod. po-pá).

Sociální zařízení

Zaměstnanci Domu se pečovatelskou službou SENIOR a
stacionáře Olga Říčany absolvují pravidelně každý týden
testování antigenními testy. Jsme rádi, že v tomto zařízení
se stále daří ochránit klienty i zaměstnance bez vážnějších
problémů.

Školy

Dne 30. listopadu proběhlo dobrovolné testování učitelů základních škol zřizovaných městem. Na testování

dorazila zhruba čtvrtina učitelů a nebyl zjištěn žádný
pozitivní případ. Velké díky patří mobilní laboratoři
ze skupiny AGELLAB, která celé testování provedla.
Testování proběhlo v jednotlivých školách a naši učitelé
nemuseli vážit cestu do Benešova do spádového odběrného místa pro Prahu-východ.
Vláda ČR mimořádně prodloužila žákům prázdniny
a školáci tak šli do škol naposledy v pátek 18. 12. 2020.
Dnem 18. 12. 2020 se na základě usnesení Vlády ČR
opět uzavřela všechna městská vnitřní sportoviště.

Úřad

Zajištění provozu úřadu je někdy velmi složité s ohledem na nemoci a karantény zaměstnanců, ale i přesto
se daří. Městský úřad často supluje uzavřené úřady
v jiných městech a tomu odpovídá nápor na služby
poskytované úřadem. Služby úřad zajišťuje v souladu
s omezeními dle platných nařízení vlády a metodických
pokynů ministerstva vnitra.
Situace kolem nového koronaviru je velmi dynamická
a je stále třeba sledovat oficiální zdroje www.vlada.cz
a www.mzcr.cz.

Stav účtu k 18. 12. 2020:
245.965,18 Kč
Vyplaceno: 300.000 Kč
Transparentní účet sbírky
na pomoc obětavým
zdravotníkům:
19-6131000227/0100
Rodiny, kterým je pomoc
určena mohou žádat:
sbirka@ricany.cz
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Jak funguje Městský úřad v Říčanech

Vážení občané,
jsme na prahu roku 2021, který se
může stát, a já doufám, že stane, rokem pozitivních změn a naděje. A to
nejen proto, že nás na podzim čekají
důležité parlamentní volby, ale i proto, že ten minulý rok 2020 nás uvrhnul částečně do chaosu, pocitu ohrožení a frustrace z různých omezení.
Dopady krize způsobily i problémy
v sociálních vztazích a osobních vazbách. Pokusím se ve zkratce popsat,
jak vidím činnost úřadu v roce 2020
a 2021, a jak vnímám obecně vývoj
v Říčanech. Říčany se v roce 2020
staly již potřetí nejlepším místem
k životu podle indexu kvality života
společnosti „Obce v datech“. Je to
jistě příjemné „ocenění“, ale je to
i závazek. V období, kdy se výrazně
zhoršují podmínky pro podnikání
v některých sektorech a tím klesají daňové příjmy města, bude pro

udržení pozice lídra třeba vynaložit více úsilí a hledat i nové cesty.
Říčany díky současnému vedení
dlouhodobě drží vyrovnaný rozpočet a tento konzervativní přístup se
v uplynulých letech už mnohokrát
vyplatil. Proto při sestavování rozpočtu na rok 2021 došlo k některým
úpravám v rozsahu plánovaných
investic a také k omezení nákladů
na provoz. Na tomto místě je třeba
připomenout, že na provoz úřadu,
zejména na výkon přenesené působnosti, významně a stabilně přispívá stát. Příjmy z činnosti úřadu,
které dosahují řádu desítek miliónů
Kč ročně, nezaznamenaly v době
krize roku 2020 významný propad.
Omezení nákladů na provoz se činnosti úřadu jako služby občanům
nijak výrazně nedotknou. Co ale
může provoz úřadu částečně omezit
i v roce 2021 jsou vládní usnesení
a mimořádná opatření ministerstva
zdravotnictví v souvislosti s vývojem epidemické situace způsobené
čínskou chřipkou. Úřad tato nařízení a opatření v roce 2020 důsledně
dodržoval a dodržuje, přestože se
často zdají chaotická a celkově nekoncepční. Omezení úředních hodin
pro veřejnost neznamená omezení samotného provozu úřadu. Jde
o opatření, která redukují osobní
kontakty, a tím chrání vás jako klienty a současně úředníky, aby nedošlo
ke kolapsu a případně úplnému uzavření úřadu a razantnímu omezení
služeb pro veřejnost. Opatrnost je

ale na místě, jde o zdraví nás všech,
které je čínskou chřipkou ohroženo
po stránce fyzické a často i psychické. Koncem roku 2020 došlo k významné změně na radnici a po deseti letech služby občanům odstoupil
starosta Vladimír Kořen. Bylo to
významných 10 let, protože právě
vize pana starosty posunuly město
Říčany ve srovnávacích studiích na
první pozici v rámci celé republiky.
Patří se mu za to poděkovat a popřát
hodně zdraví a sil pro další životní
výzvy. Vedení města ústy nového
starosty Davida Michaličky deklarovalo, že bude pokračovat v prosazování změn tak, jak byly nastaveny
před deseti roky při nástupu sdružení Klidné město do vedení radnice.
V roce 2021 plánujeme představit
a schválit strategický plán rozvoje
na další roky, spíš desetiletí. Připravované strategické materiály
budou přesahovat několik dalších
volebních období, ale realizace už
bude vždy na těch, kteří v dalších
komunálních volbách v Říčanech
uspějí. Každá krize jednou skončí
a často používaný slogan „společně
to zvládneme“ je určitě na místě,
ale i nás všechny čekají další výzvy
a rok 2021 nebude výjimkou. Abychom obstáli, bude potřeba vzájemná tolerance, spolupráce, vstřícná
komunikace, odpovědnost a laskavost. Přeji vám zdravý a spokojený
život opět v tom nejlepším městě
ČR i v roce 2021.
Tomáš Mařík, tajemník

Oprava Černokostelecké
ulice v roce 2021
neproběhne
Po dohodě města Říčany s Ředitelstvím
silnic a dálnic se plánovaná kompletní
rekonstrukce nejfrekventovanější ulice ve
městě posouvá o další rok. Jedním z důvodů
jsou komplikace s plánovanou opravou
jednotné kanalizace.
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Jaké jsou plány vedení
radnice s novým starostou?
I po proběhlých změnách drží radnice stále stejný směr.
Říčany musí mít stabilní ekonomiku, transparentní
veřejné zakázky a investovat do kvality života zdejších
občanů. Cílem pro nadcházející dva roky bude zejména
překlenout krizi, dohlédnout na největší investice a připravit nové projekty. Důraz bude kladen také na údržbu města, ještě větší zapojení veřejnosti či zjednodušení
procesů na úřadě.
Před deseti lety přišlo Klidné město v čele Vladimírem
Kořenem s hlavním cílem – vyvést město z dluhů. A to se
podařilo. Dlouhodobý plán investic, transparentní veřejné
zakázky i dohled odborníků ve finančním výboru přinesly
stabilní ekonomickou situaci. Ruku v ruce s konjunkturou
ekonomiky se ještě loni na jaře zdálo, že letité dluhy na infrastruktuře mohou Říčany brzy dohnat.
Celosvětová pandemie a útlum ekonomiky nás však
donutily velkou část plánovaných akcí odložit či pozastavit. Objem investic byl v roce 2020 sice nakonec rekordní, ale výrazně nižší oproti předpokladům. I v roce
2021 uděláme vše pro to, aby nadcházející finanční
krize měla co nejmenší dopad na chod města. Budeme
hledat úspory a investovat s rozmyslem. Některé z cílů,
které jsme si vytkli v roce 2018, budou přesto muset
pravděpodobně počkat.
Klidné město do tohoto neklidného období ale vstupuje
jako silný a jednotný tým, který – jak pevně věřím – uspěje.
1) Provedeme město krizí
Budeme dbát na to, aby Říčany co nejméně utrpěly současnou koronavirovou i nadcházející ekonomickou krizí.
Budeme hledat úspory, ale vždy zajistíme potřebný servis
občanům. Dostupné finanční zdroje budeme rozumně investovat. Budeme dále projektovat, abychom byli připraveni na lepší časy.
2) Ohlídáme klíčové investice
Letos by měla být zahájena stavba nové základní školy
na Komenského náměstí. Její cena včetně souvisejících
komunikací, parku a další infrastruktury se blíží půl miliardě korun. Takovou investici Říčany nepamatují. Velkou
část nákladů by měly krýt dotace, ale zásadní bude uhlídat ceny a termíny. Nová budova školy uklidní napjatou
situaci s rostoucím počtem dětí. Přenastavení školských
obvodů, navazující rekonstrukce starých budov i znovuzavedení specializovaných učeben a zvýšení kvality výuky
dlouhodobě připravuje místostarostka Hana Špačková
(Klidné město).
Důsledně musíme kontrolovat i další běžící akce. Zkapacitnění ČOV Říčany, které se pomalu dokončuje,
nebo stavbu netradiční MŠ Větrník v ulici Bílá. Nový
podchod pod tratí zkrátí cestu z Lihovaru na Černokosteleckou, přičemž nedaleko cyklostezky vznikne (i díky
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příspěvku společnosti BILLA) Industriální Fun park
– vítězný projekt z prvního participativního rozpočtu.
Tyto akce mají zajištěné financování a měly by být ukončeny či alespoň zahájeny do roku 2022.
Kromě těchto největších projektů samozřejmě poběží
i řada menších. Vypíchnout můžeme třeba plánované
úpravy v rámci Revitalizace sídlišť, několik nových
chodníků či další výsadby stromů v ulicích města i v
okolní krajině. Zajímavý bude i nový odpočinkový altán u Mlýnského rybníka s výhledem na panorama
města. Ten by měl stát do léta.
3) Připravené akce zahájíme podle finanční situace
Stále nevíme, o kolik peněz přijdou města z důvodu pandemie a souvisejících daňových opatření vlády. Proto jsme
ostatní připravené akce odložili a budeme je zařazovat
podle aktuálního vývoje našeho rozpočtu nebo dostupných dotací. Věřím, že alespoň na některé se brzy dostane.
Mezi největší připravené stavby patří úpravy okolí Marvánku, odkrytí koryta Říčanského potoka u fotbalové-
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ho stadionu, P+R u nádraží či rekonstrukce komunikací
Nedbalova, Dukelská, Melantrichova, Bílá, Bezručova, Sokolovská. Po dohodě s ŘSD jsme o rok odložili rekonstrukci Černokostelecké, kde chceme kromě nových
chodníků nově oddělit dešťové vody. Velkým investičním
oříškem se jeví nalézt zhruba 80 mil. Kč pro výstavbu objektu na místě bývalého kina. Zde prověřujeme změnu
původního záměru Komunitního centra na novou budovu ZUŠ. Existují slibné dotační tituly, nicméně realizaci
do dvou let asi nestihneme.
4) Připravíme další projekty
V období velkých investic a nižších příjmů města je důležité připravovat nové projekty. Pracuje se na dokumentaci nových zdrojů pitné vody – obnově vrtů u Rokytky
a též přivaděči od štolového přivaděče z Želivky.
Výzvou pro celé město je „Velký třesk“. Jde o soubor dílčích
projektů, na jejichž konci bude ve všech říčanských ulicích
vodovod, kanalizace a hlavně kvalitní zpevněný povrch se
zklidňujícími prvky. Aktuálně již město pod vedením radní
Jarmily Voráčkové (Klidné město) zpracovává pasport celého
území, kde infrastruktura chybí. V další fázi zahájíme návrh typových řešení i konkrétních projektů. V příštích dvou letech si
takovou investici nemohou Říčany dovolit, ale chceme zahájit
přípravu a hledat modely financování.
Mezi další akce, které se budou projektovat, patří například rozšíření parkoviště u pivovaru, které bude sloužit
pro širší centrum města i chystanou sportovní halu u gymnázia. Dále připravíme rekonstrukce historické budovy
školy na náměstí, zastaralé MŠ Srdíčko nebo domu u
hradu pro Muzeum Říčany. Pro tento zajímavý prostor
navíc počítáme s architektonickou soutěží.
V plánu máme také revitalizaci Masarykova náměstí. Tu
bychom rádi zahájili diskuzí s veřejností a následně uspořádali architektonickou soutěž. Centrum i náměstí jsou
vizitkou celého města a realizace navržených změn může
probíhat i po dílčích etapách. Další vlajkovou lodí je příprava venkovního koupaliště. Kancelář, která v roce 2002
zpracovala pro Říčany projekt koupaliště u Marvánku (dnes
bohužel nepoužitelný), jsme poptali na zpracování prověřovací studie na sousední plochu vedle Oázy a rybníka Rozpakov. Původní lokalitu u Kavčí skály zatím neopouštíme,
zde již územní studie existuje. Nicméně atraktivní okolí a
umístění u cyklostezky na kraji města nedaleko Marvánku
nám přijde zajímavější, včetně nadějného řešení příjezdu i
parkování zcela mimo rodinnou zástavbu.

ní dotace na investice. Výstavba a rekonstrukce šaten,
tribun či samotných sportovišť mají aktuálně zelenou
a město může kluby podpořit. Agendu sportu má nadále
v gesci radní David Frydrych (Unie pro sport a zdraví).
5) Zlepšíme údržbu města
Nově vzniklé „malé technické služby“ se v loňském roce
stabilizovaly po technické i personální stránce. Nejen proto věřím, že dojde ke zlepšení údržby zeleně, komunikací,
sportovišť a dalšího majetku města.
Petr Auředník (Klidné město), který má tuto oblast na starosti, připravuje kromě nastavení procesů též program pro
zapojení veřejnosti. Rádi bychom tak využili nabídku aktivních spoluobčanů, kteří mají zájem se postarat o určitou
část svého okolí.
6) Zjednodušíme úřad
Řada věcí na úřadě nějak běží. Některé z nich ale možná již
několik desetiletí pořád stejně. Někdy je to dobře, jindy lze
určitě najít efektivnější řešení, případně část agendy úplně
zrušit. Na podobné otázky nebyl v posledních hektických
letech čas. To bychom rádi změnili s cílem, aby klient –
tedy občan – dostal jednodušeji a dříve to, co potřebuje.
Zkušenosti z vedení vlastní úspěšné firmy nejen zde jistě
uplatní nový místostarosta Pavel Matoška (Klidné město).
7) Budeme vám naslouchat
V předchozí dekádě zavedly Říčany, zejména díky dosavadnímu starostovi a naší tiskové mluvčí, celou řadu kanálů,
prostřednictvím kterých se veřejnost prakticky online dozvídá důležité informace. Kurýr, web města, Facebook, mobilní
aplikace, Z očí do očí nebo různá veřejná projednání. Vše bude
zachováno včetně každoročního participativního rozpočtu.
Zárukou dobré komunikace bude odborník a nový radní Michal Anelt (Klidné město), jehož cílem bude mimo jiné též kultivovat veřejný prostor a omezit vizuální smog ve městě.
Konkrétní stavební záměry budou ještě více projednávány s občany přímo na místě. Brzy též spustíme tzv. investiční mapu,
ve které budou přehledně zobrazeny připravované akce města.
Každý si bude moci zkontrolovat, co se má dít za jeho plotem.
Sousedé z jedné ulice se budou moci společně domluvit například na zklidnění dopravy či jiných úpravách dopravního režimu.
Čeká nás spousta práce, spousta nových projektů a realizací. Těšíme se na ně. A těšíme se také na spolupráci s vámi!
David Michalička, starosta

Dalším neřešeným říčanským prostorem je přednádraží, roztříštěné území pod železnicí s brownfieldy
mezi Lihovarem a Fialkou. Zde stále probíhá živá diskuze, jaké funkce a jaké hmoty by zde v budoucnu mohly
vzniknout. Jisté je, že jde o důležitou oblast, kterou je
nutno řešit komplexně. Vzhledem k velikosti a komplikovaným vlastnickým vztahům však neočekávám, že by
v nejbližších dvou letech došlo k zásadnímu posunu.
V neposlední řadě bychom rádi vyzvali místní sportovní
kluby, aby oprášily své projekty a pokusily se žádat o stát-
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Nejdůležitější dokončené investice
města v roce 2020 obrazem
Ani v roce, kdy svět zasáhla pandemie nového koronaviru, se investice města nezastavily. Některé plánované investice však byly pozastaveny.

Radnice dokončila třetí etapu rekonstrukce Politických vězňů, kterou začala v roce 2018. Nechala
asfaltový povrch Cesty Svobody nahradit velkoformátovou dlažbou a alej doplnit městským mobiliářem. Umístila i odjezdovou tabuli autobusů a vlaků.

Původní strop nahradil beton. Přerod sto let staré budovy Obecné školy ve
školu mateřskou v Kuří. První děti školka přivítala 1. září 2020.

Pražské Kolovraty se přes Říčany propojily s Mnichovicemi. Lokalita Na
Vysoké má nyní další spojení s centrem města. Od uvedení do provozu
v létě 2020 po cyklostezce projelo či prošlo tisíce lidí.
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U sportoviště u 3. ZŠ město zvětšilo parkovací plochu pro návštěvníky a
dosadilo stromy.

Stezka pro pěší i cyklisty propojila říčanské nádraží s komerční zónou.
Město získalo i dotaci na podchod pod tratí a vybralo zhotovitele. Stavba
podchodu začne na jaře 2021.

Připravila Kateřina Lauerová, foto: Rudolf flachs

Radnice se spolu s FK Říčany pustila letos v létě do rekonstrukce fotbalové tribuny. Modernější bude nejen venkovní část pro diváky, ale hlavně
zázemí pro hráče uvnitř tribuny.

Na přání občanů proběhla modernizace dopravního hřiště. Na jaře již
přivítá nové žáky dopravní výchovy.
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Opravená fotbalová tribuna je připravena pro
fanoušky i sportovce

Připravila Kateřina Lauerová, foto: Rudolf flachs

Půlroční stavební práce na fotbalové tribuně jsou dokončeny.
Vybudování komfortního zázemí pro hráče i fanoušky stálo
přes 7 mil. korun.
Na opravu přispělo MŠMT částkou 4,7 mil., z městského rozpočtu šlo přes 2 mil. korun a klub přispěl 240 tisíci na vybavení
šaten, opravu dveří do stávajících WC pro diváky a další drobné opravy, které neřešil projekt.
Modernizací prošel jak interiér, tak venkovní část tribuny.
Opraveny byly šatny a sociální zařízení pro hráče i WC pro diváky. Instalována je vzduchotechnika, která má pomoci s odvodem vlhkosti a odvětráním sprch a šaten. Základy budovy
dělníci odizolovali, opravili příchod k tribuně od pokladny, natřeli a částečně opravili střešní konstrukci, opravili sezení pro
diváky. Přejeme všem hezké sportovní zážitky, jen co to situace
a počasí dovolí.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města
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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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Říčanský advent byl jiný.
Stejně jako byl jiný celý rok 2020

Omezená možnost shromažďování nás přivedla k netradiční formě sdílení svátečního času. Adventní program pro vás patroni jednotlivých adventních
setkání tentokrát předtočili. Příchozí tak mohli po menších skupinkách v rozmezí několika hodin zhlédnout program na promítacím plátně na náměstí.
Výhodou je, že videa jsou stále k vidění na webu města.

První adventní svíci na požehnaném věnci zapálili 29. 11. společně
starosta Vladimír Kořen s farářem Konstantinem Petrem Mikolajkem,
OPraem. Za sváteční slovo při rozsvěcení stromu děkujeme paní ředitelce
ZUŠ Říčany Ivetě Sinkulové, za hudební představení žesťovému souboru
pod vedením Jiřího Odcházela a pěveckému sboru Naladěno pod vedením
Lucie Novákové.
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Druhou adventní neděli 6. prosince měly v režii Římskokatolická farnost a
Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany. Svátečního slova se z kostela
sv. Petra a Pavla ujali farář Konstantin Petr Mikolajek, OPraem. a Lukáš
Pavelka, vedoucí říčanských skautů, kteří společně zažehli druhou svíci.
Dále vystoupili farní vikář Matěj Jaroslav Baluch, OPraem a zástupce
vedoucího skautů Tomáš Rajtora. Hudební program představil Martin
Mužík s rodinou. Videa pro město natočil Tomáš Lénárd.

Na třetí adventní neděli připravili program Církev bratrská,
Olivova dětská léčebna, Klub Cesta, MAS Říčansko

Děti z Klubu cesta vyrábějí
přáníčka pro seniory.

Petra Nyklová (ředitelka Cesty integrace), Pavlína Filková (ředitelka
MAS Říčansko), Karel Fáber, (kazatel Církve bratrské), Josef Boubín,
(PR,Olivova dětská léčebna)
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Čtvrtá adventní neděle proběhla v režii
Československé církve husitské, v čele
s farářkou Janou Šmardovou Koulovou.
Říčanský advent připravovali v církvi poprvé. Velice si váží pozvání, milého přijetí
i krásné spolupráce. Říčanští husiti cestu
podnikli z Tmaně u Berouna a putovali s
dětmi tmou, aby v tomto šeru nesli Světlo
dál. Rozsvítili jej na adventním věnci jako
jedna velká rodina - s přáteli, které znají,
i s Vámi, které zatím neznají. Čtvrtou svící
na adventním věnci se kruh uzavřel, srdce
se spojila v důvěře v Boží milost. S přáním
Božího požehnání a jistotou, že s Láskou
v našich srdcích všechno společně i na
dálku zvládneme. Bůh je Láska. Co je
vzdálené může být blízké.

České Vánoce 2020 v Říčanech

Místní kostel sv. Petra a Pavla rozezněly tóny modrých houslí
Pavla Šporcla. Ten zde pro své sousedy z Říčan nahrál program
České Vánoce 2020. Premiéru měl večer před Štědrým dnem na
plátně na Masarykově náměstí. Po jeho boku vystoupila i skvělá sopranistka Jana Šrejma Kačírková, čerstvá držitelka již třetí
ceny Thálie. Vyniknout svému hlasu dala ve skladbě Ave Maria.
Pavel Šporcl zahrál skladby Tichá noc, Ave Maria, Svatá noc,
Alla Trepack pro dvoje housle na Čajkovského, Rolničky i českou
koledu Narodil se Kristus pán.

foto: Rudolf flachs, Text: Kateřina Lauerová

Tentokrát návštěvníky adventních a předvánočních setkání nemohl hřát svařáček
či punč, věříme však, že i přesto se na náměstí svátečně naladili a v poklidu si užili
svátky vánoční.
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Vladimír Kořen
spolu s ředitelem
Muzea Říčany
Jakubem Halašem,
symbolicky otevřeli
Informační stánek.

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ

Trafika na náměstí připomene osudy říčanských Židů
za druhé světové války
ní fond obětem holocaustu
z prostředků Ministerstva
kultury ČR, se natočila videa, byly vytištěny informační tabule, leták s mapkou
a pracovní listy pro žáky a
studenty. Stolpersteinů, česky kamenů zmizelých, je na
Masarykově náměstí položeno 15 a jsou k vidění kdykoli.
Stánek bude pro veřejnost
otevřen, až bude situace s koronavirem a klimatické podmínky příznivější..
Kateřina Lauerová, tisková
zpráva města

Koordinátorka projektu za město Věra Likešová

foto: Rudolf flachs

Informační stánek k říčanským kamenům zmizelých je
dokončen. Díky spolupráci
města Říčany a Muzea Říčany ožila historická trafika na
Masarykově náměstí. Osud
říčanských židovských rodin,
které žily na Masarykově náměstí ještě na začátku druhé
světové války, přibližují fotografie a audio příběhy, které
namluvil Petr Dušek. Úvodního slova ve videospotu se
ujal Vladimír Kořen. V rámci
projektu, který finančně podpořilo město Říčany a Nadač-

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

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

1. referent oddělení investic na odboru správy majetku
POŽADujeme: vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 7. 1. 2021 do 15,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 13. 1. 2021 v 10,00 hod. Účast na VŘ je závazná spodáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2. vedoucí oddělení hospodářské správy
na odboru správy majetku
POŽADujeme: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 7. 1. 2021 do 15,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 13. 1. 2021 ve 13,00 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.

4. Referent oddělení vodoprávní úřad na odboru
životního prostředí (doba určitá)
POŽADujeme: vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 12. 1. 2021 do 15,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 18. 1. 2021 v 9,00 hod. Účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

5. REFERENT ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY - SPECIALISTA
PRO SMART CITY A ENERGETIKU
POŽADujeme: Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání - vzdělání v oboru
energetiky výhodou
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 22. 1. 2021 do 18,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 28. 1. 2021 ve 13,00 hod.- účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

6. DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Bližší informace na tel. 602 767 155, Michal Svoboda, vedoucí
oddělení technické správy. Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa
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MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:

 Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty  5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny
volna navíc  Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)  Příspěvek na mateřskou školu a možnost
umístění dětí do firemní školky  Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění  Příspěvky při životních
a pracovních výročích
 Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč
 Příspěvek na volnočasové aktivity
 Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
 Příspěvek na kulturní akce organizované městem  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

Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 11. 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

267 315 089,31

93,08

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

127 250 400,00

126 388 228,42

116 762 549,45

92,38

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace

8 810 150,00

2 996 150,00

3 263 949,20

108,94

263 381 202,00

227 390 928,53

136 060 757,98

59,84

Přijaté splátky půjček

985 000,00

385 000,00

378 100,00

98,21

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

701 643 752,00

644 354 369,15

523 780 445,94

81,29

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

907 080 601,04

786 282 696,10

86,68

405 415 644,00

438 507 217,71

335 824 939,14

76,58

11 107 000,00

3 478 831,13

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

416 522 644,00

441 986 048,84

335 824 939,14

75,98

Kapitálové (investiční) výdaje

337 403 186,00

311 125 422,38

183 476 470,95

58,97
0,00

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

Rezervy na investice

17 801 040,00

rezerva na investice krytá úvěrem
(opatření COVID)

21 654 042,53

0,00

50 000 000,00

0,00

Investiční výdaje celkem

355 204 226,00

382 779 464,91

183 476 470,95

47,93

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

771 726 870,00

824 765 513,75

519 301 410,09

62,96

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

68 562 882,00

82 315 087,29

35 403 501,02

43,01

840 289 752,00

907 080 601,04

554 704 911,11

61,15

0,00

0,00

231 577 784,99

Text: Věra Krejčová

VÝDAJE

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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Stovku stromů vysadili dobrovolníci ve
městě pro naši budoucnost
Na výzvu bývalého starosty města Vladimíra Kořena se do
projektu Sázíme budoucnost v Říčanech zapojili jednotlivci, rodiny i zájmová sdružení. Během prosince proběhla
výsadba pestré škály stromů. V ulicích jich přibylo kolem
jedné stovky.

U hřbitova dvacítku nových lip vysadili
především rybáři a další dobrovolníci.

U ulice Plavínová je nově zasazena
desítka dubů díky dobrovolníkům,
pracovníkům muzea a Ekocentru.

U Pacova se angažovali především členové Okrašlovacího spolku.

Všem, kteří se zapojili do sázení stromů, děkujeme. Díky patří i říčanským
dobrovolným hasičům, kteří vytvořili zázemí pro brigádníky. Složitou logistiku
a organizací výsadby skvěle zvládlo oddělení technické správy města.

Na Vysoké zasadili střemchy
především členové tamního
sousedského spolku.
U frekventované 101 ulice Říčanská porostou lípy díky rybářům a kolektivu MAP.

26

texty.kuryr@ricany.cz

Zastupitelé

(Vizuální) kultivace veřejného prostoru?
Buďme i zde příkladem pro ostatní!
Když jsem před volbami hledal své
motto, či lépe řečeno oblast, která se
mě v Říčanech dotýká a chtěl bych ji
změnit, nenapadlo by mne, že se mi tak brzy naskytne možnost podílet se na jejím naplnění. Vizuální komunikace ve
veřejném prostoru či možná aktuálnější termín „vizuální
smog“ se nás ve městě a dokonce v krajině dotýkají tak, jako
málokteré jiné. Ony totiž město i krajinu dotváří, podobně
jako architektura či výtvarné umění. Pěkný dům s fasádou,
moderní dlažba, stromořadí či socha, to všechno jsou prvky,
které, zasazené do okolního kontextu, dokáží nejen upoutat
pozornost, ale mají mnohem větší přesah. Dokáží prostor
zútulnit, zlidštit, dát mu měřítko. Umí v člověku vyvolávat
emoce, dokáží ho k danému místu citově připoutat. Mohou
ale také edukovat, vést k estetickému cítění, k zájmu o umění či přírodu. Je to vlastně jedinečný způsob komunikace,
kterým město hovoří s lidmi, ale i lidé na sebe navzájem.
A vizuální komunikace v tom nestojí stranou.
Zní to skvěle? Ano, pokud se k tomu přistupuje s rozmyslem, pokud se hledá ideální kompromis mezi historickým,
tradičním a novým. A zde je kámen úrazu. Zatímco architektura či výtvarné umění podléhají ve veřejném prostoru
určité formě regulace, všudypřítomná reklama nepodléhá
prakticky ničemu. Pokud na vás z billboardu nevykukuje
nahé pozadí či nepropagujete rasismus či xenofobii (plníte
kodex reklamy), můžete veřejný prostor atakovat prakticky čímkoli a jakkoli dlouho. Stejné je to třeba s realizací
obyčejné výlohy. Zatímco pro její architektonické prove-

dení budete potřebovat řadu souhlasů a povolení, na to,
abyste na ni nakonec vylepili metrová písmena křiklavou
barvou, nepotřebujete nic.
Dá se s tím něco dělat? Dá! Řada měst v civilizovaných
zemích (včetně té naší), kterým není jejich vzhled lhostejný, přistoupila k nějaké formě regulace vizuálního
smogu. At‘ se to týká například regulace počtu billboardů
či citylightů, zakázů překrývání fasád velkoformátovými
bannery nebo časovým vymezením, kdy mohou „svítit“
obrazovky či světelné reklamy. Řešení mají i zmiňované
výlohy a vývěsní štíty, například procentem plochy textové informace, doporučenou barevnou škálou či mírou
jejich zaslepení.
Aby nedošlo k omylu. Nikdo se tu nestaví do role soudce či estéta. Nedotknutelnost soukromého vlastnictví či
svobodné vůle musí být vždy na prvním místě. Nicméně
určitá pravidla musí platit i zde. A nejde jen o pravidla.
Jde hlavně o pozitivní vzor a motivaci ze strany municipalit. Města by měla jít příkladem, jejich vizuální
komunikace by měla ukazovat směr i nastínit cílový stav
řešení. Účinným nástrojem může být i určitá forma finanční podpory těch řešení, která jsou v souladu s nastavenými pravidly.
Veřejný prostor patří nám všem. Moc rád bych tady u nás
v Říčanech vyvolal diskusi, jak k němu přistupovat s rozumem, abychom se v něm všichni nejen rádi pohybovali, ale
aby plnil všechny funkce, které k němu patří.
Michal Anelt, radní (Klidné město)

Proč je dobré být zastupitelem
V minulých týdnech a měsících se
řešila kauza bytů z
Komenského náměstí. Mediálním
prostorem létala mnohá zdůvodnění,
proč byty převést či nepřevést na původní nájemníky, ponechat je v majetku
města, případně znovu prodat byty nájemníkům za novou odhadní cenu. Tato
kauza se zdá na první pohled komplikovaná a může u mnohých spoluobčanů
zanechat pachuť něčeho podezřelého,
nečestného a nemravného. Tak tomu
však není! Předně je třeba se omluvit
nájemníkům za způsobená příkoří ze
strany města. V červenci 2019 byl na
Zastupitelstvu města schválen záměr
uzavřít řádné smlouvy o převodu vlastnictví bytu za cenu 100 Kč za byt podle
původních parametrů, stanovených
v roce 2002. Toto usnesení bylo schvále-

no 17 hlasy všech přítomných zastupitelů, včetně všech zastupitelů Klidného
města a starosty Vladimíra Kořena. Nikdo ani náznakem nezpochybnil nevýhodnost převodu za symbolickou cenu
100 Kč podle původně stanovených
smluvních podmínek. Všichni si byli vědomi, že nájemníci si své byty již zaplatili při výstavbě a legitimnost očekávání
nájemníků byla potvrzena hlasováním
zastupitelů i v minulosti. V srpnu 2019
se však objevila pochybnost, jestli tento
záměr prodeje byl či nebyl v roce 2002
vyvěšen na úřední desce, aby tím byly
splněny zákonné podmínky převodu.
Jelikož se důkaz vyvěšení nedohledal,
začalo roční právní martyrium a město
hledalo důvody, proč byty nepřevést za
původních podmínek. Nakonec pověřený soud v srpnu 2020 svým pečlivě
zdůvodněným rozsudkem rozhodl ve
prospěch nájemníků a následně 11 za-

stupitelů rozhodlo hlasováním o zastavení dalších soudních sporů s nájemníky a schválilo kupní smlouvy o převodu.
Kauza tímto končí a je třeba jmenovitě
poděkovat těmto zastupitelům – Polánský, Hraba, Mrázek, Jančíková, Krebs,
Šmolík, Egidová, Kozák, Frydrych,
Michalička, Auředník. Každý hlas při
hlasování rozhodoval a těchto 11 zastupitelů se postavilo v souladu s právem za občany Říčan. Vážím si toho a
tito zastupitelé mají moji důvěru. Má-li
existovat pouze jediný důvod, proč bylo
dobré stát se zastupitelem a vyváženě
hájit zájmy města a občanů, tak tato
kauza byla tím pravým důvodem.
Přeji vše dobré občanům Říčan v této
zvláštní neklidné době a vězte, že v roce
2021 bude lépe.
Tomáš Krebs,
člen finančního výboru a zastupitel,
(STAN)
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Kauza bytů na Komenského náměstí
V prosinci byla definitivně ukončena vleklá
kauza převodu bytů v budově na Komenského náměstí čp. 1910. Po schválení
smluv Zastupitelstvem dne 25. 11. 2020
byla celá věc završena podpisy smluv a
vkladem vlastnického práva nájemníků do katastru nemovitostí. Byl jsem Zastupitelstvem zmocněn k podpisu smluv za
město, spolu s novým starostou Davidem Michaličkou a zastupitelem za ODS Miloslavem Šmolíkem. A můžu říct jediné:
jsem hrdý, že jsem mohl připojit svůj podpis pod více než 30
kupních smluv.
Od počátku jsem stál se svými kolegy ze STAN Říčany na straně nájemníků, kdy jsme vnímali morální závazek města byty
převést do vlastnictví nájemníků. Šli jsme do voleb s heslem,
že budeme bojovat za zájmy Říčaňáků a svým postojem pouze
naplňujeme náš volební program. A budeme v tom pokračovat
i nadále.
Dovolte mi poděkovat 11 zastupitelům, kteří měli odvahu hlasovat pro uzavření smluv, zejména Davidu Michaličkovi, bez
jehož konstruktivního přístupu by ke schválení smluv prav-

děpodobně nedošlo. Poděkování patří rovněž paní soudkyni
Janě Chudíkové za mimořádně právně precizní odůvodnění
rozsudku.
Projekt multifunkčního domu na Komenského náměstí čp.
1910 byl od počátku veden chvályhodným záměrem tehdejšího vedení města - nabídnout říčanským občanům, zejména
mladým, dostupné bydlení. Ostatně, bylo by velmi žádoucí podobný projekt realizovat i dnes. V situaci, kdy ceny nemovitostí
v Říčanech a okolí rostou raketovým tempem, kdy se realizuje
jen omezená výstavba, nadto pro většinu mladých lidí za zcela
nedostupných finančních podmínek, je podobný projekt městem spolufinancované výstavby bytů v zásadě jedinou možností, jak dlouhodobě udržet v Říčanech zdejší mladou generaci.
Řada mých známých a přátel, se kterými jsem studoval během
svého dospívání na říčanských školách, byla nucena město
opustit a odstěhovat se často zcela mimo region do cenově dostupnějších oblastí. Postup této „gentrifikace“ tak může město
vhodně nastavenou bytovou politikou do budoucna alespoň
zmírňovat.
Adam Polánský, zastupitel (STAN)

Nechceme zelené střechy?
Úvodem je potřeba zdůraznit, že ODS
Říčany v zásadě nemá nic proti kvalitně
provedeným a udržovaným zeleným střechám, ba naopak si myslíme, že budou do
budoucna stále více potřeba a za správně
nastavených podmínek je rádi podpoříme v jakékoliv změně
územního plánu. Změna č.4 územního plánu neřešila pouze
problematiku zelených střech, ale i jiné skutečnosti, proto jako
celek nešlo materiál podpořit.
Návrh radnice, který zvláštním způsobem nastavuje pravidla
zelených střech, jsme i přes částečné vyhovění mé námitce (snížení mocnosti zeminy na střeše z 25 cm na 15 cm) nepodpořili z
těchto tří logických důvodů:
1. ekologicky - neekologické
Zelená střecha potřebuje řádnou údržbu. Ve většině shlédnutých realizací vidíme střechy žluté, často zaplevelené, v
horkých dnech při silnějším větru produkující emise půdního prachu. O pěknou zelenou střechu se musí někdo
starat, zalévat jí a udržovat. Je tedy náročná i na spotřebou
vody, které byl v posledních letech nedostatek. Zalévání
dešťovou vodou pokryje jen část potřeby a vody je navíc v
důsledku politiky města v systému zásobení vodou nedo-

statek. V neposlední řadě dochází větší spotřebou betonu
na střechu i k většímu zatížení životního prostředí.
2. příliš regulační
Radnice střechy celoplošně přikazuje všem podnikatelům
již od výměry střechy 300 m2 (oproti původnímu návrhu
500 m2). Nechceme podporovat autoritativní podmínky pro
výstavbu, ale dát stavebníkům možnost volby s motivací, nikoliv jim pouze zvýšit investiční náklady bez další diskuze.
Obáváme se i faktu, že pokud někdo dělá střechu z donucení, bude tomu i odpovídat péče o tuto střechu.
3. nelogické
Vyhnout se realizaci zelené střechy lze instalací fotovoltaických střech. Tím argument argument vlivu na mikroklima
padá. Navíc rozhodně nebudou estetickým přínosem pro
krajinný a estetický ráz města.
Chápu rozměr využití tzv. zelené energie, sám jsem si panely i přes extrémně dlouhou návratnost na část střechy
spíše pro dobrý pocit nainstaloval. Stejně tak rozumím
záměru realizace zelených střech, i když nabídce realizace
redukce zeleně na rostlém terénu za zeleň na střeše přicházíme o zeleň daleko cennější.
Miloslav Šmolík, říčanský a krajský zastupitel (ODS)

Sázím, sázíš, sázíme (stromy)
Znáte tu písničku, kterou zpívala
Pavlína Filipovská:
„Jdu takhle ulicí,
za mnou dva mladíci, náhodou…“ Tak já jsem šla také
naší ulicí, ale dva mladíci (sice trochu
staršího věku) šli přede mnou a zaráželi dřevěné kolíky do zeleného pásu.
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Na konci ulice již byly dvě jámy necelý
metr od plotu a z jedné na mě koukaly přetržené kabely. Ptala jsem se, co
se děje, zda zase někde neuniká plyn.
Bylo mi řečeno, že o plynu nic nevědí,
ale že se tady budou sázet stromy. Tak
jsem zapátrala v paměti a vzpomněla
jsem si, že v březnu tohoto roku vyšla
tisková zpráva o tom, že Říčany vysadí

téměř 600 stromů a 10 000 keřů. Tehdy
jsem to kvitovala, asi jako každý z nás,
že je to dobrá věc. Ale realita je na hony
vzdálena tiskové zprávě. Tak třeba naše
ulice je obousměrná a celá zelená. Po
obou stranách komunikace jsou pásy
zeleně, kde jsou na různých místech
vysázeny keře i stromy a většina zahrad
má stromy zasázené i podél svého plotu

texty.kuryr@ricany.cz

Zastupitelé
na zahradě. Lidé chodí okolo a klepou si na čelo, koho napadlo vysázet stromy v této lokalitě, aniž by to s nimi někdo
probral. Když se Říčany přihlásily k akci vysazování stromů a
keřů, měly nějaký koncept, kam ty nové stromy zasadí? Podle
mě asi moc ne. Teď jezdí po Říčanech auto s vlekem a snaží se
zasadit stromy, kam se dá. Před skoro deseti lety jsme vysazovali stromy za Marvánkem, tzv. Alej Říčaňáků. Když se tam
podíváte dnes, tak se vám chce plakat. Většina stromů je polámaná. V remízkách vysázených na různých místech je dost
stromů uschlých. Vysazovat stromy je chvályhodná aktivita.
O ty stromy se musí ale také někdo dále starat, aby z nich za
pár let nezbyly jen kůly. Nevím, kolik stromů z těch 600 ještě
čeká na zasazení, ale doufám, že se toho brzy dočkají a na místech, kde se budou hodit.
Karla Egidová, zastupitelka (ODS)
Dobrý den,
projekt „Sázíme budoucnost“ si dává za cíl vysazení 10 milionů stromů v českých městech nebo krajině. Za každého obyvatele jeden. Osobně tento projekt podporuji a snažil jsem se
v průběhu 10 let hledat místa pro nové stromy. V závěru roku
jsme dostali zprávu, že Říčany získaly několik milionů korun
na už čtvrtou rozsáhlou výsadbu krajinné zeleně. Tady půjde
o ony zmiňované stovky stromů a tisíce keřů v polích. Vše
se děje na základě detailního projektu ČSOP, který detailně
kontroluje Agentura ochrany přírody a krajiny. Své místo má
zakreslené každý strom, prověřují se sítě, možné kolize apod.
Stromy vysazují na základě soutěže odborné firmy, které také
několik let o stromy, keře i louky pečují. Stromy zalévají, popřípadě nahrazují. Někdy je poškodí zajíci, jindy je může vyvrátit vítr. Osobně jsem mnohokrát remízy i aleje kontroloval.

Včetně Aleje Říčaňáků, o které Karla Egidová píše. A vím,
že se stromy nahrazují a péče kontinuálně probíhá. Kromě
těchto krajinářských projektů jsem osobně připravil i projekt
výsadby stromů v zastavěném území města. Vytipoval jsem
stovky ulic, kde by stín a koruny stromů mohly zlepšit vzhled
i mikroklima nad rozpáleným asfaltem. Ve veřejné zakázce
jsme hledali projektanta. Nicméně projekt by stál vysoké statisíce korun. Raději jsem po večerech sám procházel podklady majitelů sítí, katastrální mapy, vybíral a konzultoval vhodné druhy… Jezdil jsem po městě a hledal, kde se dají stromy a
keře vysadit či doplnit. Tři krabice mapových podkladů. Nakonec se výběr zúžil na zhruba 140 stromů, a to včetně obnovy stromořadí, kde stromy z různých důvodů uhynuly. Žádné
náhodné sázení. Ano, v případě ulice Milady Horákové došlo
ke kolizi s kabelem internetu, který nebyl přesně zanesen do
podkladů. Bavíme se o pouhých čtyřech stromech, dříve byla
ulice plná hrušní, teď šlo o břízy. Právě ty jsme museli vykácet
přímo u restaurace Jureček kvůli odvodnění parkoviště. Cítil
jsem to jako svůj dluh místu. Dívat se optikou jedné ulice negativně na celý projekt mi přijde hrubě nespravedlivé. Zvlášť,
když se do výsadby zapojily desítky dobrovolníků, rybářů,
hasičů, ochránců přírody z Ekocentra či Okrašlovacího spolku a místních sdružení… Chtěl bych jim poděkovat a ujistit je,
že jejich snaha má z mého pohledu hluboký smysl. Samozřejmě jsou i lidé, kteří stromy lámou, kácí, řežou do nich. Jejich
ideálem může být asfalt, rozježděný parkovací pás nebo anglický trávník bez jediné pampelišky. Já, jako Kořen, stromy
ctím, ale nebudu stromy nutit lidem, kteří o ně nestojí. Jámy
jsou zasypány. Své výsadby můžete zaregistrovat na www.
sazimebudoucnost.cz
Vladimír Kořen, bývalý starosta, (Klidné město)

Nižší daně pro všechny jsou šancí na lepší
hospodaření veřejných rozpočtů
Se snížením daní pro všechny zaměstnance se okamžitě objevily obavy, že
se zhroutí rozpočty měst a obcí. Je
pravda, že občané zaplatí na daních
méně peněz a stát, kraje a obce utratí méně. Na druhou
stranu je však třeba přiznat, že výpadek bude návratem
k výší příjmů o nějaké dva tři roky zpět. Stát v posledních
letech vybral každý rok o necelých 100 miliard navíc.
V roce 2014 měl stát příjem 1133 miliard, loni to bylo už
1523 miliard. Těch 80 miliard, které stát na superhrubé
mzdě nevybere a zůstanou lidem, opravdu není zásadní
část rozpočtu.
Co je nepříjemné, je časování změn. Pár dní před koncem roku nebylo jasné, jak se bude příští rok danit. Jak
pro firmy, tak pro veřejné rozpočty je to komplikace.
ODS podala návrh na zrušení superhrubé mzdy už
v srpnu 2018. Byl by dostatek času veřejné rozpočty
na snížené příjmy připravit. Bohužel vláda v čele s Andrejem Babišem byla tak dlouho urputně proti, až sám
Babiš nakonec navrhl podobnou změnu, která prošla
s posledními dny roku.
I tak je dobře, že konečně ke zrušení superhrubé mzdy

došlo. Právě v ekonomicky obtížnějších časech, jako teď
v době koronakrize, je potřeba lidem pomoci a nechat jim
více peněz. Právě v tuto chvíli je ideální doba, aby stát osekal své výdaje, stal se menším a efektivnějším. Za léta vlád
ČSSD a ANO už jsme si zvykli, že stát utrácí, aniž by přemýšlel. Je čas tento experiment ukončit a nechat na lidech,
co se svými penězi udělají. Obzvláště teď, kdy je většina
z nás postižena vládním chaosem při zvládání pandemie.
ODS v šetření ukázala cestu a do Poslanecké sněmovny
poslala návrh, jak ušetřit v rozpočtu 80 miliard.
Zmenšení objemu peněz pro stát, kraje a obce není zničující. Je naopak příležitostí zamyslet se nad tím, jak
po časech nebývalého blahobytu peníze ušetřit, služby
zefektivnit a stát zeštíhlit. A věřím, že to zvládneme i
v Říčanech. Výpadek ze zrušené superhrubé mzdy se
bude v Říčanech pohybovat v milionech korun, což v říčanském rozpočtu dělá plus mínus jedno procento celkových peněz. To se dá.
Přeji vám v právě začínajícím roce hodně úspěchů, rodinné pohody a zdraví.
Jiří Kozák, zastupitel (ODS)
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Městská policie Říčany

trestného činu. Strážníci o zadržení řidiče vyrozumívají Policii ČR a předávají jej k provedení dalších úkonů a
opatření.

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765

6. prosince, 10.55
Větrné počasí způsobuje pád provizorního plechového
stavebního oplocení v ulici 17. listopadu. Vlivem pádu
oplocení je vyvráceno dopravní značení a dochází k jeho
poškození. Strážníci vlastními silami odsunují popadaný plot tak, aby byl alespoň umožněn částečný průchod
chodcům po chodníku. Poškozené dopravní značení je
nahlášeno pracovníkům technické správy města a ve věci
spadlého oplocení je vyrozuměn majitel pozemku. Ten se
dostavuje na místo a spadlé oplocení dočasně z místa odstraňuje.

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

Městská policie radí a informuje
Ladova ves. Odpočinkové místo na trase cyklostezky,
které není místem odpočinku, ale stává se místem problematickým z pohledu veřejného pořádku. V poslední době
se zde rozmohlo vandalství, ničení a krádeže vybavení.
Kontrolní činnost zde strážníci vykonávají intenzivně,
opakovaně, ale není v ničích silách zde být neustále. Při
jedné z mnoha kontrol je zjištěno, že v místě proběhla organizovaná oslava či společenská sešlost a to i za ne zcela
vyhovujících klimatických podmínek. Veřejné prostranství je značně znečištěno, jakož i okolní pole a přiléhající
ovocný sad. Naštěstí není tentokrát zjištěno žádné poškození vybavení. Zajímavý je však prostor toalety, po jeho
otevření je nalezeno značné množství alkoholických i nealkoholických nápojů. Na místo jsou přivoláni pracovníci
technické správy, kteří okamžitě provádějí úklid místa.
Strážníci věci nalezené na toaletě i přiléhajícím okolí zajišťují a převážejí na služebnu. Jejich majitel se může osobně
přihlásit strážníkům na služebně, rádi nález předáme zpět
právoplatnému majiteli. Při té příležitosti bychom si rádi
promluvili o konané párty, znečištění veřejného prostranství, ale i jiných věcech, které byly na místě zjištěny.

Z knihy událostí
3. prosince, 15.58
Při kontrolní činnosti v rámci tranzitujících nákladních
vozidel městem je strážníky zastaven řidič nákladního
vozidla k běžné kontrole. Při předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla řidič sděluje, že řidičský průkaz zapomněl doma. Strážníci tak provádějí jeho
lustraci, kdy je zjištěn pravý důvod toho, proč řidič u sebe
nemá řidičský průkaz. Doma jej nezapomněl, jelikož jej
odevzdal z důvodu vysloveného platného zákazu řízení všech motorových vozidel a to až do čtvrtého měsíce
roku 2021. Řidič je tak důvodně podezřelý ze spáchání
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7. prosince, 04.55
Na základě oznámení spěchají strážníci poskytnout
součinnost do Domu s pečovatelskou službou na Komenského náměstí. V jednom z bytů došlo k pádu seniora na zem, rodinný příslušník ani personál jej nedokážou ze země zvednout. Strážníci na místě zjišťují, že
senior je zraněn na hlavě, utrpěl tržné krvácivé zranění
a dále si stěžuje na bolest v oblasti ramena. Na místo
již byla přivolána zdravotnická záchranná služba, ale
krvácivé zranění v oblasti hlavy je intenzivní. Strážníci
seniora ošetřují a zastavují krvácení. Následně je senior
předán do péče zdravotnické záchranné služby, která
jej převáží do nemocnice k provedení dalšího ošetření
a vyšetření.

Jindřich Joch,

zástupce vedoucího Městské policie Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nového u hasičů

Omlouváme se, v minulém čísle vyšla chybná fotografie. A proto ještě
jednou představujeme našeho kamaráda a kolegu Lukáše Kříže.

www.sdhricany.cz
Milí příznivci našeho sboru,
doufám, že jste si vánoční svátky užili v pohodové náladě
a ve zdraví, a nikomu ta kapří kostička nezaskočila. Roku
2020 jsme již zamávali a máme zde začátek další dekády,
která se, doufejme, ponese jen v tom nejlepším duchu.
Snad se nám bude dařit plnit si svá předsevzetí, vždyť na to
máme celý rok. Přeji tedy všem do nového roku hlavně zdraví, pevnou vůli a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Co se v našem sboru událo za poslední rok? Nebylo toho
málo, a proto bych to pár řádky shrnul. Během roku se
uskutečnily hned tři svatby. Jedna začátkem června a další, hned dvě, v jeden zářijový den. I přes omezení v dané
době si všichni svatby náramně užili a manželé si teď užívají společnou cestu životem. Přeji tedy ještě jednou rodině Navrátilových, Molinaro a Pojezných mnoho krásných
společných chvil. Dále se náš sbor rozrost o dvě slečny.
V květnu se narodila Amélie Šafránková a druhá, zatím
velmi maličká Apolenka Pokorná, teprve několikaměsíční. Obě slečny se mají čile k světu a rozdávají mnoho radosti a úsměvů.
Sbor se nám rozrostl o další mladičkou členku, leč poněkud rozměrnější - je to naše SCANIA. V červnu jsme jí převzali do užívání za účasti dalších sborů, zástupců města,
HZS a našich občanů. Ačkoliv nám při předávání pršelo,
akce se náramně povedla a všichni jsme si ji užili.
Vlivem epidemické situace si naše mládež moc soutěží neužila. Proto jsem velmi rád, že se alespoň podařilo
zorganizovat letní soustředění v Benecku, kde si všichni
společně užili odbornou teoretickou i praktickou přípravu. Nesměly chybět ani výlety a zábava. Soustředění se
povedlo a jedničku a doufáme, že tento rok nám bude přát
a budeme moci opět soutěžit a ukázat naše kvality.
Naše jednotka je i přes státem nařízená omezení k dispozici 24 hodin denně a jsme neustále připraveni nejpozději

do 10 minut vyjet tam, kde je nás zapotřebí, a to za jakékoli
situace. Protože jsme za uplynulý rok zasahovali mnohokrát, chci zde tímto znovu poděkovat všem, kteří obětovali
svůj čas a pomáhali tam, kde je potřeba. Například jeden
z náročných zásahů byl požár rodinného domu, kde jsme
měli následně dohlídku, a jako jeden z velmi dlouhých zásahů byla dohlídka požáru elektromobilu v Modleticích
a následná dohlídka, kde jsme strávili několik dní. Jedna
z velkých akcí bylo zajištění dezinfekce, její plnění do nádob i následná distribuce a výdej.
Dále bych chtěl poděkovat vedoucím mládeže, veliteli jednotky a dalším členům, kteří věnovali svůj čas nejen přípravě členů a účasti na výjezdech, ale zabývali se i údržbou
a zvelebením našich prostor.
Přeji ještě jednou všem pevné zdraví a úspěšný rok 2021
plný mnoho hezkých a radostných chvil.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Příroda
Říčanska

foto B. nyman

Během léta v Říčanech běžně vídáme
drozda zpěvného. V zimě, kdy se tento
teplomilný druh vydává do jižní Evropy
a do severní Afriky, můžeme ve městě
spatřit jiné druhy drozdů. Nejčastěji
drozda kvíčalu, který v létě obývá lesy a
louky.
Celkové rozšíření kvíčaly je od severní a
střední Evropy po střední Sibiř. Původně sibiřský pták osídlil střední Evropu v
19. století a například britské ostrovy až
ve druhé polovině 20. století.
Ptáci, kteří na našem území hnízdí, obvykle zimují v jižní a v západní Evropě.
Od konce září k nám začínají přilétat
hejna kvíčal ze severu. Táhnou směrem
do jihozápadní Evropy, ale hodně jich zimuje u nás. V březnu a v dubnu táhnou
hejna severských ptáků zpět.
Kvíčala má velikost kosa. Je podobná

foto Pixabay.com

Drozd kvíčala
(Turdus pilaris)

drozdu zpěvnému, ale zbarvení je více
kontrastní. Má šedou hlavu, hnědooranžovou hruď s černými skvrnami a
spodní část břicha je bílá.
V létě se kvíčaly živí hmyzem, žížalami,
plži a pavouky. V zimě vyhledávají plody
stromů, například jeřabiny, hloh, ptačí
zob, šípky nebo jalovec. Mají rády také
jablka, která klovou na stromech i na
zemi. Kvíčaly se pohybují v menších,
stále přelétajících hejnech a zdržují se na
vrcholcích stromů.
Pro pozorování na krmítku přilákáme kvíčaly nabídkou bobulí a jablek.
V lednu se můžete sledováním ptáků
na krmítku zapojit do výzkumu České
společnosti ornitologické. Mrkněte na
web „Ptačí hodinka“. K určování máme
v muzeu plakát „Ptáci na krmítku“.
Drozd kvíčala hnízdí v různých typech
lesů a křovin. Hnízdo je důkladná miska

z větviček, trávy a mechu, spojená hlínou. Samice snáší 4 až 6 vajec dvakrát
ročně, od dubna do června. Na vejcích
sedí čtrnáct dnů. Mláďata v hnízdě krmí
oba rodiče dalších čtrnáct dnů a po
opuštění hnízda je ještě dva týdny dokrmují. Dospívají přibližně v roce života.
V minulosti se kvíčaly lovily ke zpracování v kuchyni. Recepty najdeme v klasických kuchařkách Magdaleny Dobromily Rettigové nebo Marie Sandtnerové.
Dnes je lov naštěstí zakázán.
V zimě k nám zalétá také vzácnější
drozd cvrčala. Je trochu menší, má
výrazný bílý pruh nad očima a načervenalé opeření na bocích.

Jakub Halaš

Úspěšně pokračujeme dál
Nedávno jsme v Terapeutickém centru Modré dveře, z. ú.,
ukončili dvouletý projekt, o jehož průběhu jsme vás již několikrát informovali. Šlo o projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropských fondů
a podpořený MAS Říčansko. Projekt byl zaměřen na osoby
pečující o jiné závislé osoby nebo o malé děti, osoby zdravotně postižené a rodiče samoživitele. Psychoterapie je proces
středně až dlouhodobý a tudíž často i finančně náročný.
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Lidé z Říčanska i Středočeského kraje, kteří se dostali do
těžké životní situace, měli v tomto případě možnost čerpat
psychoterapii zdarma. Potřebnost terapeutické práce se
znovu potvrdila až překvapivě vysokým a trvalým zájmem
klientů o náš projekt. Nejvíce zájemců si získala nabídka
psychoterapie individuální, ale ani terapie rodinná či párová nezůstala nijak opomenuta. Někteří klienti do projektu
vstoupili poté, co předtím vyhledali krizovou pomoc našeho

texty.kuryr@ricany.cz
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centra, jiní se ozvali na základě článku, uveřejněného v místních periodikách, a jiné nasměroval jejich lékař.
Klienti se na nás obracejí s problémy spojenými s životní
nepohodou, v těžko řešitelných situacích, které často trvají řadu měsíců i let. Trápí je rozdílné pohledy na realitu
s blízkým člověkem, rozchod či rozvod, vztahová krize.
Dále řeší problémy spojené s péčí o děti, jejich školní docházkou, dospíváním či odchodem z rodiny. Časté je také
téma osobních vztahů. Nejen partnerských, ale i vztahy
napříč generacemi, přičemž nezvládnuté soužití v širší rodině může značně komplikovat život. Zejména přidruží-li

se zdravotní potíže na kterékoli straně. A naopak, tělesné
zdravotní potíže mohou mít kořeny v oblasti psychiky a
vztahů.
K naší radosti můžeme ve své práci pokračovat. Podařilo se
nám získat opět podporu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropských fondů za přispění MAS Říčansko.
Vyhledejte podporu v našem centru. Možnost promluvit si s
odborníkem o vašich starostech vám pomůže najít směr v náročné životní situaci. Každý se během svého života může dostat
do situace, kdy potřebuje pomoc a podporu. Pokud si nejste jisti, zda je tento projekt právě pro vás, kontaktujte naše odborné
pracovníky a ti vám poskytnou všechny potřebné informace.
Terapeutické centrum Říčany
Tel. +420 725 833 833, všední dny 8 – 12 hod.
Email: centrum.ricany@modrevere.cz

Dárky ze společnosti Huawei Česká republika potěší děti v Olivovně

inzerce

Zaměstnanci technologické společnosti Huawei Česká republika již druhým rokem vybírali z organizací ve
svém okolí, kterým by v předvánočním
čase mohli přinést radost a milé překvapení. V rámci kampaně
„1000 Dreams“ si již podruhé vybrali Olivovu dětskou léčebnu a poslali dětem krásné dárky.
„Skrze knížky a jiné formy darů chceme pomoci rozvíjet zvídavost, talent a životní elán tam, kde je to nejvíce potřeba,“ říká
manažerka projektů společenské odpovědnosti společnosti
Huawei Dina Mašínová. Děkujeme vám 
Vaše ODL

Kožní a lymfologická ambulance

Sukova 3, Říčany
LYMFOLOGIE vč. MASÁŽÍ V PROVOZU, DODRŽUJEME
VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
- KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ AMBULANCE (MUDr. Jana Kellerová)
- provádíme manuální i přístrojovou lymfodrenáž
- přijímáme nové pacienty
- po indikaci lékařem lymfodrenáže hrazené pojišťovnou
- KOŽNÍ AMBULANCE, KOSMETICKÁ DERMATOLOGIE
(MUDr. Kristýna Baudyšová)

Tel. pro objednání +420 604 120 223
více info na www.dermalink.cz
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Český svaz včelařů, z. s.
www.vcelyricany.cz
A je tu opět zima
Tak tu máme zase konec roku. Čas bilancování, čas předsevzetí do roku nového. Stejně jako lidé, i my včely tzv. sklízíme, co
jsme přes rok zasely.
Co vlastně v zimě, kdy nic nekvete a teploty klesají, děláme?
Nespíme, jednoduše se my, včely medonosné semkneme do
chomáče tvaru napůl vyfouknutého míče kolem naší matky
(královny, chcete-li) a vibracemi hrudních svalů vytváříme
a udržujeme teplo kolem ní. Střídáním a přesouváním se
dovnitř a na kraj chomáče se zahříváme navzájem. Trubci
mezi námi nejsou, ti zimu nepřežívají, včas je totiž vyženeme.
Uvnitř chomáče jsme schopny vytvořit a udržovat teplotu až
34C, i když venku mrzne, až praští, a naše příbytky - úly jsou
zasněžené. Nezůstáváme v tomto seskupení na jednom místě
v úlu, ale pomalu se přesouváme po plástech plných zásob,
kterými se živíme, abychom získaly v tomto pro nás tak náročném období energii pro udržování tepla. Dostatečné zásoby
a klid kolem úlů je pro naše přežití zimy to nejdůležitější. V
podstatě se na zimování připravujeme po celou dobu kvetení
rostlin sběrem nektaru a jeho ukládáním ve formě medu do
námi vystavěných pláství v úlu. Ani to nejsme my, včely zimní
generace, nýbrž naše předchůdkyně - včely letní generace, které žijí 3 - 5 týdnů a po té umírají upracované. Také jich je ve vrcholném létě stále kolem 80 000 jedinců, zatím co nás zimních

Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908
včel je třeba jen 10 000. Naše zimní generace se rodí zhruba od
půlky srpna a jsme trochu jinak stavěné (i když na první pohled
to vidět není), máme např. dispozičně větší tukové zásoby a žijeme až do února, března i déle, tedy půl roku. Naším úkolem
je prostě udržet včelí kolonii v čele s matkou (ta žije v průměru
2 - 3 roky) při životě, překlenout tak naše nejtěžší období a vychovat první jarní generaci včel. Matka v září - říjnu přestává
vajíčka klást, jen nabírá sílu do další sezóny, která pro ni začíná
kladením již někdy v lednu - únoru. A to pak klade až 2 000 vajíček denně. Co ale, když po tak pilné letní přípravě na zimu přijde včelař a med nám sebere, co pak? Je-li to správný včelař, o
med se s námi podělí, část nám ho ponechá a včas doplní naše
zásoby cukerným roztokem, který zase my umíme přetvořit a
uložit k našemu prospěchu. V tom případě je vše v pořádku a
na jaře jsme všichni spokojeni. Pokud včelař doplnění zásob
podcení či neodhadne množství správně, na jaře je smutek nad
ztichlým úlem.
Přejeme tedy svým včelařům i vám nevčelařům schopnost
stejného semknutí se a vzájemné pomoci ve složité době, jakou
pro nás včely představuje zimní období a pro vás ostatní události tohoto celého končícího roku. Přejeme vám i sobě hodně
zdraví a síly do roku 2021, mějme se rádi a podporujme se!

Vaše VČELY
Zde pár praktických rad k využití medu, čerpaných z „Knihovny českých hospodyněk a dívek“ z roku 1920. „Rovněž třeba
požívání medu těm osobám, které rozličnými prostopášnostmi
zeslabili tělo své a to hlavně proto, že nejen z těla vylučuje nečisté a
škodlivé šťávy, nýbrž že rozmnožuje zdravé šťávy v těle, omlazuje
a zesiluje. Proto také jest med nevyhnutelným domácím lékem.”
Grog včelařský: „Na jeden díl dobrého rumu neb koňaku nalejeme vařící neb studenou vodu, osladíme ji dle potřeby medem
a máme lahodný horký neb studený grog. I čaj slazený dobrým
medem je mnohem lahodnější nežli čaj slazený cukrem.”

Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Pro seniory

Dům seniorů má nový automobil

Naše pečovatelky
jezdí za klienty
nejen v Říčanech,
ale i v blízkém
okolí. Denně jsou
tedy v terénu a
s nimi pět osobních automobilů. Stav
stávajícího vozového parku není ale již
v takové kondici, aby byla zajištěna bezpečnost pečovatelek a klientů v silničním provozu. Podali jsme proto žádost
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o poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu
2020 ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání
„Sociální oblast“ na nový osobní automobil.
Žádosti bylo vyhověno a díky tomu má
naše pečovatelská služba k dispozici od
prosince 2020 nový osobní automobil.
Náklady na spoluúčast byly uhrazeny
z rozpočtu organizace.

texty.kuryr@ricany.cz

Pro seniory
Stále nabízíme svou péči případným novým zájemcům.
Jsme na začátku nového roku, pojďme
tedy vykročit pravou nohou a s úsměvem
na tváři pod taktovkou citátu Marka Twaina: „Dej každému dni příležitost, aby se
mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém
životě.“
Kateřina Čamrdová

Poděkování MŠ a ZŠ Sofie
Rádi bychom touto formou poděkovali všem zaměstnancům, dětem a
jejich rodičům z mateřské školky a základní školy Sofie a speciálně panu
řediteli Patriku  Matlákovi, který nám dovezl plnou bednu dobrot pro naše
zaměstnance jako poděkování za péči o říčanské seniory v této nelehké
době. Tento nezištný projev přízně nás opravdu velmi potěšil a povzbudil.
Ještě jednou moc děkujeme.
Iveta Závodská a zaměstnanci DPS senior a stacionář Olga Říčany

Domov pod Kavčí skálou

Jako každému člověku v naší zemi
rok 2020 přinesl mnoho starostí,
ale navzdory všem obtížím přinesl
i dostatek radosti a mnoho poznání. Jednou z radostí, na kterou
jsme nejvíce hrdí, je skutečnost,
že v obou vlnách covid - pandemie obyvatelé Domova Pod Kavčí
Skálou vydrželi zdraví. V Domo-

vě jsme zatím, díky Bohu, neměli
jediný případ. Další radost nám
nese skutečnost, že navzdory omezením se nám tady daří držet dobrá nálada. Respekt, zdravý rozum,
ohleduplnost a sounáležitost je tu
cítit na každém kroku. Bilancovali jsme v minulém čísle, nyní už se
díváme dopředu. Těšíme se na rok
2021. Přijímáme jej takový, jaký je.
Je nám jasné, že covid nás všechny
ještě potrápí, ale ve výsledku nás
posílí. Víme, že jsme připraveni a
že to zvládneme. Loňský rok ukázal, že jsme funkční tým, který umí
improvizovat. Důkladně nás zocelil

a lidsky významně propojil. Ukázal,
na koho je spolehnutí. Odhalil podstaty každého jednoho z nás. Loňský rok také ukázal, že naši obyvatelé jsou povětšinou prima statečná
parta. Máme tudíž všechny předpoklady rok 2021 zvládnout se ctí.
Co si do roku 2021 tedy přát?
Obyvatelé a kolektiv zaměstnanců
Domova Pod Kavčí Skálou přejí říčanským i všem lidem dobré vůle
pevné zdraví, laskavé srdce, vstřícný
postoj a optimistickou mysl, probuzené člověčenství, hodně radosti a štěstí.

Petra Suchánková,

zástupkyně ředitele
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Pro děti a rodiče

Buď připraven – be prepared!
V duchu našeho hesla jsme vstoupili do
roku 2020. Symbolickým startem byl náš
tradiční skautský ples – opět úspěšný.
Hlavním tématem roku byla stavba nové
klubovny. Přípravy vrcholily a díky mnoha dárcům a nezměrnému úsilí všech se
blížil okamžik – začínáme stavět!
A byl tu Covid. Pro mnoho lidí ztráty
materiální, zdravotní i fatální.
Skauti poznali on-line schůzky z domo-

va – najednou zmizel ten úžasný život v
družinách či oddílech a tak trochu si zkusili, jaké to je, když vyšší moc nám zakáže
činnost. O to víc jsme doufali, že se povede uskutečnit alespoň tábory. To báječné
završení naší celoroční činnosti.
Přes všechna protivenství začala stavba
nové klubovny a dle hygienických omezení se zúčastnili nadšení dobrovolníci.
To byla radost se sejít a společně pracovat na novém skautské domově, byť jen
na chvíli a v malých skupinkách.

PF
2021
Přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku
mnoho zdraví, klidu a spokojenosti.
Lípa Říčany

Děkujeme, že nám pomáháte.

Tábory byly povoleny na poslední chvíli, ale my opět byli připraveni. Nabízí
se paralela s utajeným foglarovským
táborem v dobách protektorátu. Vše v
izolaci od vnějšího světa, ale byli jsme
spolu a bylo to nádherné.
Přišel nadějný podzim a nás postihla
netušená rána, na kterou jsme opravdu
připraveni nebyli.
Někdo nám těsně před prvními schůzkami vypálil klubovnu. Přišli jsme o
„domov“ a obrovský kus historie. Opět
nové poznání: začínali jsme v roce 1968
v třešňovce pod stromem a po 51 letech
jsme tam zpět. Zvedla se velká vlna solidarity a my poznali, že skauti z celé
republiky, rodiče i úplně cizí lidé „jsou
připraveni“ pomoci. Nejen finančně,
ale i nabídkou míst pro konání schůzek i
uskladnění našeho materiálu.
A opět zaútočil Covid.
A zase bylo po schůzkách, ale jsme připraveni situaci zvládnout. Úkol je velký
– místo jedné klubovny musíme postavit dvě. Je nás prostě hodně a to je dobře.
Ta nová klubovna už bude mít brzy
krovy. I když, která je vlastně nová?
Děkujeme všem příznivcům a směle do
nového roku!
Mirek Veselý - Balů

Inspirace v novém roce
Mraveniště bylo před jednadvaceti založeno jako tvůrčí volnočasové centrum.
Proto jsme se rozhodli, i přes nemožnost se spolu setkávat, že budeme pokračovat alespoň vzdáleně v tom, co dělá
Mraveniště Mraveništěm. Celý prosinec
jsme každý den na našich stránkách
zveřejňovali návody na adventní tvoření s dětmi, tipy na zábavné svačinky
pro naše nejmenší a nápady na snadné, doma vyrobené vánoční dárky. Tyto
nápady naleznete na našem webu ještě
po celý leden v sekci adventní kalendář.
Mile nás překvapil váš zájem, a proto
budeme v těchto aktivitách pokračovat
a na našem webu pravidelně zveřejňovat
další návody na zajímavé tvoření s dět-
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mi. Od ledna se můžete těšit na nové
podněty a inspirace.
Bohužel, pandemická situace nám stále
nedovoluje otevřít téměř žádné naše aktivity. Pokud to bude možné, v druhém
pololetí zrealizujeme všechny zájmové
kroužky tak, jak byly vypsané v prvním
pololetí, pouze s časovým posunem. Ti,
kteří uhradili kurzovné za 1. pololetí,
už za 2. pololetí neplatí. Pevně věříme,
že jsme všichni vykročili do roku 2021
pravou nohou a vše zase brzy půjde tak,
jak jsme zvyklí z let dřívějších. Přejeme
vám všem šťastný vstup do nového roku
a pevné zdraví. Ať nám rok 2021 přinese
více radosti!
Nina Šafránek, koordinátorka
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Pro děti a rodiče

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

PF 2021

Kolektiv Cesty integrace děkuje
za přízeň a podporu naší
činnosti a přeje všem mnoho
zdraví, úspěchů a bezstarostný
celý rok 2021.
Dopravní výchova
Konečně jsme se dočkali! Od prosince je znovu otevřeno
dopravní hřiště a nejenom nejmenší cyklo nadšence lákají opravené silnice, kruhový objezd, železniční přejezd,
semafory, benzínka… Děkujeme všem občanům Říčan
ještě jednou za podporu hlasováním v participativním
rozpočtování v loňském roce a městu Říčany za realizaci.
Jsme moc rádi, že Cesta integrace, která se již mnoho let
snaží děti na ZŠ vzdělávat v dopravní výchově, mohla být
u zrodu a průběhu tohoto projektu.
S dopravním hřištěm je neodmyslitelně spjatá dopravní výchova. Při loňském podzimu sice netradičně pouze ve školách teorie či on-line, ale přece. Do programu
dopravní výchovy se během září – prosince zapojilo

14 škol se 45 třídami (4. a 5. třídy), celkem 877 dětí.
S dětmi ze 4. tříd jsme se zaměřili na učení základních
pravidel silničního provozu – povinná výbava, dopravní značky, křižovatky. S žáky 5. tříd pak proběhlo
opakování jejich znalostí a pak test, jako základ průkazu cyklisty. Po Vánocích budeme pokračovat a vzdělávat další várku dětí, a na jaře se na všechny těšíme
na dopraváku! Opakování, test, super jízda na kole a
průkazka jako důkaz, že máme další várku dětí, kteří
to na kole fakt umí! Dopravní výchova je spolufinancována BESIP – Ministerstvem dopravy ČR, Středočeským krajem a městem Říčany. V listopadu proběhla i výtvarná soutěž s tématem „Na hřišti či na silnici,
pravidla mám zmáklá vždycky“. Dorazily nám spousty
krásných obrázků, zejména v kategorii MŠ. Vítězové
budou vyhlášeni a ceny předány na slavnostním otevření dopravního hřiště v Říčanech – jaro 2021.
Markéta Hubínková, Cesta integrace, o. p. s.
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Zprávičky ze školičky Kuřátko
Rok jak kolo točí
se, dny si skládá
v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se…
Ani se nechce věřit, že se už odkulily čtyři měsíce od prvního vkročení
dětí do naší nové školičky v Kuří.
Navzdory mimořádné situaci spojené s probíhající pandemií život
ve školce plynul, jak má. Zpočátku
jsme se spolu s dětmi seznamovali
jak s prostředím a životem ve školce,
tak i navzájem. Průvodcem pro děti
byli jejich plyšoví kamarádi, pejsek
a kočička, kteří žijí ve školce. Děti se
od nich učily, jak žijí pejsci a kočičky
a zvířátka zas od dětí, jak žijí děti, jak
si hrají, ale i jaká jsou pravidla vzá-
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jemného soužití, aby nám všem bylo
ve školce dobře. Na pozadí příběhů,
pohádek, básniček a písniček jsme
prožili malovaný podzim plný sladkého ovoce, zeleniny, pomáhání dědovi
s řepou, pouštění draků, barevných
listů a stromů. Objevovali jsme okolí školky. Už víme, kde roste kaštan,
kde duby a javory, kde můžeme pozorovat krávy, kde můžeme přeskočit
potůček, kde bydlí lesní skřítkové a
kde je ta nejlepší přírodní, hliněná
klouzačka. Před tím, než napadl první
sníh, jsme uspali zvířátka - medvěda,
broučky i ježka - s pomocí našich lesních skřítků, které jsme si společně
vyrobili. Rodiče se sice trochu divili,
proč máme nejen botičky od bláta,
jenže my si to vážně všichni báječně
v lese užili. Od té doby si chodíme
hrát do lesa k medvědovi. Pak jsme se
chystali u nás uvítat vzácnou návště-

vu, Mikuláše. Nakreslili jsme pro něj
čertovským uhlím peklíčko a vyrobili
z andělských peříček také nebíčko.
Za dárky jsme pěkně poděkovali a
přidali i básničku a písničku. A nastal čas těšit se na Vánoce. Pekli jsme
perníčky, vyráběli papírové řetězy a
ozdoby na vánoční strom, zpívali koledy a čekali, zda nám ježíšek pod ten
ozdobený stromeček přinese dárečky
i do školky. A opravdu přišel! Zrovna
když jsme si hráli, zazvonil zvonečkem. To bylo radosti. A my dospěláci
ze školky máme radost, že se nám
hned během prvních pár počátečních
týdnů povedlo rozptýlit obavy rodičů
z neznámé školky, že se děti do školky
každé ráno těší a odpoledne vypráví,
co dělaly a jak skvěle se měly.
Přejeme všem v roce 2021 pevné
zdraví a štěstí.
 Hana Koubková, Lucie Šůchová
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Děti dětem aneb vánoční krabice od bot
Děti a rodiče z Pramínku opět naplnili vánoční krabice od bot,
které pak putují k dětem z chudých rodin z okolí Říčan.

Adventní slavnost
Adventní slavnost se spirálou je jedna z nejkrásnějších školkových slavností. Adventní spirála je symbol cesty do vlastního nitra. Anděl provází děti do středu spirály z chvojí, v jejím
středu hoří svíce, dítě si zapaluje svou svíčku. Sbor průvodců
cestu do spirály doprovází zpěvem adventních písní. Loni byla
slavnost trochu odlišná, bez rodičů, ale možná o to více kouzelná a tajemná pro děti.

Deník prvního adventního týdne třídy Světýlek
Pondělí – Jana, Radek a 15 Světýlek. Ráno vyrábíme adventní věnec a v kruhu na špalcích pak zapalujeme první adventní svíčku. Co je advent? Co značí první svíčka na věnci? Co je
naděje? Světla na nebi ubývá, na věnci ho bude do Vánoc přibývat, stejně tak i v nás. Vyprávíme si s plstěnými postavami
příběh o setkání Marie s andělem, o Josefovi, oslíku a jejich
dlouhém putování do Betléma. O tom, kde se Ježíšek narodil.
Rozbalujeme pak dárek od Toníka, adventní kalendář ve formě
příběhů Pohádky z lesa. Povídáme si, co nás čeká na dnešní ve-

černí slavnosti; některé děti vzpomínají na velké zážitky z loňského roku. S kárkou pak vyrazíme k Pramínkům, nakládáme
chvojí z borovice a na terase domečku svačíme, pak si na písku
a na hřišti hrajeme až do oběda. Po obědě začneme s adventními příběhy Javůrka a Ostružinky z Pohádek z lesa.
Po odpočinku děti ze šátků na koberci vyrábějí spirálu a u stolků plstíme anděly z ovčího rouna. Prohlížíme si naši dřevěnou
spirálu s 24 otvory, každý den přidáme jednu hliněnou kuličku… Před třetí hodinou se začneme oblékat a jdeme si pohrát
ven, jsme ve velkém očekávání a zraky dětí se často obracejí k
obloze, kde se anděl vyhlíží. Přichází Veronika a chystá uvnitř
spirálu a osvětlení ze svíček. Okenice nám pomůžou vytvořit
tmu. Je čas se usadit a v tichosti a ve tmě naslouchat adventním
písním. Anděl přichází a provede každé Světýlko do středu a
jeho lucernu mu zapálí. Děti si světlo odnášejí domů a růžové
nebe nám potvrzuje, že narozeniny Ježíška se blíží.
Krásné dny ztišení a světel
přejí průvodci Světýlek a celý tým Pramínku

Voňavé Vánoce
a
sladký Nový rok
vám přeje
MŠ a ZŠ
Nemo
39

Ze života škol(ek)

NOVINKY Z MŠ
A ZŠ SOFIE
Navýšení kapacity
Mateřská škola Sofie se v roce 2019 stala úspěšným žadatelem o dotaci IROP na projekt „Navýšení kapacity MŠ
Sofie“. Díky tomuto projektu jsme navýšili kapacitu mateřské školy Sofie o 16 míst a ke dvěma stávajícími třidám
přidali další. Dvě původní mají současnou kapacitu 24 dětí
a nová třída má kapacitu 8 dětí. Tato menší třída je určená
pro děti od dvou let, o které se stará kvalifikovaná učitelka
mateřské školy s podporou chůvy.

Rekonstrukce vnitřních prostor tříd
V rámci projektu došlo k rekonstrukci dvou pater budovy,
výměně podlah, dveří a kompletní rekonstrukci koupelen.
Podle reakcí učitelů jsou největším přínosem akustická
opatření, která přispěla ke zlepšení komfortu dětí a učitelů
při hře a učení se. Akustické panely instalované na stropě a
na zdech absorbují odrážející se zvuk tvořený ve třídě a snižují tak míru dozvuku. Radost nám dělají také bezpečnostní opatření, která jsme mohli realizovat a řídit tak vstup do
budovy, včetně zabezpečení objektu.

Úpravy hřiště a zahrady
Projekt umožnil instalaci nových hracích prvků, zastínění
původního pískoviště a osázení zahrady několika stromy a
keři, o které se budou děti starat. Současně je na 100 m² položen travní koberec a na něm nová dopadová zóna. Travní
koberec zvětšuje zatravněnou plochu celé zahrady, dopadová zóna z měkkých rohoží je certifikovaná na pád ze tří metrů, navíc je ekologická, vyrobená z recyklované gumy. Děti
asi nejvíce oceňují instalaci chodníku pro bosé nohy. Jedná

se o prostor ohraničený a rozdělený dřevem, uvnitř kterého
jsou v jednotlivých částech přírodní materiály (šišky, písek,
oblázky, kůra, jehličí, kamínky, větvičky apod.).

Bezbariérovost budovy
Prostory mateřské školy
jsou kompletně bezbariérové a díky schodolezu jsou
tak dostupná všechna patra
budovy. Díky investici z dotačního programu IROP
jsme schopni se postarat
o handicapované dítě od
dvou let až do pátého ročníku ZŠ.

Vybavení
Všechny třídy mateřské školy
získaly nové druhy Montessori
pomůcek a část stávajícího vybavení byla po skončení životnosti vyměněna za nové. Nové
materiály máme ve všech
oblastech, ve kterých s dětmi
pracujeme – v oblasti smyslového vnímání, praktického
života, matematiky, jazyka a
další. Velkou radost máme z pořízení sad zvonků a zvukových
hranolů, které naši práci v oblasti komplexního rozvoje hudebního vnímání dětí posouvají o další úroveň výše. Zvonky
umožňují již tříletým dětem poznávat tóny, třídit je, řadit zvuky
do stupnic, a to je pouze začátek možností, které s dětmi, které
zvuky zajímají, můžeme využívat. Starší děti mají možnost naučit se přiřazovat tónům symboly, pracovat na notové osnově
se skutečnými zvuky. Takto připravené děti mají pak úplně jinou vstupní pozici při začátcích hry na hudební nástroj nebo na
talentových zkouškách do základních uměleckých škol.

Advent v Sofii
Předvánoční období bývá v Sofii plné aktivit pro děti a rodiče. Začínáme společným vitím vánočních věnců, pokraču-
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jeme přípravou vánočního koncertu a
jarmarku, chodíme
na koncerty a do divadel. Tento rok nic
z toho není možné.
Abychom alespoň
trochu
podpořili
adventní atmosféru
a nevzdali se úplně
všech předvánočních radostí, zajistili jsme pro děti
divadelní představení Divadla v Dlouhé, samozřejmě v on-line podobě. V době uzávěrky tohoto čísla děti intenzivně
pracují na kompilaci vánočních koled a v případě, že se jim
to podaří, výsledek najdete na našich webových stránkách
a také na FB školy.
Vymysleli jsme také, jak vyhovět omezením vyplývajícím
z nouzového stavu a pozvat do školy sv. Mikuláše, anděla
a čerta. Omezení nejvíce dopadlo na čerta, který pouze vyhrožoval a prakticky se nemohl k dětem ani přiblížit. I tak
by však neuspěl, kniha hříchů byla tento rok takřka prázdná.
Celá škola Sofie se letos zapojila do podpory myšlenky obdarování, kterou dárky na Mikuláše obsahují. Cílem bylo
podpořit a potěšit v této nelehké době práci zdravotníků,
na než jsou kladeny obrovské pracovní i psychické nároky.
Akce odstartovala již v půlce listopadu, zejména díky podpoře rodičů a zaměstnanců Sofie, kteří myšlenku vzali za
svou. Podpořili ji materiálně i finančně.
Podporu jsme realizovali ve dvou vlnách. Celkově jsme
rozvezli do nemocnice Agel v Říčanech, do nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov, Thomayerovy nemocnice a do
zařízení péče o seniory v Říčanech (DS Pod kavčí skálou a
DPS Olga) 100 kg cukrovinek, nápojů a potravin pro zpříjemnění denních i nočních směn. Povedlo se to nakonec
zorganizovat tak, že na většinu míst jsme se v rámci druhého závozu dostali den po svatém Mikuláši.
Ve
výsledku
jsme na nákupech utratili 32
000 Kč. Mikulášské obdarování následovalo
cca tři týdny po
prvním závozu,
ve které jsme
dobroty dovezli do dvou pavilonů Vinohradské fakultní nemocnice, do nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a DS
v Říčanech Voděrádkách, který se potýkal s velkým počtem
nemocného personálu i klientů. Všem našim rodičům, kteří
se zapojili, tímto ještě jednou děkujeme!

Pozvánka do školy Sofie
Školní rok, ať už v online režimu nebo v prezenční výuce,
pokračuje dál. V průběhu dubna 2021 nastanou zápisy do

1. ročníku základních škol, a proto v Sofii otevíráme pomyslné dveře pro rodiče, kteří se zajímají o místo v naší škole.
V závislosti na stupni opatření, případně nouzovém stavu,
bude možné se osobně podívat do výuky, což je nejlepší
způsob, jak si udělat názor na přístup naší základní školy
při budování akademických i sociálních dovedností. Den
otevřených dveří v klasické hromadné podobě je téměř jistě vyloučený, individuální návštěvy přivítáme po dohodě
kdykoliv.
Současně u nás bývá zvykem během ledna až dubna
pořádat workshopy pro rodiče, které zajímá výuka v základní škole, kde se neučí frontálně u tabule a z učebnic,
ale všemi smysly, s propojováním informací a budováním dovedností raději než memorováním informací.
První z plánovaných workshopů se uskuteční ve středu 20. ledna 2021 od 17:30, ať už on-line nebo osobně
ve škole, těšíme se na setkání s vámi. Tématem, se kterým se pod vedením našich učitelů budete moci seznámit, bude český jazyk.
Dalším v pořadí bude workshop věnující se matematice. Na ten vás již teď můžeme pozvat ve středu 10. února 2021, také od 17:30. Uvidíte, jak funguje představení
konceptu množství, jak se dá jednoduše naučit přechod
přes desítku, jak se žáci učí počítat ve velkých řádech
nebo jak učíme třeba dělení. Když se sejdeme osobně, budeme mít šanci sami na sobě vyzkoušet, co prožívá dítě,
když se může učit samo, svým tempem, za pomoci reálného materiálu, který jej při učení vede. Pro mnohé děti i
jejich rodiče je navíc důležité, že každý materiál obsahuje
kontrolu a chybu si dítě může uvědomit samo, bez dopomoci učitele. Pak je schopno ji samo opravit a pochopit
celý koncept probírané látky ze všech úhlů. Pro přihlášení
se podívejte na naše webové stránky www.zs-sofie.cz.

Pozvánka do mateřské školy Sofie
Dveře mateřské školy jsou otevřené návštěvám všech
potenciálních rodičů a dětí. V současné době máme poslední místa ve třídě pro děti od 2 do 3 let. Do tříd pro děti
od 3 do 6 let věku přijímáme děti v průběhu celého roku.
Několik míst je k dispozici pro děti, které by měly zájem
nastoupit v září 2021 do prvního ročníku ZŠ Sofie.
Mateřská škola pracuje dva dny dopoledne s rodilým mluvčím, nicméně ve třídě jsou vždy dva pedagogové, tzn. děti mají
možnost se domluvit v případě potřeby i v rodném jazyce.

O škole:

Sofie – mateřská škola a základní škola, o. p. s., je
moderní škola rodinného typu, ve které se učí celostně, propojeně a na základě práce s Montessori pomůckami. Škola aktivně pracuje s českými tradicemi,
které pomáhají dětem budovat povědomí o tom, kdo
jsou, kde jsou jejich kořeny. Anglický jazyk, vyučovaný
rodilými mluvčími, certifikovanými učiteli s aprobací,
je nedílnou součásti každého dne ve škole.
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Udělali jsme radost…

Nový rok nám otevřel svoji bránu a my všichni jsme do něj
vstoupili s velkou nadějí a očekáváním. Každý z nás si v loňském roce prošel něčím neobvyklým. Dotklo se to nejen nás
dětí, ale i rodičů, a především prarodičů. Babičky a dědečkové žijící v domovech seniorů se najednou ocitli bez jakéhokoliv kontaktu s okolním světem. Byli izolováni ve svých
domovech, kam za nimi ani v době předvánoční nikdo nesměl. Rozhodli jsme se proto s našimi učitelkami výtvarné
výchovy udělat pro ně alespoň nějakou drobnost a malým
vánočním přáníčkem je potěšit a podpořit v této pro ně těžké době. Času bylo málo, protože část výuky probíhala stále
distančně, ale jakmile jsme se dostali do školy, při výtvarné
výchově jsme všichni stříhali, lepili a kreslili… Svými přáníčky jsme pak obdarovali jeden z říčanských domovů pro
seniory. Bylo to opravdu to nejmenší, jak jsme mohli starším lidem vyjádřit svou podporu a snad je i potěšit. Jak říká
paní učitelka: „Ke stáří mějte, děti, úctu, i vy budete jednou
staří.“

Žáci druhého stupně 1. ZŠ Říčany

Dějepisné akce v online době
Podzim a konec kalendářního roku je na naší škole již tradičně spojen s několika dějepisnými akcemi. Koná se školní
kolo dějepisné olympiády, zahajuje se projekt Příběhy našich
sousedů a v listopadu se koná sbírka ke Dni válečných veteránů. Tento školní rok ale i tyto akce vybočily ze svých každoročních kolejí.
Nový ročník projektu Příběhy našich sousedů, ve kterém
skupinka žáků zpovídá pamětníka a o jeho životě následně
natočí reportáž v Českém rozhlase, jsme tentokrát neotevřeli. Naopak skupina deváťáků, Anežka, Vali, David a Šimon
z 9. C, se snažila ve ztížených podmínkách dokončit ročník
předchozí. Závěrečná prezentace jejich projektu, ve kterém
zpracovávali příběh p. Černohorské, byla organizátory, nadací Post Bellum, odložena už na jaře 2020 na podzimní říjnový termín. Od září si tak žáci připravovali vystoupení na
závěrečnou slavnostní prezentaci, která se měla uskutečnit
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v centru Na Fialce. Pár dnů před jejím uskutečněním došlo
ale k vládnímu zpřísnění podmínek pro konání větších akcí
a k následnému uzavření škol. Závěrečná prezentace se tak
nakonec po rozhodnutí organizátora přenesla do online
prostoru. V posledních listopadových dnech tak tým musel
vytvořit zcela novou verzi prezentace příběhu paní Černohorské. Jak se mu to podařilo, budete moci zanedlouho posoudit na portále www.pribehynasichsousedu.cz (v oddíle
Závěrečné prezentace, Říčany).
Netradičně se konalo i školní kolo dějepisné olympiády.
Žáci neřešili soutěžní úkoly k tématu „Baroko“ ve škole, ale u svých počítačů doma. Během 90 minut museli
vypracovat všechny zadané otázky a následně je odeslat
vyučujícím dějepisu. Zúčastnilo se celkem 13 žáků z 8. a
9. ročníků. Těmi nejúspěšnějšími online řešiteli, kteří postupují do okresního kola, byli Anna Domkářová (8. C),
Tomáš Kohoutek (9. C) a Matěj Pavlas (8. C). Gratulujeme a děkujeme všem za online účast!
Listopadové sbírky ke Dni veteránů se naši žáci kvůli hygienickým a bezpečnostním opatřením neúčastnili. Při životě
se nám ale podařilo udržet školní dějepisnou soutěž, která
se věnuje tématu Československo v době komunismu po r.
1948. Proluky mezi jednotlivými koly se nám sice v době online výuky trochu protáhly, soutěžící ale vytrvávají a aktivně
se nyní účastní již 4. kola. Odměnou za to jim nebudou jen
nabyté znalosti o dané době, ale též několik zajímavých knih,
které úspěšní řešitelé získají na konci školního roku.

Zuzana Havlíková, vyučující dějepisu

Profesní testování žáků deváťáků
Pro patnáctiletého mladého člověka je složité řešit, kam
se profesně nasměrovat, jakou střední školu zvolit, aby
ho připravila na budoucí povolání. Právě v tom pomáhá profesní testování, kterého se i v tomto školním roce
zúčastnili žáci devátých ročníků naší školy. Testování je
náročné, probíhá necelé tři hodiny, kdy testovaný klient
musí být soustředěný a pozorný a musí prokázat své znalosti a dovednosti.
Žáci obdrželi výsledky testování, kde se dozvěděli, na jaké
střední školy by se měli orientovat. Některým se potvrdil
výběr střední školy, jiným testování pomohlo v rozhodování a někteří byli překvapeni, že se jejich představy o výběru střední školy s výsledky testů neshodují. Důležité pro
všechny bylo, že vše zvládli a mnohé se o sobě z profesních
testů dozvěděli.
Nyní už naše deváťáky čeká jen vyplnit přihlášky, zvládnout
přijímací řízení a být přijat na vytouženou střední školu. My
učitelé jim držíme palce a doufáme, že žáci zúročí v dalším
studiu vše, co se na naší škole naučili.

Jolana Grimová.
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Spolupráce školy a rodiny v době
koronavirové
V rámci online pedagogické rady, konané v listopadu 2020,
jsme hodnotili průběh online výuky a srovnávali současnou
spolupráci s rodiči s březnem 2020. Zajistili pro rodiče 22
NTB z našich zásob a dále se podařilo vyjednat 3 NTB z Koloběhu pro děti, jejichž rodiče si nákup tohoto zařízení nemohou dovolit. Koloběhu obrovské poděkování!

Dále jsme s uspokojením konstatovali, že mnozí rodiče
vzali naše varování o propadu znalostí svých robátek vážně
a nastavili doma nová pravidla a začali jejich plnění důsledněji vyžadovat. Je to povznášející pocit, když se s námi učiteli
v době, kdy se běžně setkáváme s trendem omluv, výmluv,
vytáček, zametání cestiček, osvobozování z výuky, spojí rodiče v zájmu vlastního dítěte. Takže těmto rodičům velmi
děkujeme.

Pavel Bednář, ředitel

Smutný advent na Bezručce
Advent má na Bezručce už mnoho let velmi
zvláštní atmosféru. Je to období, kdy naše
škola bývá plná tónů, období, kdy dotahujeme poslední detaily před vánočními koncerty, které považujeme za vrchol sezóny.
Srovnám-li letošní školní rok s tím minulým, tak pokud
správně počítám, jen různá hudební uskupení z našeho 2.
stupně do Vánoc zvládla šest koncertů vesměs s různým
repertoárem. Trochu jsme „vrčeli“, že toho máme moc, a
že to nestíháme. Dnes už víme, jak moc jsme se rouhali.
Vánoční koncert jsme s již odešlými deváťáky téměř celý
probrečeli. No, a teď není žádný…
Nejsmutnější ale je, že jsme si ve škole nemohli u stromečku zazpívat ani „obyčejnou“ koledu. A zase srovnání s minulým rokem: na třídní besídce v „hudební“ devítce jsme si
jen pro radost zpívali písničky z našich starých vystoupení
a i tam byla spousta slz a krásných vzpomínek.
Ale abych jen nebrečel. Za září jsme s vypětím všech sil
stihli dva koncerty s naprosto skvělou atmosférou. Všichni
účinkující „strašně mákli“, protože si uvědomovali, že je to
možná na dlouhou dobu naposledy. A bohužel jsme situaci
odhadli naprosto správně.
Má to samozřejmě i své kladné stránky. Až to všechno
skončí, budeme si vážit každého vystoupení, každé zkoušky, kdy budeme dělat muziku a hlavně spolu.
Momentálně je to ale tak, že nesmíme zpívat, nesmíme se během výuky ani hnout ze třídy, případně tvořit nějakou hudební kompetici s kamarády z jiných tříd. V hudební výchově si o
hudbě momentálně můžeme povídat, můžeme probírat dějiny,
hudební teorii, či o ní tvořit nějaké projekty. Nemáme ale možnost ve škole hudbu dělat. Tím si samozřejmě děti k muzice a
ke kultuře vůbec asi těžko vytvoří kladný vztah. Což je hlavním
posláním hudební výchovy obecně. Nebo snad ne?
Zbývá jediné. Popřát šťastný nový rok a věřit v lepší zítřky.
Martin Mužík

„Naší škole přejeme, aby žila 1000 let! Přeji jí velkou slávu a
radost, lásku žáků a konec všech problémů. Prostě vše dobré
a hezký nový rok.“
„Naší škole přejeme, aby žáci neprotestovali, aby si jí žáci
vážili.“
„Hodně štěstí, školo, ať vydržíš hodně roků!“
„Já přeji škole do roku 2021, aby dostala jako první protilátku na koronavirus.“
„Milá školo, chodím do tebe pět let a chtěl bych ti do nového
roku popřát, aby se změnila výbava počítačů (aspoň to nataktovat) a nějaký antivirus. Milá školo.“
„Přejeme škole hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta! A taky zázrak opravení počítače 17.“
„Hlavně ať tě, školo, nezavřou a ať nemusí být on-line výuka.
Ať jsme zdraví!“
„Ať jsme všichni zdraví a hlavně ať s námi učitelé vydrží.“
„Pěkný nový rok Bezručovce bez koronaviru.“
„Do nového roku přeji škole, aby pan ředitel nebyl z toho COVIDU moc zmatený, pro každého je to moc těžké a každému
je tato situace nepříjemná. A nejvíc pro pana ředitele – já
bych nedokázala dávat takhle dobrá pravidla (když je takovýhle zákon).“
„Škola je super! Školo, ať máš lepší počítačovou techniku a
hodně štěstí do budoucnosti!“
„Mé škole přeji, ať je zase plná až k prasknutí!“

Vyslovená přání dětí
Také jste se těšili na ježíška? A na všechno dobré v nadcházejícím roce? A byli jste hodní?
Naše škola jistojistě hodná byla, protože děti jí přály do
nadcházejícího nového roku:
„Školo, přeji ti, abys dlouho vydržela, aby k tobě mohly chodit i moje děti a aby děti na této škole byly šťastné.“

„Pěkný nový rok 2021 a do lavic bez roušek!“
Vážení čtenáři, milí naši příznivci, do nového roku vám přejeme notýsky bez poznámek, splněná slova a sliby, radost
z učení a prima lidi okolo!

Vaše Bezručka
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základní škola u Říčanského lesa
MATEMATICKÝ WORKSHOP PRO NAŠE
DEVÁŤÁKY
Podzimní uzavření škol znamenalo pro řadu deváťáku období nejistoty a pochybností, jak budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy, a zda jarní výpadek prezenční
výuky nebude mít vliv na jejich výsledky. Rozhodli jsme se
tedy naše deváťáky podpořit. Tímto děkujeme panu učiteli
Dostálovi, který celý workshop realizuje. Díky technice,
kterou jsme mohli nakoupit z příspěvku Města Říčany,
jsme nabídli matematický workshop, který probíhá v prezenční, a zároveň on-line, výuce. Workshop je zaměřen
nejen na přijímací zkoušky, ale také na upevnění učiva 8.
ročníku, které během distanční výuky v loňském roce nebylo zcela dostatečně upevněno. Přestože žáci navštěvují různé přípravné kurzy, v sobotu ráno vstali a pilně studovali.
Věříme, že se jejich úsilí vyplatí.
Iveta Truhlářová

rimentů ve výuce přírodních věd. Měřicí systémy poskytují
uživatelům kompletní vybavení pro experimentální výuku.
Tyto kvalitní technologické nástroje, podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují studenty i jejich pedagogy a propagují
aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, nebo environmentální výchovy. Každý předmět dostal specializované sady měřicích sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty včetně
metodiky vedení seminářů pro učitele. Řešení je doplněno
interaktivní tabulí. Hlavni aktivitou projektu bylo pořízení vybavení přírodovědné učebny. Jedná se o modernizaci
učebny a pořízení vybavení: bezdrátové studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a interaktivní tabuli s prezentačním SW. Konektivita a připojení k internetu je
řešena pouze posílením wifi v dané učebně, Access point.
Další využití přinese spolupráce s MŠ a ostatními říčanskými ZŠ. V rámci vedlejší aktivity projektu byla na stromy školní zahrady instalována řada venkovních krmítek a
budek pro ptáky, protože škola se nachází v těsné blízkosti
Říčanského lesa, ornitologicky velmi příznivého. Dále byly
na školní zahradě vysazeny keře bezu černého.

Zuzana Pokorná

PROJEKT ODBORNÁ PŘÍRODOVĚDNÁ
UČEBNA – SPLNĚNO

Název projektu: Odborná přírodovědná učebna
Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003964
Výzva: 46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU
Cílem projektu bylo vytvořit moderní učebnu pro výuku
přírodních věd, která odpovídá požadavkům dnešní doby.
Žáci mají k dispozici nejmodernější vzdělávací systém,
který slouží jako kompletní platforma pro realizaci expe-

3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, přijme

učitele 1. stupně, učitele angličtiny,
učitele němčiny
a učitele matematiky.
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
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Co jsme dokázali v roce 2020 v ZŠ Nerudova?
Rok 2020 byl velmi nezvyklý pro nás
pro všechny. Hned v jarních měsících
došlo k prvnímu uzavření škol. Provoz byl v omezených možnostech obnoven na konci května. O to více jsme
se těšili na ten nový školní rok. I tady
bohužel, jsme přešli po určitou dobu
na distanční výuku.
Avšak i v tom krátkém období jsme
uskutečnili některé velmi pěkné akce,
dokončili jsme některé projekty.
Z akcí můžeme jmenovat projektové
dny s Muzeem Říčany, v rámci projektu Šablony II. jsme měli možnost
vyzkoušet si sklářské dovednosti,
z dotačního titulu Nadace O2 jsme
zhlédli představení Fóra PPV, byl

dokončen projekt z oblasti primární
prevence, který byl realizován ve spolupráci s Cestou integrace…
A nyní?
Oslavili jsme ty nejkrásnější svátky
v roce - vánoční. Připravili jsme vánoční přáníčka pro seniory, přichystali a nadělili jsme malé dárečky.
Co si přejeme v tom novém roce?
Hlavně pevné zdraví všem, klid,
pohodu, lásku, vstřícnost, ochotu
naslouchat. Co přejeme čtenářům?
Všechno to samé, ale hlavně to zdraví
a věříme, že se spolu setkáme na dalších akcích, které máme v plánu realizovat, zejména při oslavách 70. výročí
otevření naší školy.

Vzdělávání je budoucnost regionu

Málokdy se vzdělávání našich dětí dostalo
tak do popředí, do
celostátních debat i běžných rozhovorů
mezi lidmi, jak tomu bylo v období uzavření škol způsobeném koronavirovou
pandemií. Řada obyvatel si prakticky ze
dne na den uvědomila, že je škola nezastupitelná, že tato mnohdy kritizovaná a
vysmívaná instituce plní mnoho funkcí,
které nikdo jiný v tomto rozsahu neumí.
A bude moc dobře, když takový pozitivní
názor lidem vydrží i dál. Přes počáteční
nejistotu a samozřejmé tápání se naše
školy rychle zhostily svojí role a v součinnosti se svými zřizovateli dělaly, co bylo
v jejich silách. Dnes jsme všichni chytří,
ale na přelomu března a dubna jsme se
všichni potýkali s ohromnou změnou ve
svých životech, přiznejme si to.
V nejisté a tekuté společnosti, někdy
označované jako postmoderní viditelně
chybí pevné body, hranice, hodnoty a
principy, podle nichž je možno se orientovat, které ukotvují každodenní život
a činí jej srozumitelnějším. Společnost
zkrátka školu potřebuje, je to tak nejen
kvůli vzdělávání samotnému, kvůli vytvářeným hodnotám a pomoci v životní
orientaci, ale především proto, že je tím
posledním místem, kde jsou děti z různého sociálního prostředí ještě spolu,
možná naposledy v životě. Význam socializační funkce školy dosud nikdy nebyl
tak patrný a bez přehánění nezbytný.

Bylo to rychle vidět na dětech odkázaných na obrazovku počítače, nakonec i
na jejich rodičích.
Korona ovšem odhalila věci, které nejsou příjemné a které je potřeba rychle
řešit. Víme, že se naše společnost rychle
sociálně a majetkově rozděluje a jednotlivé skupiny se vzdalují od sebe, to není
bohužel nic nového. Co je tím horším
problémem – zároveň s majetkovou diferenciací se zvyšují rozdíly v přístupu ke
vzdělávání, zvyšují se rozdíly mezi dětmi,
které přeci nemohou za to, do jakého sociálního prostředí se narodily, jak bohatí
jsou jejich rodiče a jak vysoko mají vzdělávání položeno na jejich hodnotovém
žebříčku. Ukázalo se naplno, kolik dětí
bylo zpočátku bez připojení, bez vybavení, bez dat, bez možností se vzdělávat
společně s ostatními spolužáky. Klobouk
dolů před ředitelkami a řediteli škol, stejně tak před starostkami a starosty, kteří
společně nacházeli řešení, sháněli počítače, kredity, kamery a nevím co ještě.
Na řadě míst v jiných oblastech tomu tak
nebylo a já bych chtěl všem zapojeným
lidem poděkovat. Mnohdy to nebyla jednoduchá a vděčná práce.
Vzdělávání dětí a jejich podpora musí být
záležitostí celého regionu, nejen jednot-

livých škol. Sdílení, spolupráce,
podpora nejrůznějších cílových
skupin od žáků
přes učitele, ředitele i další osoby,
výměna názorů
je příležitostí k
tomu, aby se zvyšovala úroveň vzdělávání skutečně v celém regionu, nikoli
jen u těch vybraných a šťastných skupin.
Vzdělávání je totiž cestou k pozitivní budoucnosti regionu. Nikoho by nemělo
nechat chladným, jestli ze současných
žáků vyrostou slušní, vzdělaní, pracovití
a demokraticky uvažující a jednající lidé,
nebo naopak voliči extremistů či lidé parazitující na systému.
Vzájemnému sbližování a podpoře
vzdělávání v našem regionu pomáhá místní MAP Říčany. Dělá dobrou
práci svými aktivitami, akcemi přesahujícími jednotlivé školy a organizace.
Jsem velice rád, že se na jejich činnosti
mohu podílet, protože to má smysl.
Zkuste se připojit i vy, kteří dosud stojíte opodál…
Václav Trojan,
odborný garant MAP Říčany

ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643
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V primě se v českém jazyce probírá, jak správně napsat
dopis. Aby žáky příliš nenudil domácí úkol, který jsem jim
zadala, mohli napsat buď významné osobnosti přítomnosti či minulosti, anebo literární či filmové postavě. To, že
budou psát vřelé řádky Harry Potterovi, jsem očekávala,
že se mezi adresáty objeví fotbalové hvězdy, mě také nepřekvapilo, ale že svůj dopis „dostane“ i Petr Parléř, Ježíš,
Karel IV. či Josef Lada, mě opravdu potěšilo. Jeden dopis
mě dokonce dojal. A tak jej s dovolením autorky posílám i
čtenářům Kurýru.
I. Remková
Milá Milado,
píši Vám z dvacátého prvního století. Nikdy jsme neměly
možnost se setkat, přesto mám pocit, že Vás dobře znám.
Svět se za Vaší nepřítomnosti velice změnil. Komunistická
okupace našich zemí už skončila. Ve škole se o ní učíme
v dějepise už jako o minulosti. Já, a doufám, že i mnoho
dalších lidí, na Vás ale často myslím. Ráda bych se jednou
stala právničkou, stejně jako Vy, a ráda bych hájila spravedlnost, principy svobody, lidskosti a morálky.
Teprve poměrně nedávno, při výročí sedmdesáti let od
Vaší smrti, jsem se seznámila s Vaším životním příběhem.
Obrovský dojem na mne udělalo, jak jste byla statečná.
Dokázala jste se obhájit v němčině před německými soudy při obvinění z odboje proti jejich říši, a tím jste od sebe
odvrátila trest smrti. Bohužel, čeho se na Vás nedopustilo
kruté německé gestapo a nacistické soudy, dokázala československá komunistická vláda. Jakou jste musela prožívat beznaděj ve vykonstruovaném procesu, jak muselo být
drásající poslouchat ta vymyšlená obvinění a jak muselo
být vyčerpávající hájit se proti nim. A přesto jste se nikdy
nevzdala. Nezlomili Vás.
Mně je dnes dvanáct let, jen o málo méně, než bylo Vaší
dceři, když jste se viděly naposledy. Nedokáži si představit, co jste musely cítit, když jste se loučily. Věděly jste, že
se už nikdy neuvidíte a nedovolili Vám se ani obejmout.
Přestože se za Vás stavěl Einstein, Churchill i Roosevelt,
krutá komunistická strana rozhodla o Vaší smrti.
Dnes máme demokracii. V roce 1989 u nás došlo k sametové revoluci. Protesty studentů a umělců přerostly
v celonárodní odboj, a když komunisté pochopili sílu a
moc českého lidu, vzdali se a odstoupili. Už se nemusíme ve školách učit povinně jen ruský jazyk a já se ho
ani učit nechci. Neumím se odpoutat od toho, že Sovětský svaz si dlouho naši zemi svým komunistickým
režimem podroboval. Ráda se učím anglicky, zdá se
mi, že se spojuji s anglickými principy etiky a morálky.
Kéž nikdy nikdo nezapomene, jak statečná jste byla. Kéž
každý může na sklonku svého života říci: „Jdu s hlavou
vztyčenou!” Děkuji Vám, že jste Čechům ukázala, že se
nesmí bát a poddat se nepříteli.
Dnešní učebnice o Vás píší. Nedopustíme, abyste se pro-
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padla v zapomnění. Budeme po generace předávat poselství, které Vaše smrt pro český národ znamenala.
Obdivuji Vás. Trpím za Vás. Vážím si Vás. Ve svých dopisech z vězení píšete, že se s Vámi možná Vaši blízcí jednou
setkají v jiné osobě či jiném životě. Přeji si, abych i já se s
Vámi mohla potkat. Do té doby na Vás budu myslet.

Klára Cimprichová

Ukázky prací žáků během
distanční výuky
O problémech distanční výuky, o jejich pozitivech i negativech toho bylo napsáno již mnoho a učitelé i žáci se snaží
s novými způsoby vyrovnat každý po svém.
V novém roce bychom si všichni přáli časy lepší, zdraví i
tolik nutný klid.
Snad vás potěší pohled na některé práce žáků nižšího i vyššího gymnázia, které během distanční výuky vytvořili.
dř
Výtrusy hub – Prima (Zahradník)

Kaligramy žákyň třetího
ročníku (Kalašová, Znamenáčková, Balkhausenová)

Příprava domácího jogurtu - Prima
(Malenová)

texty.kuryr@ricany.cz

Ze života škol(ek)
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ZUŠ Říčany přeje všem žákům, rodičům, svým příznivcům a lidem dobré vůle krásné
prožití vánočních svátků a do nového hlavně hodně zdraví. Těšíme se na nový rok a doufáme, že bude lepší nežli
ten předchozí.
Vaše ZUŠ

Krabice od bot aneb 300 dárků z Říčan

Děkujeme všem, kteří v této složité době darovali kus svého času a
kus sebe v dárcích pro sociálně znevýhodněné rodiny. Pátý ročník v Říčanech přinesl radost třem stovkám obdarovaných. Celkem se v 10.
ročníku projektu vybralo přes 33 tisíc dárků. Více na krabiceodbot.cz.
Děkujeme vám za krásné tři týdny plné pozitivní energie!


Eva a Tomáš Horáčkovi

Poděkování občanské
poradně v Říčanech
Před několika lety jsem zdědila dluhy. Snažila jsem se zachránit rodinný majetek, ale marně. Dluhy převážily a o vše
jsem přišla. Dluhy zůstaly. Několik let jsem se snažila z této
situace dostat sama. Nakonec jsem navštívila Občanskou
poradnu Cesta integrace o. p. s. v Říčanech. Díky jejich pomoci se mi podařilo zahájit proces oddlužení. Podali za mě
bezplatně návrh na oddlužení a se vším, co s tímto souvisí,
mi pomáhají. Setkala jsem se s profesionálním a lidským
přístupem, za který jim velice děkuji. Ráda bych touto cestou poděkovala především Barboře Kölblové, velice si její
pomoci vážím.

J. U.

Gratulace k narozeninám
Dne 17. 1. 2021 slaví narozeniny srandista, táta a skvělý děda
pan Karel Žilák. Tati, všechno nejlepší, hodně pohody a hlavně zdraví přejí Bára, Renda, Maruška, Viktorka, Alex, Terezka,
Honza a Zdeněk
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Milí dárci, zákazníci a příznivci Koloběhu,
když jsme před rokem otevírali dobročinný obchůdek přímo
v srdci Říčan, v jednom z našich prvních článků jsme se zajímali o to, co naše nové kolegy – seniory přivedlo k dobrovolnické práci, s jakými očekáváními do Koloběhu přicházejí. Připomeňme si jejich tehdejší odpovědi: „Já bych jinak zrezivěl.“
„Těší mě pocit, že pomáhám.“ „Já bych doma se sebou nevydržela.“ „Strašně mě to tady baví!“ U všech se opakovala potřeba být i po ukončení profesní kariéry stále užitečný. K tomu
se často přidávala chuť seznámit se blíže s vlastním městem,
získat nové zážitky i přátele.
Nyní Koloběh oslavil první výročí svého fungování, a to je vždy
dobrá příležitost k malému bilancování. Zeptali jsme se tedy
našich dobrovolníků - Koloběžníků, zda ten rok splnil jejich
očekávání a jak se dnes v Koloběhu cítí. Co nám řekla samotná
autorka celé myšlenky dobročinného obchůdku? „Jsem nadšena! Daří se tu naplňovat vize, se kterými jsem do projektu šla.“
I další Koloběžníci se vyznali ze svých pocitů: „Je mi tu dobře
a cítím se užitečná“. „Koloběh vlastně pomáhá všem: dárcům,
obdarovaným i mně coby dobrovolníkovi“. „Koloběh mi přinesl pocit sounáležitosti s říčanskými sousedy a nová přátelství při
práci na společném projektu. Cítím se tu jako doma.“ „Skvělý
pocit, že jsem užitečnou součástí týmu, který pomáhá.“
Dnes je nám už docela zatěžko nazývat naše Koloběžníky seniory. Seniorem se člověk stane pouhým škrtem administrativního pera. Jednou se ráno probudí, má narozeniny, a od toho dne
je oficiálně seniorem. Přestane snad najednou být sám sebou?
Ztratí své schopnosti? U nás v obchůdku se může každý snadno přesvědčit, že věk je jen číslo. Koloběžníci u nás stále využijí
své síly, životní zkušenosti i dovednosti. Přebírají zboží, třídí
jej, oblečení žehlí, opravují, je-li to nutné, a vůbec připravují na
další cestu vše, co u nás může dostat druhou šanci. Starají se
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také o chod obchodu, aranžování zboží, obsluhu kasy, a hlavně
o vás, naše zákazníky. Neocenitelná je pro nás znalost zboží
a schopnost rozpoznat a ohodnotit kvalitní a krásný kousek.
Odměnou je Koloběžníkům nejen dobrý pocit ze smysluplné práce, ale i kontakt s milými lidmi, kteří k nám chodí
nakupovat a často s námi rádi prohodí pár slov, i všechny ty
malé příběhy spojené s prodávanými věcmi, které se u nás
odehrávají téměř denně. Prošly nám rukama již tisíce kousků, ale řadu z nich si díky těmto příběhům stále pamatujeme, včetně jejich kupců – kubistickou kávovou soupravu,
letecké hodinky, plastový kaktus, půvabnou babičkovskou
terinu… Mezi našimi Koloběžníky je i jeden mladý muž,
který se tu cítí velmi dobře a vždy rád přijde připravovat
kávu pro naše zákazníky i pro své kolegy.
Koloběh je stále otevřen dalším zájemcům o dobrovolnickou
práci, která u nás dosud není příliš rozšířena. Pokud hledáte
nové přátele, uplatnění svých schopností, či chcete věnovat čas
nějaké prospěšné činnosti, zastavte se u nás! Můžete se dát do
řeči s kýmkoli za pultem a získat reference přímo od pramene.
A nemusíte být právě staršího věku: práce u nás by určitě potěšila a naplnila i mnoho středoškoláků, maminek v domácnosti,
kohokoli, kdo si chce či potřebuje „pročistit hlavu“, ale hlavně
cítí, že chce v této nelehké době pomáhat. Třeba jen pár hodin
týdně. Pomůže každá hodina a každá podaná ruka. Děkujeme!
Šťastné vykročení do roku 2021 vám přejí vaši Koloběžníci,
a také
Eva Hazdrová Kopecká - ředitelka
a Martina Vavřincová – zástupkyně a autorka článku

texty.kuryr@ricany.cz
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Srdečné přání do nového roku od Církve
československé husitské v Říčanech
Děkujeme městu Říčany za možnost zapojení se do krásného adventního počinu - za možnost natočit pro vás 4.
adventní neděli, oslovit vás, popřát na dálku krásné prožití svátků.
Mohli jste tak navštívit i naši modlitebnu v budově v ulici 17. listopadu, která bude v roce 2021 a v dalších letech procházet řadou úprav.
Těšíme se na živé setkání s vámi v těchto prostorách při bohoslužbách, setkáních, koncertech, výstavách a v budoucnu také v novém
vzdělávacím centru, které pro vás ve spolupráci Náboženské obce
Církve československé husitské v Říčanech s Akademií techniky 4.0
Říčany připravujeme.
Spolupráce s městem Říčany byla v roce 2020, kdy oslavujeme
100. výročí vzniku naší církve, krásně zahájena.
S poděkováním za milé přijetí vám láskou Boží prozářený rok 2021
přejí vaši říčanští husité.
farářka Jana Šmardová Koulová, FB: @ccshricany
Bohoslužby v lednu 2021
neděle 10. ledna 2021od 10:00
neděle 24. ledna 2021od 10:00

Církev bratrská společně do nového roku 2021
Vítá nás rok 2021 a my jsme rádi,
že jsme společně prošli všemi
obtížemi, ale i radostmi, roku
minulého. Stejně jako loni chceme i v novém roce přinášet zvěst
o naději v Ježíši Kristu tradičním
a zároveň srozumitelným způsobem. Jsme otevřeni novým formám a především lidem.
S vděčností Bohu se ohlížíme za minulým rokem, kdy
jsme mohli sloužit slovem, písněmi, modlitbou, křty,
svatbami a dalším programem. Také nás těší možnost

podporovat provoz školy v Indii a několik dětí v programu Adopce na dálku.
Věříme, že Ježíš Kristus bude nadále s námi a pomůže
nám projít epidemií koronaviru, ale i dalšími těžkostmi, které život přinese.
Přejeme do nového roku 2021, aby slavnostní atmosféra adventu a Vánoc nám co nejdéle vydržela. Aby
skutečná láska, kdy dáváme sebe jako dar milované
osobě, byla přítomna v našich životech. A také vám
přejeme, abyste měli odvahu hledat Toho, kdo přišel,
abychom měli život v hojnosti – Ježíše Krista.
Karel Fáber, kazatel Sboru Církve bratrské v Říčanech
Křestní shromáždění na Marvánku

49

Mezi námi

Jeho celé jméno znělo Alfréd Viktor Johann Maria Mayer. Narodil se 8. ledna 1880 na zámku v
Tažovicích u Strakonic jako syn
majitele velkostatků Tažovice
a Volenice Jana Mayera a jeho
manželky Anny z rytířského rodu
Videršpergárů.
Alfréd studoval na českobudějovickém gymnáziu, kde roku 1898 odmaturoval. Ve studiu pokračoval na
Vysoké škole obchodní a na Vysoké
škole technické ve Vídni, na univerzitě v italské Bologni a nakonec na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde svá studia roku 1907 zakončil
a získal titul JUDr. Posléze se věnoval
oboru, který vystudoval, a působil
jako advokátní a notářský koncipient
ve Strakonicích a v Jindřichově Hradci a jako konceptní praktikant v Obchodní a živnostenské komoře v Praze. Současně se věnoval publikaci
článků z oboru národohospodářství.
Roku 1919 zdědil statek Vyklantice
u Pacova se zámečkem. Jako vládní
expert se účastnil různých hospo-

dářských konferencí v cizině a byl
členem rozličných společností. Mimo
jiné byl spoluzakladatelem Jihočeského národohospodářského sboru.
Po druhé světové válce se svého vyklantického statku se zámkem prozíravě zbavil. Patrně tušil, že by o
něj stejně dříve nebo později přišel.
Přestěhoval se do Říčan, kde působil
jako archivář, konzervátor „přírody

a historických památek“, knihovník
a městský kronikář. Byl významným spolupracovníkem říčanského
muzea, které uchovává některé jeho
nepublikované rukopisné práce (například „Obrys dějin okresu říčanského“) a kartotéku významných
osobností Říčanska. Mayer měl rovněž podíl na znovuobjevení údajně
ztraceného rukopisu slavného historika Augusta Sedláčka „Děje města
Říčan“. Do pátrání po rukopisu se
na základě Mayerova podnětu pustil
PhDr. Jaromír Malý, který jej skutečně objevil. Opis rukopisu byl později
poskytnut říčanskému muzeu.
Alfréd Maria Mayer zemřel 3. května 1954 v benešovské nemocnici a
zanechal po sobě manželku Marii a
schovanku Milenu Černou. Písemná pozůstalost po něm se dnes nachází převážně v archivu Národního technického muzea. Víte o A. M.
Mayerovi více? Napište nám nebo
zavolejte. E-mail: jan.boukal@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175.
Jan Boukal, Muzeum Říčany

Připravujeme se na Tříkrálovou sbírku 2021

Přestože je v současnosti koronavirová krize, jedno je jisté – Tříkrálová
sbírka bude. Jen se ještě neví, v jaké
podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická
situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Pokud bude
situace příznivá, vyjdou koledníci
v období od 1. do 24. ledna do ulic v
Říčanech i v některých obcích v okolí.
Pokud bude zdravotní situace nepříznivá, připravuje se koleda virtuální.
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A systém virtuální kasička bude
fungovat i v případě, že bude možné normální koledování. Na webu
www.trikralovasbirka.cz bude od
20. 12. 2020 do 30. 4. 2021 zhotovena platební brána, ve které si dárce
podle PSČ najde svou nebližší charitu a do ní může peníze poukázat.
Vybrané peníze se vrátí z větší části do
naší Farní charity a budou použity na
akce pro seniory, návštěvy nemocných,
na výpomoc potřebným rodinám ve

spolupráci se sociálním odborem MěÚ
Říčany, na podporu hospice v Čerčanech a Domova seniorů v Mukařově.
Současně budou podpořeny Diecézní
projekty: Pomoc potřebným v souvislosti s COVID-19 v pražské arcidiecézi,
Domov seniorů sv. Václava ve Staré
Boleslavi, Farní charita Kolín, Pomoc
v Bělorusku a v Albánii
Za každý váš příspěvek děkujeme, ať
už využijete příchodu koledníků nebo
kasičku virtuální.
Na začátku roku 2021 chci popřát všem
čtenářům pevné zdraví, štěstí, spokojenost a ochranu Boží. Chci také poděkovat za pomoc a spolupráci všem dobrovolníkům, kteří nám v loňském roce
pomáhali při sbírkách a dětem z MŠ
Srdíčko a dětem z náboženství za namalování vánočních přáníček, která jsme
předali do Senioru a do LDN Vojkov.
Marie Junková, Farní charita Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

Foto: z archivu Muzea Říčany

Alfréd Maria Mayer, kronikář
a archivář města Říčany
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MIKROREGION

LADŮV KRAJ

Přání do nového roku a trocha naděje v našem přehledu plánovaných akcí
na provozovnu, restauraci, pekařství,
apod. Pomůžete i tím, že rozšíříte povědomí o iniciativě - www.utracimnarohu.
cz,vyfotíte provozovnu na sociální sítě
s hashtagem #utracimnarohu. Můžete
také posílat tipy na lokální živnostníky
nám, a to s uvedením, v čem je jejich
služba výjimečná. Pomoc je nyní možná
ještě důležitější než na jaře.
A jak to bude s naším seriálem běhů Pohár Ladova kraje? Organizátoři stále
hledají alternativy k hromadným závodům, ale třeba se situace zlepší a venku
už bude možné se při sportu potkat. První běh v tomto roce by se měl uskutečnit
v dubnu v Senohrabech.
Věříme také, že bude postupně přibývat
společenských a kulturních akcí. Ty pravidelně doplňujeme do kalendáře, vyvěšeného na webu na hlavní stránce www.
laduv-kraj.cz. Webové stránky lze jednoduše načíst na mobil či tablet přes uvedený QR kód. Na hlavní stránce webu se
můžete také přihlásit k odběru aktualit
přímo do svého e-mailu. Pak by vám nemělo uniknout nic, co se v okolí děje. Můžete si také naplánovat trasu svého výletu
na našich stezkách, a to díky vytýčeným
úsekům v mapách, které si můžete exportovat do mailu, chytrého mobilu či
hodinek. Jsme i na facebook.com/laduvkraj a instagram.com/laduvkraj.

Možná jste si nestihli koupit naše nové
„ladovské“ tričko pod stromeček, to
ale nevadí. Potěšit se novým tričkem
a navíc pomoci stezkám Ladova kraje
můžete i nyní. Vybrat si lze ze čtyř barev
a šesti velikostí. Cena se pohybuje od
250Kč do 350Kč v závislosti na velikosti. Výtěžek z prodeje putuje vždy na
účet veřejné sbírky Ladova kraje - 107
- 1172230237/0100, Komerční banka.
Koupí trička podpoříte opravy stávajících a budování nových naučných či turistických stezek a odpočívek. Odkaz na
prodej triček naleznete na našem webu
a trička budou postupně k dispozici i v informačních centrech. Pomoci stezkám
můžete také přímým finančním darem
na tentýž účet. Těm, kteří přispějí, či si
koupí tričko během ledna, pošleme stolní
kalendář s fotografiemi z našeho „ladovského“ okolí.
A na závěr snad jen jedna věta. Ať už
bude zima jakákoliv, oblečte se a vyrazte
do přírody. Ladův kraj má co nabídnout
a ještě přirozeně podpoříte svoji imunitu
a spálíte pár vánočních kalorií. Využijte,
co máte za rohem a ať je nám v Ladově
Hana Bolcková
kraji hezky!
Ladův kraj
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj.

Podpořte stezky Ladova kraje koupí trička. Více info na našem webu. Děkujeme!

Foto: Nikol Brabcová

Uplynulý rok nám přinesl mnoho nečekaného, vzal nám některé jistoty, mnohému nás ale i naučil. Víme, že ještě nějakou chvíli nebudeme mít jistotu v tom, co
plánujeme, ale věřím, že se to zlepší, ať už
tím, že najdeme nové cesty, nebo tím, že
se celá epidemiologická situace díky vakcinaci zlepší. Je tu velká naděje, že se postupně zase vrátíme ke svým běžným životům a to nám všem v tomto roce přeji.
Vzhledem k tomu, že situace na jaře nedovolovala uskutečnit ani jeden z našich
tradičních pochodů, zrealizovali jsme
dvouměsíční letní razítkovací hru, která motivovala celé rodiny k poznávání
a putování po „ladovském“ kraji. Nakonec jsme rozdali přes 50 cen od lokálních
partnerů a měli radost, že se turistický
projekt povedl. Uvidíme, třeba v ní budeme pokračovat i příští rok. Přečíst si
o hře můžete na našem webu v rubrice
„akce“. Věříme, že se pochody po našich
stezkách letos již uskuteční, sledujte proto náš web, kde se vše dozvíte jako první.
V polovině dubna by se měl konat pochod
Krajinou Barona Ringhoffera a květen je
zas časem pro Pohádkové Hrusice a pochod Cestou kocoura Mikeše.
Doufáme také, že se na začátku dubna
uskuteční jarní úklidy obcí – Čistý Ladův
kraj, které loni organizovaně zrealizovány nebyly. Jakým způsobem toto proběhne, to bude záležet na jednotlivých
obcích, je také možné, že úklidy budou
letos individuální, s tím, že si dobrovolníci půjdou na obec jen vyzvednout pytle
a rukavice. Uvidíme, vše se včas dozvíte
z obecních vývěsek.
Loni na jaře jsme na facebooku i díky
iniciativě „Utrácím na rohu“ intenzivně podporovali lokální živnostníky
a podnikatele. Tento web stále běží,
můžete tedy získat přehled, co živnostník ve vašem okolí nabízí aktuálně v době nouzového stavu, jak má
otevřeno, apod. I nyní můžete někoho
podpořit, když jej pochválíte nebo okomentujete v databázi na Google maps
- #utracimnarohu. Můžete napsat na
info@utracimnarohu.cz a poslat tip
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Střípky z MASky
l Skočili jsme do nového
programového
období 2021 – 2027 a
rekapitulujeme, co se povedlo a co je
ještě před námi. Dokázali jsme vyhlásit
všechny výzvy v oblastech, ke kterým
jsme se zavázali. Hodně projektů je již
zrealizovaných a proplacených, ostatní
jsou v procesu žádostí o platbu a následných kontrol donátorů. Jde o projekty,
které byly teprve zaregistrovány a nyní
čekáme na vyrozumění o schválené administrativní kontrole a uzavření smluv
se žadateli. V území Říčanska se tak přes
naši MAS realizovaly za necelé tři roky
projekty za cca 120 mil. Kč.
l Souhlas s působností v MAS Říčansko v novém programovém období
vyjádřilo 39 obcí. Nyní začínáme zpracovávat Strategii komunitně vedeného
místní rozvoje pro toto období. Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníku,
kterým jsme mapovali potřeby regionu.
Odpovědi přišly z 37 obcí a v nich působících organizací, včetně neziskovek
a podnikatelů. Sešlo se nám 334 projektů v různých fázích rozpracovanosti
a víme, že nové území MAS Říčansko
2021-2027 potřebuje celkem zafinan-
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covat projekty za necelých 2,24 miliardy
Kč. Vše realizovat přes MAS nepůjde,
ale je dobré vědět, co region potřebuje.
l V souvislosti se zpracovávanou strategií na období 2021-2027 se tímto obracíme na nadšené lídry, které na Říčansku
určitě máme. Vítáme všechny, kdo chtějí
své znalosti sdílet, předat a připomínkovat náš strategický rámec. Jedná se
o oblast v rámci operačních programů
IROP, Program rozvoje venkova, Zaměstnanost a také Životní prostředí.
Zveme podnikatele, učitele a ředitele
mateřských a základních škol, pracovníky neziskových organizací, zemědělské
subjekty, zástupce samosprávy a další
odborníky ke sdílení zkušeností. Chceme
utvořit odborné pracovní skupiny, které
se stanou arbitrem pro strategii komunitně vedeného rozvoje MAS Říčansko
o. p. s., než ji předložíme na Ministerstvo
pro místní rozvoj ke schválení. Ozvěte
se na kancelar@ricansko.eu nebo na
telefon 774 780 141. Potřebujeme právě
vás, odborníky se zkušenostmi.
l Připravujeme poslední dvě výzvy
ze zbývajících peněz, a to na podporu
infrastruktury vzdělávání (IROP) a na
investice do zemědělských podniků

(PRV). Neváhejte s námi konzultovat
své projekty a ozvěte se nám.
l Podrobnosti o podpořených projektech, plánovaných výzvách, výsledcích
dotazníkového šetření, to vše naleznete
na našich www stránkách.
l Z dotace Středočeského kraje jsme
pořídili na zapůjčování do území Říčanska dvě nerezové 15 litrové várnice
s ohřevem, stan 3x3 metry s bočnicemi a
zátěžovými vaky, čtyři plastové skládací
stoly a osm skládacích lavic. Na našich
stránkách naleznete fotky včetně ceníku. Pro partnerské organizace je cena
zvýhodněná.
l Stolní kalendář na rok 2021, na kterém jsme spolupracovali s Ladovým
krajem, byl zaslán všem přispěvatelům,
obcím a partnerům jako poděkování za
podporu a zachování přízně.
l 27. ledna se koná ve Svojeticích další setkání skupiny rodičů pečujících o
děti nebo blízkou osobu se zdravotním
postižením. Téma lednového setkání je
posezení s psychologem. V případě zájmu nám napište na mas.ricansko.socialni@gmail.com. Těšíme se na setkání.
l Kolektiv MAS Říčansko přeje všem
čtenářům Kurýru úspěšný vstup do
roku 2021 a věříme, že se brzy uvidíme
na nějaké společné akci.
Pavlína Šantorová Filková

texty.kuryr@ricany.cz

Mezi námi
MUDr. Karel Stanslický,
* 21. dubna 1949 † 3. prosince 2020

Jako blesk z čistého nebe nás zasáhla smutná zpráva
o smrti pana doktora Karla Stanslického, vynikajícího
lékaře a polistopadového komunálního politika v Říčanech. Vzpomínku na něho vyjadřuji dopisem.
Milý Karle.
Děkuji Bohu, že jsem Tě mohla lépe poznat, nejdříve návštěvami v ordinaci, pak v rušném polistopadovém dění roku 1989. Nebyl jsi jen lékař,
ale právem Ti patří titul: Pan doktor. Neléčil jsi
jenom nemoci těla, ale hlavně také nemoci duše.
V kritických chvílích životních příběhů jsi vždycky
našel ta správná slova povzbuzení. Tvůj úsměv,
uklidňující hlas a kouzlo Tvojí osobnosti provází
stále nejen mě, ale jistě mnoho dalších, kteří
Tě znali. Ať z ordinace, či z komunální politiky!
A rok 1989/1990!, kdy jsi byl volící říčanskou
veřejností zahrnut nejvyšším počtem hlasů do
městského zastupitelstva! Tehdy se ukázalo, kolik lidí za Tebou stojí a věří Ti. Nikdy jsi nikoho
nezklamal, byl jsi vzorem pro ostatní, neúnavně
jsi pracoval, v těch nelehkých dobách, pro rozvoj
města. V tomto krátkém dopise jsem nevyjádřila všechno, co jsi pro město obětoval. Je těžké
přijmout skutečnost, že již nejsi mezi námi. Čest
Tvojí památce.
Míla Pangrácová

inzerce

Nečekaný skon Karla Stanslického zasáhl silně všechny, kteří měli to
štěstí poznat hlouběji Karlovu duši, jeho povahu. Po prvotním šoku se
mi ale vynořily v mysli desítky vzpomínek, hlavně z mládí, všechny spojené s jeho úsměvem. Není divu, byli jsme gymnaziální spolužáci, v době
dospívání je vše růžové, život teprve začíná.
Ten nakažlivý optimismus a nadšení mě provázely v Říčanech opět po Listopadu 89, kdy se Karel
stal jednou z vůdčích osobností říčanského Občanského fóra, kdy nastával nový život. Dnes mi
tehdejší situace, byť byla svou politickou podstatou pochopitelně odlišná, nějak připomíná tu
současnou, koronavirovou. Tehdy i nyní jsme jako společnost stáli před něčím novým, neznámým. Letos hledá celý svět lék na novou nemoc, tehdy jsme my, a nejenom v Říčanech, hledali
lék pro společnost, postiženou čtyřiceti lety nedemokracie. Neměli jsme s řízením města žádné
zkušenosti. Byli jsme „jen“ společenstvím lidí, kteří se navzájem znali a chtěli změny. Dnes už
vím, že jediným dostupným lékem, bez kterého by nic nebylo, byl právě ten Karlův optimismus,
nadšení, idealismus.
Karel, navenek působící jako ten nejmírnější člověk a „veselá kopa“, se ukázal v klíčových situacích neobyčejně nekompromisní. Při jednáních s představiteli tehdejší komunistické moci ve
městě byl nesmlouvavý. Dokázal v době, kdy nebylo ještě zřejmé, zda se vše nenavrátí do starých
kolejí, tvrdě prosazovat naše požadavky svobodného uspořádání věcí veřejných. Nebál se vyprovodit ze dveří do Občanského fóra infiltrovaného člena StB. A svým vrstevníkům, kteří byli součástí tehdejšího národního výboru a jeho hospodářských aktivit, sdělit nepříjemný fakt, že končí...
Karel byl ideálním komunálním politikem polistopadového období. V čase, kdy se tvořilo něco
zásadně jiného, nového. Šel vždy za svojí pravdou, sledoval prospěch města, jeho obyvatel. Jeho
podíl na podobě dnešních Říčan je nepřehlédnutelný. Byl jedním z průkopníků, na jehož práci
mohli a mohou navazovat další.
Karle, díky za to, že se nám v našich Říčanech tak dobře žije!

Jaromír Jech

MUDr. Karel Stanslický

Přejeme Vám krásný a pohodový
rok plný zdraví a radosti ze života

ODS_PF2021_prefin2.indd 4

říčanská
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REALITNÍ PORADNA

Ing. Jana
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka
pro Říčany a okolí
Chcete také poradit
při prodeji, koupi
nebo pronájmu nemovitosti? Pošlete mi
svůj dotaz k problému, který řešíte.

Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, prodávám
byt a již máme podepsanou rezervaci a zaplacený rezervační poplatek. Kupující si bere na koupi bytu hypotéku a prý potřebuje pro banku kupní smlouvu na
byt, který prodávám. Nepřeji si, aby kupující viděl, za
kolik jsem byt koupila. Je to nutné mu dávat kopii kupní smlouvy k dispozici? Děkuji za odpověď.

Barbora N.
Odpověď: Dobrý den, Vaše kupní smlouva označována
též jako nabývací titul je listina veřejně komukoli dostupná na katastru nemovitostí. Kdokoli si tedy může dojít na

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

Jan B.
Odpověď: obrý den, povinnost zaplatit daň z nemovitosti v roce 2021 má majitel nemovitosti, který vlastnil
nemovitost k 1. lednu 2021. Pokud by katastr převedl
nemovitost až po 1. lednu, bude platit daň prodávající,
tedy – původní majitel. Naopak v případě, že katastr
převede nemovitost ještě v roce 2020, musí nový majitel podat daňové přiznání k dani z nemovitosti do konce
ledna a zaplatit daň na rok 2021 do konce května 2021.
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na
e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
nebo dotazy volejte na tel.: 606 792 574

Názory
Pár slov ke kauze převodu bytů na Komenského náměstí
Kauzu znám velice dobře. Jako právní
zástupkyně žalované jsem se přímo
účastnila soudního sporu, v němž
soud zamítl žalobu města na určení
neplatnosti smlouvy, kterou se město
v roce 2002 zavázalo, že převede do 1.
1. 2020 byt v domě č. p. 1910 na Komenského náměstí za symbolickou
100 Kč.
Soud dovodil, že důvody pro neplatnost smlouvy nejsou dány. Žalobu
označil za odporující zásadě poctivosti v právních vztazích (tato zásada
vyžaduje čestnost, otevřenost a povinnost brát ohledy na zájmy druhé)
a v rozporu s legitimním právním
očekáváním žalované. Symbolickou
kupní cenu posoudil jako platně sjednanou, odůvodněnou specifickými
okolnostmi spočívajícími v počáteční
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finanční participaci žalované (a dalších nájemců) na výstavbě bytového
domu. Bez peněz těchto zájemců,
kteří byli ochotni městu předem složit určenou cenu bytů (dříve, než byty
stály), by město dům v roce 1998
nepostavilo a nezískalo by tak ani
lukrativní nebytové prostory, z nichž
mu plyne již 22 let nájemné. Řada
zájemců si přitom sama musela vzít
úvěr na poskytnutí peněz městu, a to
za tehdejší úrok cca 15 % p. a. Do
smluvního vztahu s městem zájemci
vstoupili s důvěrou v naplnění příslibu města, že na ně po uplynutí dvacetileté blokační lhůty převede byty za
symbolickou cenu.
Rozsudek soudu vnímám jako vítězství práva, spravedlnosti a morálky.
A velice si vážím všech zastupitelů,

kteří se rozhodli upustit od dalších
soudních sporů a převody bytů schválili. S určitou nadsázkou mohu říci, že
naše město nemá sedm statečných,
ale jedenáct. Jedenáct zastupitelů (pět
ze STAN, tři z ODS, dva z Klidného
města a jeden z Unie pro sport a zdraví Říčany), kteří věc důkladně uvážili
a rozhodli tak, jak jim velela péče řádného hospodáře.
Zastupitelé STAN a ODS totiž od samého počátku správně poukazovali
na fakt, že pokud město nesplní to,
k čemu se zavázalo, bude odpovědné
za škodu, kterou by tím způsobilo.
A právě těmto škodám se nakonec podařilo rozhodnutím zastupitelstva na
poslední chvíli zabránit.
Zuzana Smítková,
advokátka

texty.kuryr@ricany.cz

inzerce
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Aquapalace v lednu
Opatřením Vlády byl Aquapalace Praha v Čestlicích opět těsně
před Vánocemi uzavřen, a to na
blíže neurčenou dobu, která pravděpodobně opět omezí provoz i v
lednu. Neustálé změny a nutné vypouštění bazénů či zavírání saun
a sportovišť způsobují provozovatelům nejen tohoto aquaparku,
saun, fitness center a dalších zařízení pro vnitřní sportování velké a
nenahraditelné ztráty. V den zimního slunovratu se proto na dně
vypuštěného bazénu Aquapalace
Praha konala tisková konference
s příhodným názvem „na dně“.
Zástupci skupiny více než 127 subjektů sdružených pod Asociací bazénů a saun ČR, Českou komorou
fitness a s nimi i největší aquapark
v České republice Aquapalace Praha se sešli, aby vznesli z důvodu
enormních ztrát společný a jednotný
požadavek k Vládě ČR, od které požadovali diskusi a sloučení kompen-

začních programů do jediné a jednoduché podpory.
Ztráty provozovatelů větších bazénů
totiž při zavření dosahují denně více
než 6 milionů korun, a to bez započtení ztrát z provozů wellness center či
saun. Opětovné a zbytečné uzavření
těchto provozů tudíž jejich provozovatelé považují za velice alarmující a

ohrožující jejich další životaschopnost. Bazény nemohou zůstat vypuštěné déle než 30 dnů, ale pokud zůstanou napuštěné, náklady na topení
a údržbu vody jdou do obrovských
čísel. Jen v případě Aquapalace Praha
to za tři dlouhodobá uzavření v průběhu roku 2020 činilo ztrátu 50 milionů
korun.
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Ze sportu

S nadějí vstupujeme do nového roku
Na začátku každého roku bilancujeme, hodnotíme, jaký byl rok předchozí, jaké jsme zažili úspěchy, jak se nám podařilo dosáhnout
stanovených cílů… Rok 2020 byl jiný, vlastně všechno je jiné.

Úspěchů na závodním poli jsme stihli dosáhnout jen do té
doby, dokud závody probíhaly, cíle jsme stanovovali dle situace, která nás v březnu všechny překvapila. Nikdo na takovou
zkoušku nebyl připraven, nikdo nic podobného nikdy nezažil.
Jaro jsme přečkali, pracovali se závodními družstvy na dálku,
dětem z kurzů nahradili chybějící lekce během září, zhluboka
si oddechli a přišlo to opět…
V prosinci jsme se mohli do tělocvičen vrátit, i když za opravdu velmi přísných opatření a organizačně velmi náročného
rozdělování všech skupin tak, aby se děti do tělocvičny dostaly
alespoň díky střídavému režimu. Kladná odezva rodičů, jak
děti opět zapojit do pohybu, je hnacím motorem.
V roce 2021 nás čeká náročná „cesta“. Věřme, že dojdeme
k cíli se vztyčenou hlavou.
Děkujeme za podporu všem rodičům a příznivcům říčanské
gymnastiky.
J. Jechová a B. Bernardová

Floorball Academy přeje všem rok 2021 plný
společných turnajů, tréninků a kempů
Právě skončil rok 2020 a je čas se za ním ohlédnout. Ve Floorball Academy jsme pro něj měli spoustu plánů. V Říčanech
jsme v lednu s našimi florbalovými tréninky vstoupili do druhé
poloviny premiérové sezóny, odehráli jsme zimní turnaj Floorball Academy Tour a na začátek léta plánovali velkou florbalovou roadshow s turnajem pod otevřeným nebem.
Bohužel nás zaskočil koronavirus. Spoustu tréninků, turnajů i dalších akcí jsme museli zrušit. O prázdninách se situace
zklidnila a my jsme uspořádali příměstské kempy, které byly
plné pohybu, smíchu a dětské radosti. Vůbec poprvé jsme pro
naše členy připravili prázdninové výlety v rámci nové Trip Academy. Mnoho plánů jsme měli i v září. V Říčanech jsme spustili novou všeobecně pohybovou GYM Academy a s florbalovými tréninky vstoupili do druhé sezóny. Bohužel, netrvalo
dlouho a museli jsme opět přestat společně trénovat.
Koronavirus pro nás ale představoval i novou výzvu. Na jaře
jsme pro naše členy připravili mnoho výzev a soutěží v rámci
Home Academy. S radostí jsme potom sledovali videa z domácích tréninků, která s námi sdíleli. Na podzim jsme rodičům nabídli on-line seminář sportovní psychologie s Nikolou
Pavlíčkovou. Pro naše členy jsme natočili celé tréninky, které
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jsme jim každý týden posílali. Připravili jsme také živě streamované on-line tréninky, na kterých jsme se potkali alespoň
skrz obrazovku počítače a společně si zasportovali. Po zlepšení epidemiologické situace jsme pak začali společně trénovat
alespoň venku.
Plně nahradit prožitky ze zrušených tréninků, turnajů a kempů jsme ale nedokázali, protože to jednoduše nešlo. Proto je
naším největším přáním do nového roku, abychom se mohli
znovu společně zlepšovat, užívat si pohybu a radovat z úspěchů. Plánů, energie i nápadů máme spoustu. Připravujeme
plno nových zábavných cvičení a her, chystáme turnaje, letní
a nově i jarní kempy a chceme hrát opět florbal pod otevřeným
nebem. Snad epidemiologická situace dovolí.
Šťastný nový rok 2021 přeje Floorball Academy

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

Šachová Středočeská liga v rukou Říčan
Celý svět je zasažen epidemií, ale šachy v online světě
mají své místo. Každý den se sehraje několik milionu
partií, několik tisíc online tréninků a stovek turnajů.
Středisko SCM (Středisko centrum mládeže) se rozhodlo uspořádat během měsíce listopadu seriál turnajů, který byl rozdělen na skupiny starších pokročilejších a mladších začínajících šachistů. Děti měly
možnost sehrát tři turnaje, které se započítávaly do
celkového pořadí o zajímavé ceny. Turnaj byl vysílán
na platformě twitch, komentátorem akce byl Stanislav
Stárek, který plnil práci i jako trenér. Sehrané partie dětem komentoval, upozorňoval na chyby. Z akce
vzniklo několik tréninkových videí, které naleznete na
youtube kanálu našeho klubu. Celkem se v turnajích
sehrálo přes tisíc partií, což zvládlo 216 dětí. Zajímavostí pro statistiky je, že černé figury měly větší úspěšnost než bílé, poměr byl 67:33.
Celkovým vítězem se stal Jáchym Šmolík, mezi dívkami zvítězila Hana Bartošová, oba hráči reprezentovali

barvy našeho klubu. Turnaj měl svou kvalitu, vidět byl
taky reprezentant z mistrovství světa Jáchym Němec
nebo Matouš Hlavina, který reprezentuje na evropských soutěžích. V mladší kategorii zvítězil Patrik
Kohm z Velvar, zlato mezi děvčaty vybojovala Laura
Sehnoutková z Říčan.
Ceny si děti vybraly v online místnosti a za předání
vděčíme Marii Jirouškové, která zařídila doručení vítězům, Děkujeme!
Stanislav Stárek

inzerce
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Tanec nic nezastaví!
Pro příznivce společenského tance
i tanečního sportu nebyl uplynulý
rok úplně ideální, stejně jako ve všech
oblastech našich životů se daná situace projevila i u nás. Proto bychom rádi
všem popřáli, neobvykle hned na začátku článku, hodně zdraví a úspěchů v
novém roce a vyjádřili, jak se těšíme na
alespoň částečné navrácení se na taneční parkety.
Zvláště pro soutěžní páry bylo uplynulé období těžké. Mnozí dávali do své
přípravy opravdu vše. Všichni jsme se
snažili s danou situací pracovat, a proto
vzniklo mnoho výukových videí pro naše
Ladies latin, semináře online a úkoly jak
cvičit doma pro soutěžní páry i pár videí
pro děti. Byli jsme nadšeni z pozitivních ohlasů a toho, že většinou i doma s
omezenými možnostmi dále neztrácíme
chuť se hýbat, bavit se, rozšiřovat svoje
možnosti a být šťastní s tancem, který
nás naplňuje.
Ne celý rok však byl ve znamení omezování. Nesmíme zapomenout i na úspěchy a krásný začátek roku, kterých se
taneční klub Fuego dočkal.
Organizací dvou velmi úspěšných soutěží jsme jako klub opět byli zřetelně vi-
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dět v celorepublikovém tanečním světě.
Říčanský pohár v únoru 2020 byl opět
o něco lepší a úspěšnější než předchozí
ročník, neboť pořád máme chuť vše zlepšovat a rozšiřovat naše možnosti. Takže
i díky městu Říčany a Středočeskému
kraji vznikl další ročník této, teď už třídenní, mezinárodní soutěže. V porotě
bylo tentokrát, mimo českých porotců,
po dvou zástupcích Německa, Polska,
Slovenska a jednoho z Itálie.
Všichni členové Fuega se od malých dětí
až po seniory účastnili maratonu příprav
a běhu soutěží včetně krásného galavečera, takže vše fungovalo na jedničku a
nelze jinak než jim všem vyslovit obrovský dík. Úspěchem bylo i to, že doma
zůstalo celkem 10 pohárů z různých
kategorií. Třeba Joanka s Adamem vytančili stříbrný pohár v kategorii Mládež
A – tzn. 1. liga.
I druhá soutěž byla úspěšná a to hlavně
proto, že jsme začali novou etapu soutěží jako první klub v celé ČR. Soutěž
nazvaná „Taneční Restart, aneb tanec
nic nezastaví“ byla pro nás náhradou za
neuskutečněnou Květnovou cenu, kde
jsme měli pořádat i kategorii MČR (tak
snad příští rok). Zde třeba třídu C v latině vyhráli Betty s Filipem.
Naše taneční páry neměly mnoho času

na bojování v soutěžích, ale i tak si přivezli pár medailí a nových tříd. Na jedné
z posledních soutěží loňské sezony v
Kutné Hoře bodovali třeba v D Lat stříbrní Luka s Aničkou a bronzoví Honza
s Maky, v C pak vytančili bronz Filip s
Niky. Ve standardech pak v D vytančil
stříbro Filip s Markétou.
Pro rok 2021 pak chystáme dvě velké
soutěže, v únoru již 44. ročník Říčanského poháru a v říjnu pak Fuego Cup
2021. Zimní soutěž by měla tradičně
vrcholit galavečerem v podání Superligových párů kat. Senior, podzimní poprvé taktéž ve Sportovní hale a poprvé v
Říčanech Taneční liga juniorů a mládeže
(tedy nejvyšší národní soutěže). V sále
Labutě bychom rádi v květnu uspořádali
první ročník nové soutěže „ Květnová
cena“. Ta by měla být zaměřena na začínající páry a synchro dvojice. Doufáme
také v pokračování Tanečních akademií
a Fuego plesu, již velmi tradičních letních soustředění a vůbec všech kurzů
pro děti, mládež a dospělé.
Za celé Fuego posíláme pozdravy a přání, aby i vy jste si trochu doma zatančili,
protože tanec je prostředkem ke zdravému tělu i duchu, a to teď nejvíce potřebujeme. 

texty.kuryr@ricany.cz
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2020 – Fujtajblový rok
V březnu 2020 mi telefonoval kolega
z Bratislavy a v nadsázce tvrdil, že si vždy
přál „Dva roky prázdnin“ jako v té knize.
Nikdo jsme netušili a netušíme, jestli to fakt tak dlouho nepotrvá. No, snad ne! Nicméně to byl rok plný očekávání, či
spíše čekání na konec pandemie.
Přesto, máme-li bilancovat, událo se toho dost:
l Taneční škola Twist pořádala v září zcela unikátní a jedinečnou, tedy jedinou, soutěž v rokenrolu v roce 2020. Zase
jsme holt museli být v něčem výjimeční, když to nebylo možné
medailí z mistrovství světa. K tomu to unikátní zarouškované
hlediště... Ale vážně, „trefili“ jsme se s Cenou TŠ Twist do termínu neuzavřených sportovišť, byť o fous. Akce proběhla s finanční podporou města Říčany.
l Mrzí nás ale, že jsme nemohli uskutečnit jubilejní
20.ročník Poháru starosty. Měli jsme něco poťouchlého
nachystáno i na p. Kořena, ale přípravy vzaly za své, stejně jako jmenovka na dveřích starosty. Řešíme nyní, jestli
za rok udělat 20. opožděný ročník, nebo rovnou 21. ročník.
Nebo 20 let od první soutěže? (Pro dosud „osilvestrované“
připomínám, že první ročník byl v roce 2001).
l V zimě a v létě jsme vytvořili nové reprezentační choreografie a ušili vymazlené kostýmy. Děti z toho mezitím
vyrostly, ach jo. Soutěžit jsme nemohli ani na MS či ME.
Účastnit se on-line soutěží by znamenalo porušovat nařízení Vlády ČR. A touto cestou se u nás v TŠ Twist Říčany nevydáváme. Dodržovali jsme všechna nařízení, i když jsme
si mnohdy mysleli svoje.
l Na jaře jsme se udržovali on-line tréninky, na podzim už
tolik ne. Zrušené tréninky se budeme snažit nahradit.
Nemohli jsme se ani sejít na oblíbeném Vánočním Twistování,
přesto jsme spolu komunikovali. A já se naučil s elektronikou,
l V prosinci jsme také natočili několik videí s vánoční tématikou. A taky si hráli. Bylo to v těch malých skupinkách milé.
Máme skvělé členy, jsem na všechny pyšný!
Shrnutí? Uplynulý rok 2020 byl vskutku mrzutý, ustrašený,
otravný, ničemný… Snad bude ten právě započatý usměvavější, příjemnější, a hlavně zdravotně nezávadnější.
Vydržíme, protože si za to stojíme!
Jiří Boháček

Jiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany

Florbalový
oddíl FBC Draci Říčany
přeje všem příznivcům
do nového roku pevné
zdraví a ať už brzy zase
můžeme normálně
sportovat, radovat se
a bavit bez omezení!
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Cvičící členstvo Sokola Říčany, 1897

Říčanský Sokol slaví 125. narozeniny,
na jaro se chystá výroční akademie
Sokolské „Nazdar!“ se v Říčanech začalo rozléhat 5. ledna
1896. Spolek hýřil od prvních dní energií, cvičili muži a dorost,
pořádaly se šibřinky a výlety. Do pár let se rozeběhlo i cvičení
žen a žactva. Společenskou angažovanost sokolů dokládá i fakt,
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že již v prvním roce své existence založili sokolskou knihovnu,
kterou později darovali městu, a dali tak spolu s dalšími vzniknout Husově knihovně. Ze 45 členů se říčanský Sokol rozrostl
na současných 1251. Jubileum naší jednoty oslavíme v květnu
akademií na sokolském hřišti s doprovodnou výstavou.
Odbor všestrannosti,
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

MUŽI

Říčanští ragbisté v reprezentaci České republiky
Po nucené pauze se v prosinci sešel
národní ragbyový tým ČR. Trenér Miroslav Němeček, který zároveň vede i
ligový tým Říčan, si pro reprezentanty
přichystal pestrý program, který bral
ohled i na dlouhou pauzu bez soutěžního ragby. Hráči tak především pilovali
techniku s míčem, souhru a komunikaci při neustálém pohybu. Z bezpečnostních důvodů naopak nebyl zařazen
kontakt.
Jako obvykle se soustředění neobešlo
bez našich říčanských hráčů, kterých
trenér Němeček povolal hned šest: prvořadníky Tomáše Adámka, Tomáše
Stránského a Václava Caltu, druhořadníka Roberta Trefného, vazače Jakuba
Havla a tříčtvrtku či útokovou spojku
Jana Kučeru.

společně potrénovat, ale díky individuálnímu programu a konzultacím
prostřednictvím videohovorů alespoň
mohly individuálně plnit výzvy a úkoly.

CENTRUM MLÁDEŽE

Devět členů sportovního centra mládeže v českém výběru do 20 let
Výsledků a výkonů říčanské mládeže
a práce trenérů ve Sportovním centru
mládeže při RC Mountfield Říčany si
nemohl nevšimnout lodivod české reprezentační dvacítky Roman Šuster.
Prvního soustředění po dlouhé koronavirové pauze se v prosinci zúčastnilo devět našich hráčů. Vojtěch Buček, Daniel
Dvorský, Jan Matěj Haš, Michal Hřídel, Kryštof Kohout, Karel Král, Lukáš
Linhart, David Mašek a Jakub Selix tvořili plnou třetinu reprezentačního kádru.
V následujícím roce 2021 se bude konat
Mistrovství Evropy hráčů do 20 let.

DĚTI A MLÁDEŽ

Zimní ragbyové kempy
V druhém lednovém víkendu se uskuteční tradiční zimní ragbyové kempy
určené pro všechny kategorie dětí a
mládeže. Kempy povedou naši zkušení

trenéři v čele s Miroslavem Němečkem
a Tomášem Kohoutem. Cílem kempů je
prostřednictvím intenzivních tréninků
pomoci zlepšit dětem individuální techniku, pohyb a chápání hry.

UDÁLOSTI

Mistra republiky za rok 2020 nepoznáme
Tento ligový ročník ragby mužů
zůstane bez vítěze. Výkonný výbor České rugbyové unie rozhodl
o ukončení nedohrané soutěže z
důvodu pandemické situace i nedostatku termínů pro dohrání soutěže
v jarních měsících. Připomeňme si,
že ragbisté Říčan v neúplné tabulce
ligy figurovali na první pozici, věřme, že si dobrou formu přenesou do
dalšího ligového ročníku.

ŽENY

Zuzana Ondráčková v užším výběru
reprezentace do 18 let
Talentovaná říčanská ragbistka Zuzana
Ondráčková se dostala do 15členného
kádru reprezentace do 18 let, který se
chystá na turnaj Mistrovství Evropy
U18 v kalendářním roce 2021. Vzhledem k epidemiologickým opatřením
neměly dívky zatím příliš příležitostí

Sezóna tak nějak našišato,
ale věříme, že bude líp.

Foto: Foto: archiv RCMŘ
Mediální komise RC Mountfield Říčany

Přijďte
Fandit v roce
2021

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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Co se děje v kultuře

Psí workshop pro děti
Úterý 12. 1. 2021 16.00–17.30 hod.
v muzeu
Některé děti se hrnou ke každému
pejskovi na potkání, jiné se psů bojí.
Víte, jak mohou děti správně a bezpečně navázat kontakt se psy? Uvažujete, že dítěti pořídíte pejska? Vyzkoušejte si správnou komunikaci se
psy a nahlédněte do psího světa. Lektorka se dlouhodobě věnuje výcviku
psů, vše vysvětlí a názorně předvede
se svým psem, border kolií.



Akce je vhodná pro děti od 5 let.
Vstupné 40 Kč dítě, 80 Kč dospělý.
Rezervace nutná! edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz; tel. 323 603 161

Cyklus workshopů –
Vyrobte si to sami
Na podzim nebylo možné kurz realizovat, naplánovali jsme proto nové termíny od ledna. Přihlašujte se bez obav,
termíny se v případě karanténních
opatření posunou.
Termíny: vždy ve středu 18.00–20.00
hod.
13. 1. kváskový chléb
27. 1. domácí kosmetika
10. 2. domácí drogerie
3. 3. šití a voskové ubrousky
17. 3. kvašená zelenina – vypěstuj si sám
Cena: 1 700 Kč/celý cyklus (400 Kč za
jednotlivé lekce)
Povede Petra Skřivánková, Jana Véghová a Alžběta Macková
Rezervace nutná! edita.jezkova@muzeum.ricany.cz; tel. 323 603 161

V lednu ven
Právě teď v lednu můžeme s novou vervou začít plnit předsevzetí.
K mým oblíbeným patří chodit
s dětmi častěji ven, s těmi vlastními i
školními. Vědecké výzkumy prokazují totiž řadu benefitů pravidelného pobytu venku: od snížení stresu
až po lepší vzdělávací výsledky dětí.
Kde ale hledat energii a inspiraci,
když je za okny plískanice nebo
mrzne jen to praští? Tipy na aktivity
venku pro vás připravujeme ve facebookové skupině „S dětmi venku
na Říčansku“ – můžete se těšit na
zamrzlé ledové bubliny nebo stopovačku.

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ

Ze sbírek muzea: Kuchařské náčiní
pana Luboše Hendrycha
Roku 2011 se říčanskému muzeu podařilo získat rozličné
kuchařské náčiní od pana Luboše Hendrycha z Kostelce
nad Černými lesy. Pan Hedrych byl kuchařem ve světoznámém karlovarském grandhotelu Pupp. V celém souboru
se nacházejí předměty vcelku běžné (vařečky, kvedlačky
apod.), ale také vzácnější a starší, pocházející z počátku
20. století. Většina předmětů má původ v Čechách, některé jsou ovšem i z Německa (převážně plechové předměty,
firma Anton Reiche Blechwarenfabrik Dresden) nebo dokonce až z Ruska (například forma na pelmeně). Velkou
část souboru tvoří rozmanité formičky na čokolády nebo
pudinky a vykrajovátka na cukroví a další předměty, které
souvisejí s výrobou sladkostí.
Jsou to také naběračky na zmrzlinové kopečky, formy na rakvičky nebo košíčky na smažení koblih. Se sladkým vařením
a pečením souvisí i skleněný kuchařský hustoměr na měření
nasycenosti cukerného roztoku. Jako ukázku z tohoto souboru předmětů jsme vybrali plechovou formu na čokoládu
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nebo pečivo. Mezi
MINIMÁLNÍ OKRAJ
dary
Luboše
Hendrycha však
POZITIV
nacházíme i řeznické náčiní (pilu
na bourání masa,
kolíbku na fašírování masa), různé váhy, lisy nebo
dokonce dřevěnou
pivní pípu. Dostali
jste při četbě těchto
řádků chuť na něco dobrého?
Zajímá vás, co předchází tomu, než se jídlo dostane na stůl,
co se jedlo dříve a čím se od minulosti liší náš dnešní jídelníček? Přijďte se do Muzea Říčany podívat na výstavu Jídlo
napříč staletími, Začíná 10. února a potrvá do 26. dubna.
Jan Boukal

texty.kuryr@ricany.cz

Co se děje v kultuře
Pro lepší soustředění stačí vyběhnout ven třeba na 5–15 minut a
pak se třeba zase vrátit k sešitu
nebo k počítači. Nasypat třeba
do krmítka a pak už jen sedět za

oknem a zaznamenávat ptačí
návštěvníky. Vyhraje letos kos,
vrabec nebo sýkora? Přidejte se
k projektu občanské vědy Ptačí
hodinka, který probíhá 10. – 12.
ledna. Můžete si s dětmi natrénovat i čtení z tabulek a grafů nebo
výpočet průměrů na základě loňských pozorování od více než 20
tisíc zapojených dobrovolníků.
Ale matematika i čeština se dá učit
přímo venku, Muzeum Říčany
k tomu inspiruje učitele základních škol v rámci projektu Objevy
v zahradě. Zahrady jsou totiž plné

Oddělení pro dospělé

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

zlomků, vyjmenovaných slov, minulých příčestí i dokonavých a
nedokonavých sloves. Radši se na
ledu kloužete nebo na něm uklouznete?
V lednu je ta správná doba na hledání symetrie u sněhových vloček
nebo na měření změn objemu sněhu při tání. Měřit se toho dá spoustu: síla větru nebo tloušťka ledu.
Přejeme vám do nového roku silnou
sněhovou pokrývku, silný led a sílu
vyrazit s dětmi ven i do plískanice.
Stojí to za to.
Kateřina Čiháková

Oddělení pro děti

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

www.knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny:

Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00,
sobota 8.30 – 12.00
Oddělení pro děti: pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od
12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30 do 18.00, pátek
od 12.00 do 17.00 a každou první a třetí sobotu v měsíci
od 8.30 do 12.00.

Ohlédnutí za minulým rokem
Před rokem jsme v novoročním příspěvku o knihovně
radostně konstatovali, že jsme po delší době měli možnost se po celý předchozí rok (2019) těšit ze souvislého,
plnohodnotného provozu a nabízet knihovnické služby
v plném rozsahu. Předtím (v letech 2017 a 2018) jsme
zažívali dost obtížné období spojené s hledáním nových
prostor a stěhováním. Rok 2019 jsme však už celý prožili
v novém, důstojném prostředí, knihovna se opět „rozjela“. Do dalšího roku jsme hleděli plni optimismu. Když se
na začátku roku začaly omezovat lyžařské pobyty v Itálii
či Rakousku, přijímali jsme to s pobavením jako dočasnou záležitost, která jistě brzy pomine, navíc se to většiny z nás nijak netýkalo. Jak ale víme, u lyžování omezení
neskončila, vše teprve začalo. Museli jsme rušit autorská
čtení a další připravené pořady (pár se jich ještě stihlo,
třeba pořad s Vlastimilem Vondruškou či čtenářský klub a
další akce pro děti). Knihovnu jsme vybavili ochrannými
prostředky, bezdotykovou dezinfekcí, knihy procházely
karanténou, návštěvníci dodržovali postupně se zpřísňující pravidla (roušky, rozestupy apod.). K „tvrdému“ uzavření knihovny jsme v důsledku vládních nařízení museli
přistoupit dvakrát: od poloviny března do začátku května
a poté od konce října do 23. listopadu, kdy jsme částečně
otevřeli formou výdajového okénka. Znovu otevřít jsme
mohli od 3. prosince. Čtenáře jsme odkazovali zejména na

online výpůjčky e knih (ty skutečně vzrostly). Také jsme
v době uzavření zavedli službu donášky knih čtenářům
domů.
Statistické údaje (návštěvnost, počet výpůjček apod.)
loňských hodnot pochopitelně nedosahují, pokles však
zdaleka není tak velký, jak by se při takto hrozivé situaci mohlo předpokládat. V roce 2019 jsme v knihovně
zaznamenali cca 59 000 návštěv a 144 000 výpůjček.
V roce 2020 (k 10. prosinci) jsme měli cca 36 000 návštěv
a kolem 120 000 výpůjček. Zdánlivě suchá statistika nám
dobře vypovídá o významu knihoven všeobecně. Znamená to, že za rok si u nás čtenáři přečtou knihy v celkové
hodnotě výpůjček 50 - 60 milionů Kč. Kolik knih by přečetli, kdyby si je museli kupovat?
V době uzávěrky tohoto čísla Kurýru byla knihovna otevřena. Věříme, že tomu tak bude i ve chvíli, kdy se Kurýr
dostává ke čtenářům. Ovšem situace se mění každým
okamžikem a knihovníci na ni nemají vliv. Omlouváme se
tedy, pokud to, co nyní čtete, už neplatí ….

Vladimír Levický
Na přání návštěvníků jsme pořídili
nové stojany na kola.
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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”.
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.

říčany – 17. listopadu 214

+420 323 602 456

10.00

24/04
20.00

28/04

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.

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.

ZÁklADNí tANEčNí kURZy pRo MlÁDEŽ 2021
Základní kurzy tance a společenské výchovy budou zahájeny
v sobotu 11. září 2021 od 17 a 20h. on-line přihlášku naleznete
na stránkách KC labuť v sekci „taneční”.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Změna programu vyhrazena.

www.kclabut.cz

info@kclabut.cz

NEBUď
lABUť
A
zaJDi n
a
KulTuR
u!

Co se děje v kultuře

LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Aktuální informace ohledně konání akcí, přesunutí na jiný termín či zrušení
sledujte prosím vždy na stránkách jednotlivých pořadatelů.
9. 1.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Sněhurka a sedm trpajzlíků - Pohádka o Sněhurce v podání Divadla Koráb
kombinuje hru vtipných loutek a veselých herců. Divadlo U22. www.divadlou22.cz.

12.1.

Říčany

16.00 - 17.30

Psí workshop pro děti – Uvažujete, že dítěti pořídíte pejska? Vyzkoušejte si správnou komunikaci se psy a nahlédněte do psího světa. Lektorka se dlouhodobě věnuje výcviku psů, vše vysvětlí
a názorně předvede se svým psem, border kolií. Rezervace nutná na tel. 323 603 161. Muzeum
Říčany.

13. 1.

Říčany

19.30

Matyáš Novák - Klavírní recitál mladého, ale již mediálně známého umělce, člena Petrof Art
Family, vítěze mnoha klavírních soutěží. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“. Kulturní centrum
Labuť. www.kclabut.cz.

13. 1.

Říčany

18.00 - 20.00

Kváskový chléb - Workshop z cyklu Vyrobte si to sami v říčanském muzeu. Přihlašujte se bez
obav, termíny se v případě karanténních opatření posunou. Termíny vždy ve středu 18 - 20 hod. 1
700 Kč/celý cyklus (400 Kč za jednotlivé lekce). Rezervace nutná: edita.jezkova@muzeum.ricany.
cz nebo na tel. 323 603 161.

16. 1.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Peklo s ježibabou - Nezbedná pohádka o malém Kašpárkovi, který touží po
koníčkovi. Divadlo U22. www.divadlou22.cz.

19. 1.

Kolovraty

19.30

Křeslo pro hosta - Jan Valenta - Světélkování aneb studené světlo. Klub U Boudů. www.klububoudu.cz

20. 1.

Říčany

19.00

Marcel Zmožek - Koncert hudebního skladatele, textaře a zpěváka, který navazuje na rodinnou
tradici svého otce Jiřího Zmožka. Kulturní centrum Labuť.

23. 1.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Kvak a Žbluňk - dva kamarádi - Veselé i poučné příběhy dvou žabích kamarádů. Divadlo U22.

26. 1.

Říčany

19.30

Slavic trio - Náhradní termín, vstupenky zůstávají v platnosti. Koncert mladých umělců - Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová (klarinet), Petr Sedlák (fagot). Kulturní centrum Labuť.

27.1.

Říčany

18.00 - 20.00

Domácí kosmetika - Workshop z cyklu Vyrobte si to sami v říčanském muzeu. Přihlašujte se bez
obav, termíny se v případě karanténních opatření posunou. Termíny vždy ve středu 18 - 20 hod.
1 700 Kč/celý cyklus (400 Kč za jednotlivé lekce).
Rezervace nutná: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz nebo na tel. 323 603 161.
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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

V dnešní době, kdy jsme v souvislosti s koronavirem nuceni omezit kontakty, častěji si voláme a píšeme přes různé sociální sítě a
média. Částečně se tak vracíme k psané komunikaci, která byla v minulosti běžná – lidé byli po stovky let zvyklí posílat si dopisy a
pohlednice ze sousedního města i z velké dálky.
Z roku 1904 pocházejí dvě pohlednice, z kterých kromě vzkazů adresátům můžeme vyčíst, jak vypadaly Říčany a tehdy ještě samostatné Radošovice před více než sto lety. Zatímco kostel a hrad prošly spíš menšími změnami, hostinec U Kozlů zde vidíte ještě bez
zadní přístavby. Daleko výrazněji se ovšem změny projevily v Radošovicích, jak je patrné na hostinci Sport (tehdy zájezdní hostinec
Zastávka) nebo na radošovické návsi (dnes U památné lípy). Křížek na radošovické návsi zůstal stejný, i když na snímku je méně
zarostlý než dnes. Snímky muzeu zapůjčil k oskenování pan Vaněk.
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