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březen 2021

Hlavní téma:

Velkokapacitní očkovací
centrum v Říčanech
Město Říčany a Nemocnice Agel Říčany
ho společně otevírají ve sportovní hale

Slovo úvodem

Jana Doleželová
zatupitelka
Vážení spoluobčané,
prožíváme již rok náročné období způsobené pandemií covid-19, která zasáhla životy nás všech, ať už po stránce
fyzické, psychické, rodinné či pracovní a mnohdy i finanční.
Nadějí, jak se dostat z bludného kruhu karantén a restrikcí, je očkování. Proto jsme se rozhodli aktivně zapojit
a zřídit ve spolupráci s Nemocnicí Agel Říčany velkokapacitní očkovací centrum, pro jehož vybudování jsme
dostali důvěru ze strany Středočeského kraje. Jedná se o pilotní projekt v rámci našeho kraje umožňující při
plném nasazení očkovat až 500 zájemců za den.
Nemocnice Agel Říčany, kde za město působím v dozorčí radě, je vlivem pandemie dlouhodobě kapacitně i
personálně plně vytížená. Kromě běžně poskytované zdravotní péče se stará také o covid pozitivní pacienty na
speciálním oddělení, i proto zřizujeme toto očkovací místo v městské sportovní hale. Odpovědným odborným
garantem za provoz očkovacího centra bude říčanská nemocnice.
Věřím, že s příchodem jara se situace zlepší, a to nejen díky očkování. Slunce nás vytáhne ven, budeme trávit
méně času v uzavřených prostorech a tím pádem bude mít vir těžší podmínky k šíření. Jakožto lékárnice kladu velký důraz na prevenci, protože je to právě náš imunitní systém a kondice, které hrají velkou roli v obranyschopnosti organismu proti patogenům. Z mé lékárenské praxe mohu doporučit vitamin C, zinek a bylinu
Třapatku nachovou, která má prokázaný vliv na posílení imunity. Prosím, posilujme odolnost vlastního těla a
nezapomínejme ani na pobyt na čerstvém vzduchu a také důležitost kvalitního a dostatečného spánku. Přeji
nám všem především zdraví a brzký návrat k plnohodnotnému životu, ve kterém se budeme moci potkávat,
pracovat, chodit do školy, společně si užívat sport i kulturu.
Mnoho rodin a zejména pak maminek bude na jaře řešit výběr školky nebo školy pro své ratolesti. Přeji vám
šťastnou ruku při výběru. Sama jsem před touto volbou stála vloni. Jsem moc ráda, že v nově otevřené mateřské
školce Kuřátko u nás v Kuří našla dcera bezvadné paní učitelky i kolektiv a jsme obě moc spokojené. Město zde
provedlo velmi citlivou rekonstrukci historické budovy na návsi, včetně vybudování herních atrakcí pro děti na
zahradě. Nedaleko školky již brzy vznikne v ulici V Roklích nové multifunkční sportovní hřiště pro větší děti a
dospělé. Právě proběhl výběr zhotovitele.
Také se nám pro Kuří podařilo získat dotaci pokrývající 95 % nákladů na stavbu chodníku. Ten by měl být již
v srpnu hotov. Zároveň zde připravujeme realizaci „Stopovací lavičky“. Mám velkou radost ze všech těchto
projektů, které zkvalitní život místních.
Jako členka Klidného města a zároveň patriotka Říčan bych zde ráda osobně poděkovala Vladimíru Kořenovi za
to, jak město pod jeho vedením vzkvétalo a zároveň popřála Davidu Michaličkovi mnoho úspěchů v jeho nové
roli starosty, ve které mu fandím.
Především však držím palce všem obyvatelům Říčan, aby se nám v tomto městě příjemně žilo a aby radostí do
našich životů přicházelo čím dál víc a naopak starostí, kterých bylo v tom posledním roce přehršel, ubývalo.
Přeji vám všem krásné dny.
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Informace z radnice
Krátce z Rady města Říčany
14. 1. 2020
Rada přijala celkem 16 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s Lesprojektem
Stará Boleslav, s. r. o. Předmětem smlouvy je zpracování
lesního hospodářského plánu pro městské lesy Říčany na
období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2031 za cenu 195 896,58 Kč
včetně DPH.
Hlasy: pro: 7
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky VZ 14/2020 Rekonstrukce komunikace Bílá vč. inženýrských sítí, Říčany dodavatele FK Bau, a. s., s nabídkovou cenou 10 339
103,34 Kč bez DPH.
Hlasy: pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s FK Bau,
a. s., za cenu 10 339 103,34 Kč, tj. 12 510 315,04 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy o dílo je rekonstrukce komunikace Bílá vč. inženýrských sítí.
Hlasy: pro: 7
u Rada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na r. 2020 o úpravu těchto účelových dotací: dotace a výdaje na sčítání lidu a bytů 2021
ve výši 51.940 Kč – určeno na mzdy zaměstnanců připravující podklady (SÚ), dotace a výdaje na harmonizaci základních sídelních jednotek SLDB 2021 ve výši
20.150 Kč pro ORRÚP na výdaje související s došetřením technickoekonomických atributů, snížení dotace
a tím účelového příspěvku přeposílaného pro DPS Senior a stacionář Olga o 203.800 Kč, dotace a výdaje na
volby do zastupitelstev krajů ve výši 484.000 Kč, účelová dotace a příspěvek pro Muzeum Říčany na projekt
„Hands on Muzeum: dotkni se přírody, zažij minulost,
tvoř a objevuj“ ve výši 1.425.000 Kč, účelová dotace
a příspěvek pro Muzeum Říčany na projekt „Oborový
mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání“ ve výši 802.950,71 Kč, úprava dotace a související výdaje na OSPOD (-288.296,18 Kč) a sociální práci
(+97,870 Kč), dotace z kraje a účelový příspěvek pro
Husovu knihovnu na její dovybavení ve výši 68.000 Kč,
výběr správního poplatku na vklad do katastru nemovitostí – byty čp. 1910 – 60 tis. Kč a navýšení výdajů na
úhradu správního poplatku za vklad, dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích města za rok
2019 ve výši 2.042.325 Kč
Hlasy: pro: 7
u Rada schválila uzavření dodatku se zhotovitelem stavby společností T4 Building s.r.o., kterým se stanovují
vícepráce a méněpráce pro realizaci díla „Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky
a veřejné části přípojek“ v předloženém znění, tj. navýšení
o 997. 748, 54 Kč včetně DPH. Cena díla upravená tímto
dodatkem č. 5 činí 23. 864.216, 97 bez DPH, tj. 28. 875.
702,53 Kč včetně 21 % DPH.
Hlasy: pro: 6 zdrželi se: 1
u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu SZIF na
rekonstrukci propustku v říčanském lese ve výši 963 354
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Kč a souhlasí s uzavřením příslušné dohody o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
Hlasy: pro: 7
u Rada pověřila starostu města, aby za město Říčany,
jako zřizovatele příspěvkových organizací, vydával souhlas s podáním žádostí příspěvkových organizací o dotace, resp. se zapojením příspěvkových organizací do
dotačních výzev, pokud budou bez finanční účasti města
Říčany.
Hlasy: pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s HB Golf,
s.r.o. Předmětem smlouvy je oprava a odbahnění rybníků
v Jažlovicích za cenu 1 200 741,42 Kč včetně DPH.
Hlasy: pro: 7
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností SANS & SERIF, v.o.s., jejímž předmětem je předmětem je zpracování návrhů pro realizaci orientačního
systému včetně ukázek aplikace orientačního systému na
vzorové plochy či elementy v interiérech či exteriérech budov městského úřadu za celkovou maximální cenu ve výši
180 000 Kč,- bez DPH.
Hlasy: pro: 5 zdrželi se: 2
u Rada schválila změnu rozdělení kompetencí členů vedení města dle přílohy a ukládá tajemníkovi zajistit její
zapracování do Organizačního řádu Městského úřadu
v Říčanech.
Hlasy: pro: 6 zdrželi se: 1

Krátce z Rady města Říčany
21. 1. 2021
Rada přijala celkem 47 usnesení
u Rada souhlasila s vyhlášením veřejné zakázky č.
2/2021 Projektová dokumentace - Rekonstrukce úpravny vody Říčany a obnova vrtů, formou zjednodušeného
podlimitního řízení na služby dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadávací dokumentaci této veřejné zakázky dle příloh.
Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy se společností REMIUMA, s.r.o., za cenu Kč 291 852,- včetně DPH

Pozvánka
pro říčanskou veřejnost na
zasedání
Zastupitelstva města Říčany

17. března 2021 od 18 hodin v zasedací síni
Městského úřadu v Říčanech nebo v KC Labuť
– podle aktuální epidemické situace.
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce
a na www.ricany.cz.
David Michalička, starosta města
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a autorského dozoru. Předmětem smlouvy je vypracování
Projektové dokumentace pro parkoviště Olivova, Říčany.
Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada doporučila zastupitelstvu schválit revizi IZ akci
Odvodnění Sokolovská Zahradní, vč. rozdělení na stavební objekty, za celkové náklady revize IZ 18, 9 mil. Kč
vč. DPH.
Hlasy: pro: 5 zdrželi se: 1 nepřítomno: 1
u Rada schválila se společností NaturaServis, s. r. o,
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Opatření k zadržení vody
v krajině a posílení biodiverzity II. Předmětem dodatku je
plnění prací díla do 28. 2. 2021.
Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spoluúčasti na financování odběrového místa na COVID 19
s Nemocnicí AGEL Říčany, a. s., jehož předmětem je navýšení odběrového místa o 1 ks mobilní buňky, navýšení
počtu o dva zdravotníky s tím, že provoz tohoto druhého
odběrového místa byl zahájen ke dni 16. 12. 2020.
Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s udělením výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy Srdíčko Říčany, příspěvkové
organizaci, pro školní rok 2021/2022, a to: 1. třída - 25 dětí,
1. třída - 22 dětí. Další dvě třídy po 24 dětech nevyžadují
udělení výjimky. V mateřské škole bude celkem 95 dětí.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s udělením výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy U Slunečních hodin,
příspěvkové organizaci, pro školní rok 2021/2022, a to: 5
tříd po 25 dětech a 1 třída - 20 dětí. Další třída s 24 dětmi
nevyžaduje udělení výjimky. V mateřské škole bude celkem 169 dětí.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s  udělením výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy Čtyřlístek Říčany, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2021/2022, a to v budově ul. Domažlická ve třídách A, B, C, D po 25 dětech
a ve třídě E 15 dětí, a v budově ul. Kolovratská ve třídě
A 10 dětí, B 16 dětí a C 14 dětí, tj. celkem 155 dětí.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Zahrádka Říčany, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2021/2022, a to: ve čtyřech třídách
po 25 dětech. V mateřské škole bude celkem 100 dětí.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
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Pravidelná setkání s vedením města
se v uvedených časech konají v budově
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty,
místostarosty a místostarostky.
Se starostou Davidem Michaličkou
ve středu 24. března 2021
od 17 do 18 hod.
Setkání s místostarosty města je
možné po předchozí dohodě.

u Rada souhlasila s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kuřátko, příspěvkové organizaci,
pro školní rok 2021/2022, a to: v jedné třídě po 22 dětech,
další třída po 24 dětech nevyžaduje udělení výjimky. V mateřské škole bude celkem 46 dětí.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních
prázdnin v Mateřské škole Srdíčko Říčany, příspěvkové
organizaci, od 19. 7. do 27. 8. 2021 a v přípravném týdnu
od 30. 8. do 31. 8. 2021.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních
prázdnin v Mateřské škole Kuřátko, příspěvkové organizaci, od 19. 7. do 27. 8. 2021 a v přípravném týdnu od 30.
8. do 31. 8. 2021.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních
prázdnin v Mateřské škole Čtyřlístek Říčany, příspěvkové
organizaci, od 1. 7. do 16. 7., dále od 2. 8. do 27. 8. 2021.
a v přípravném týdnu od 30. 8. do 31. 8. 2021.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních
prázdnin v Mateřské škole Zahrádka Říčany, příspěvkové organizaci, od 1. 7. do 30. 7., od 16. 8. do 27. 8. 2021,
a v přípravném týdnu od 30. do 31. 8. 2021.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přerušením provozu v době letních
prázdnin v Mateřské škole u Slunečních hodin příspěvkové organizaci, od 1. 7. do 13. 8. 2021, a v přípravném
týdnu od 30. 8. do 31. 8. 2021.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada schválila změnu zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky č. 1/2020 s názvem Základní škola na
Komenského náměstí, Říčany dle přílohy Návrh - SOD –
škola – aktualizace 20. 1. 2021.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada jmenovala pro účely veřejné zakázky č. 1/2020
s názvem Základní škola na Komenského náměstí, Říčany, komisi pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek
ve složení dle přílohy nazvané Jmenování hodnotící komise – doplnění II.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila uvolněním částky 217 800,- Kč ze své
rezervy na financování grafického návrhu orientačního
systému administrativních budov Městského úřadu.

Krátce z Rady města Říčany
28. 1. 2021
Rada přijala celkem 12 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
se společností JPR realizace, s. r. o, na opravu povrchu
křižovatky ulic Jizerská a Otavská. Předmětem dodatku je
prodloužení termínu plnění smlouvy do 30. 4. 2021.
Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
na údržbu cyklostezky se společnostní ROBICK services,
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s. r. o. Předmětem dodatku je změna doby plnění díla, a to
do 15. 2. 2021.
Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření nájemní smlouvy se Správou
železnic, státní organizací, jako pronajímatelem, jejímž
předmětem bude nájem části pozemků za účelem realizace a provozování stavby s názvem Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu pro pěší a cyklisty na trati
Praha – Benešov a na dobu neurčitou.
Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany
4. 2. 2021

Rada přijala celkem 40 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením s ARTENDR, s. r. o., na
zpracování projektové dokumentace pro dostavbu vodovodu Pacov včetně přípojek za cenu 266 200 Kč.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada uložila OSM znovu zveřejnit na dobu min. 15
dnů záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v čp.
219 Nádražní ul. v Říčanech v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu za účelem veřejného vystavení vlakového
modelového kolejiště a provozování tematické kavárny
a restaurace, a to na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní
lhůtou.
Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurace Group, jako nájemcem, jehož předmětem bude
prodloužení nájemní smlouvy do 30. 4. 2026, a to na základě uplatnění práva opce nájemcem v souladu s čl. IV.
odst. 1) nájemní smlouvy a souhlasí s jeho podpisem.
Hlasy: pro: 5 nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s podáním návrhu na Městský soud
v Praze na jmenování člena správní rady Olivovy dětské
léčebny, o. p. s, a to Jarmila Voráčková.
Hlasy: pro: 5 zdrželi se: 1 nepřítomno: 1
u Rada souhlasila se změnou využití schváleného účelového příspěvku Muzea Říčany, p. o., ve výši 20.000,- Kč,
a to z konání akce Den Země nově na přípravu výstavy
a publikace Říčanský hrad.
Hlasy: pro: 6 nepřítomno: 1

Krátce z Rady města Říčany
11. 2. 2021
Rada přijala celkem 8 usnesení
u Rada souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Klokočná, na základě které bude město Říčany prostřednictvím svých orgánů zabezpečovat namísto orgánů obce Klokočná v jejím správním obvodu
výkon státní správy na úseku zajišťování zápisů údajů
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vedených v informačním systému evidence obyvatel.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou za cenu ve
výši 50,-Kč za každý provedený úkon.
Hlasy: pro: 7
u Rada schvaluje smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou s firmou Loomis Czech Republic,
a. s., jejímž předmětem je zajištění bezpečnostní služby
chráněné pozemní přepravy cenností a zpracování hotovosti. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 5 let. Cena 1
svozu s maximální hmotností 50 kg a hodnotou zásilky do
100.000 Kč stojí 850 Kč bez DPH a procentová sazba za
zpracování hotovosti je stanovena ve výši 0,6 % z celkové
obejmu zpracované hotovosti.
Hlasy: pro: 6 zdrželi se: 1

Krátce ze Zastupitelstva města
Říčany 10. 2. 2021

Zastupitelstvo přijalo celkem 18 usnesen
u Zastupitelstvo schválilo dle vyúčtování dotací k 31. 1.
vratky: dotace na soc. právní ochranu dětí: 108 888,00,
dotace na městské slavnosti: 68 354,33, poradenské služby na novou soutěž odpady – úprava na vysoutěženou
cenu: 86 000,00, PD na rozšíření tělocvičny 1. ZŠ: 187
730,00, rezerva na rek. komunikací 15 mil. – doplnění textu o ul. ke hřbitovu, oprava havarijního stavu hráze rybníka v Kuří: 200 000,00, rezerva zastupitelstva ve FRM:
-650 972,33
Hlasy: pro: 19 zdrželi se: 2
u Zastupitelstvo schválilo navýšení daňových výnosů: 10
000 000,00, světelná křižovatka Mozartova x 101: 5 000
000,00, rezerva na realizaci III. etapy botanické centrum:
5 000 000,00.
Hlasy: pro: 19 zdrželi se: 2
u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok
2021 dle přílohy k tomuto materiálu. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 49.395 tis. Kč.
Hlasy: pro: 19 zdrželi se: 2
u Zastupitelstvo schválilo tyto nové závazky pro rok
2022: posun investice do rekonstruované komunikace
Černokostelecká z roku 2021 do r. 2022 (chodníky 3,8
mil. Kč + vodohospodářská infrastruktura z plánu obnovy
vodohospodářského majetku), II. etapa úprav okolí Marvánku (8 mil. Kč), II. etapa industriálního parku pro náctileté (odhad 4,5 mil. Kč)
Hlasy: pro: 19 zdrželi se: 2
u Zastupitelstvo schválilo vyúčtování akce Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice, veřejné části přípojek a vrácení poměrné částky
občanům, viz příloha, ve výši 5 286 Kč těm, kteří s městem uzavřeli smlouvu o příspěvku, uhradili celý příspěvek
a napojili se na vodovod včetně vodoměru nebo uzavřeli
s 1. SčV smlouvu o odběru.
Hlasy: pro: 20 nepřítomno: 1

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice

Benchmarking na MěÚ Říčany

První dva měsíce nového roku jsou tradičně
na Městském úřadu v Říčanech věnovány
vyplňování statistik pro nadřízené orgány, tvorbě ročních zpráv a hlášení, účetní závěrce atd. K již
tradičním úřednickým rituálům v únoru patří i sběr dat za
uplynulý rok do agend benchmarkingové iniciativy. Letos
se tato akce na úřadě opakuje již podvanácté. Data se sbírají
na všech odborech státní správy, za vybranou činnost samosprávy a za vybrané provozní výdaje. Stranou nestojí ani činnost městské policie. Činnost úřadu je pro rok 2020 popsána
pomocí 55 agend. Zdrojem dat jsou nejčastěji roční hlášení
nadřízeným orgánům a údaje z účetnictví. Sebraná data jsou
zadávána on-line do databáze.
Databázi dat spravuje Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o. p. s., které benchmarkingovou iniciativu spoluzaložilo
a dodnes ji zastřešuje a odborně vede. Iniciativa měst s rozšířenou působností má v letošním roce celkem 78 členů. Členská města jsou rozdělena dle velikosti měst a jejich správních
obvodů do pracovních skupin.

Za samosprávu jsem pro ilustraci vybrala výši objemu investic na 1 obyvatele města. Porovnání proběhlo se 13 městy,
která mají počet obyvatel v rozmezí 12 až 20 tisíc. Z grafu je
zřejmé, že objem realizovaných investic má vzestupnou tendenci a jsme nad úrovní srovnávaných měst.

S čím nám benchmarking
na našem úřadě pomáhá?

Za provozní výdaje MěÚ jsem vybrala ukazatel výdajů na
telefonování a provedla jsem srovnání s 11 úřady, které mají
průměrný počet zaměstnanců včetně uvolněných funkcionářů v rozmezí 180 až 220.
Z grafu je zřejmé, že si počínáme s péčí řádného hospodáře a
máme dobře vysoutěženého dodavatele této služby.

VCVS v průběhu roku zpracovává analýzy jednotlivých
agend či profil města, úřadu. Města jsou srovnávána podle
předem definovaných pravidel s obdobně velkými úřady,
městy či dle velikosti správních obvodů. Výsledky analýz
jsou projednávány na pravidelných setkáních tajemníků,
kde se diskutují odchylky a hledají se nejlepší dobré praxe.
Přínosná jsou i setkání odborníků k jednotlivým agendám,
kdy se v rámci společných diskuzí řeší legislativní novinky a
jejich zavedení do praxe.
V roce 2020 během coronavirové pandemie vzrostl význam
emailových minibenchmarkingů, pomocí nichž každé
město může rychle získat vyjádření od ostatních členů své
pracovní skupiny k aktuálnímu problému, který právě řeší.
Pro článek jsem si za státní správu vybrala praktickou ukázku porovnání výkonnosti vodoprávního úřadu, které čelí
časté kritice občanů. Z grafu je zřejmé, že úřad dlouhodobě
pracuje lépe, než je průměr stejných úřadů s velikostí správního obvodu 60 až 70 tisíc obyvatel.

Pro článek jsem vybrala agendy, kde si úřad vede dobře. Pokud někde nedosahujeme průměru (to je například ve výdajích na informatiku, kde jsme v posledních letech pod průměrem), hledáme důvody, proč tomu tak je, a
snažíme se o nápravu. Ale obecně platí, že
při srovnáních náš úřad obstojí s hlavou
vzhůru.
Věra Likešová,
vedoucí útvaru interního
auditu a kontroly
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Říčanská radnice a Nemocnice AGEL Říčany
uvedly 24. února do provozu nové očkovací
centrum s kapacitou až 500 lidí denně
Sportovní hala v Říčanech se proměnila v místo, které
bude lidem z širokého okolí sloužit k očkování proti onemocnění COVID-19. Počáteční kapacita počítá s 200 očkovanými – v maximálním počtu se v novém centru bude
moci očkovat až okolo 500 lidí. Sehnat na tento rozsáhlý
projekt zdravotnický personál byl úkol, který zaměstnal
nejen říčanskou radnici, ale také Nemocnici AGEL Říčany, která má nad očkovacím centrem záštitu a bude jej
provozovat.
„Po zahájení projektu zřízení očkovacího centra jsme začali
velmi intenzivně pracovat na zajištění dostatku zdravotnického
personálu. Společně s městem Říčany jsme oslovili lékaře i sestry, kteří by nám mohli pomoci se zajištěním dostatečné kapacity
centra. Akvizice tohoto nezbytného personálu je úkolem, který
znamená denní rozhovory se zájemci, nastavení přijatelných
pracovních podmínek, ale také sestavení směnových schémat,
díky kterým bude chod centra plynulý. Těší nás, že zájemců je
zatím dostatek, a to především ze strany pomocného personálu,
stále však sháníme lékaře. Denně potřebujeme minimálně tři
sestry a tři lékaře, uvítáme také administrátory a pomocný personál. Podpora města Říčany a zkušenosti skupiny AGEL nám
velmi pomáhají při organizaci tohoto náročného projektu. Především v oblasti integrace informačních systémů skupina AGEL
udělala obrovský kus práce, která zvýší průchodnost a rychlost
odbavení,“ říká ředitel Nemocnice AGEL Říčany Pavel Fojtík.
A stejně tak se na hledání personálu nyní intenzivně podílí i
říčanská radnice, která zároveň zajišťuje vybavení a prostory
nového velkokapacitního očkovacího centra. Tento projekt,
jehož realizaci si vyžádal boj s pandemií, je unikátní v mnoha
ohledech, a to nejenom spoluprací města a soukromého poskytovatele zdravotních služeb.
„Pro práci v centru budou využiti částečně jak zaměstnanci nemocnice, tak i městského úřadu. Očkovací centrum vzniká v prostorách městské sportovní haly, která musela být upravena pro
potřeby pohybu velkého množství osob. Už jsme zajistili pokrytí
sportovního povrchu podlahou, která zabrání jeho poškození.
Vytváříme zázemí pro personál a podmínky pro hladký průchod
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návštěvníků centra. V centru budou čtyři stanoviště lékařů a tři
stanoviště pro očkující sestry a velká čekárna po očkování. Tyto
parametry lze navyšovat. Musel být také zaveden vysokorychlostní internet, instalován navigační a vyvolávací systém, řešena
organizace dopravy a parkování a mnoho dalšího. Pevně věříme,
že se po zahájení testovacího provozu rychle dostaneme na předpokládanou kapacitu 500 osob denně,“ dodává starosta Říčan
David Michalička (Klidné město).
Na realizaci celého náročného projektu kromě Nemocnice
AGEL Říčany a radnice města Říčany spolupracuje také
hejtmanství Středočeského kraje. Středočeský kraj distribuuje vakcínu, kterou odebírá ze státních zdrojů. „V loňském
roce bylo v říčanské nemocnici hospitalizováno 170 covid pacientů a letos již 84. Věříme, že postupným očkováním populace
se bude snižovat počet hospitalizací a provoz očkovacího centra nebude komplikovat nedostatek vakcíny, ale i na to jsme připraveni pružně reagovat,“ dodává ředitel Nemocnice AGEL
Říčany Pavel Fojtík.
V provozu bude očkovací centrum zatím ve všední dny od
pondělí do pátku v časech od 8 do 16 hodin, registrace k očkování bude nutná prostřednictvím státního rezervačního
systému.
Tisková zpráva města Říčany a Nemocnice AGEL Říčany

texty.kuryr@ricany.cz

Informace z radnice

Očkovací centrum ve sportovní hale –
poděkování sportovcům za pochopení
V tomto čísle Kurýru, na vedlejší stránce, máte možnost zjistit podrobnější
informace o vybudovaném očkovacím
centru, o jeho kapacitě i provozu. Věříme, že centrum výrazně přispěje k rychlejšímu proočkování obyvatel Říčan a
okolí. Je to také zatím jediná cesta, jak se
poprat a vyhrát (doufejme) nad Covidem – 19 a jeho mutacemi. Ráda bych však už nyní poděkovala velké skupině
obyvatel Říčan. Mám na mysli pana ředitele a celé vedení
1. základní školy Masarykovo náměstí Říčany, její učitele a
především žáky, kteří v naší sportovní hale realizují za běžných okolností všechny hodiny tělesné výchovy. Také mám
na mysli velkou skupinu sportovců, kteří ve svém volném
čase ve sportovní hale trénují, pořádají zde turnaje a soutěže. Jsou to FBC Draci Říčany a Basketbalový klub Slunéčko. Poděkování patří i klubům, které sportovní halu využívají příležitostně, například na taneční soutěže, akademie,
celorepublikové i mezinárodní sportovní události. Jsou jimi

Taneční studio Dance EB, TŠ Twist, Taneční klub Fuego,
Taneční skupina Team GJ. Dalšími pořadateli soutěží jsou
T. J. Sokol Říčany a Radošovice, FK Říčany a mnozí další.
Sportovní hala jako jediná městská budova byla schopna
splnit veškerá přísná kritéria pro vybudování očkovacího centra. Vám všem bych ráda z celého srdce a jménem
všech občanů poděkovala za to, že chápete vážnost situace,
nutnost očkování a tím přispění k návratu do běžného a
bezpečného života. Zároveň vám všem děkuji za toleranci a solidaritu. Věřím, že pro své sportovní aktivity, pokud
budou hygienická opatření rozvolněna, využijete venkovní
prostory, podobně jako na jaře. Bohužel, kvůli přetíženosti sportovních hal a tělocvičen v Říčanech nemáme žádné
náhradní prostory pro pravidelné hodiny. Nicméně pokud
se nám jakékoliv prostory uvolní, rádi a přednostně vám
je přenecháme. Sportovní hala bude pro účely očkovacího
centra sloužit nejméně do konce června letošního roku. Ještě jednou všem děkuji za pochopení.
Hana Špačková, místostarostka

Aktuální změny provozu úřadu v Říčanech
Usnesením vlády č.
128 ze dne 14. února
2021 bylo uloženo orgánům veřejné moci, kam spadá i Městský úřad
v Říčanech, aby v rámci všech svých
pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. Podmínky takového provozu jsou v usnesení
uvedeny. Jde sice „jen“ o prodloužení
dosavadního nouzového stavu, ale za
jiných podmínek. Co se ale zásadně
změnilo z pohledu občana, je dopad na
rozsah úředních hodin. Od pondělí 14.
února přestalo platit omezení a úřady
obecně mají fungovat v plném rozsahu úředních hodin jako před pandemií
čínské chřipky. Tento původní rozsah
úředních hodin je uveden na webu
města, protože není stejný pro všechny zajišťované agendy (info.ricany.
cz/mesto/uredni-hodiny-a-sidlo). Co
se naopak nezměnilo jsou omezení,
hygienické a bezpečnostní podmínky pro fungování úřadu. Omezení se
například týká výkonu všech agend,
které nejsou bezpodmínečně nutné
k zajištění chodu veřejné správy. Dále
musí být upřednostňován písemný,
elektronický nebo telefonický kontakt
s klienty před osobním jednáním nebo

zajištěn chod jednotlivých útvarů
vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti.
Úřady musí zajistit činnost tak, aby
případné karanténní opatření neohrozilo akceschopnost orgánu, např. střídáním oddělených skupin zaměstnanců nebo prací na dálku. V neposlední
řadě platí hygienická opatření známá
pod zkratkou 3R, tj. ruce (desinfekce
rukou) – roušky a respirátory – rozestupy (odstupy 2 m) ve vnitřních prostorách budov. Vzhledem k již potvrzenému výskytu mutace koronaviru
v posledních dnech můžou být některá hygienická opatření nedostatečná

a nedodržením odstupů nebo používáním nevhodného
zakrytí úst a nosu
by se úřední budovy
mohly stát novými
ohnisky
nákazy.
V této souvislosti žádám občany, jako
klienty úřadu, aby zvážili svoji osobní
návštěvu jen na bezpodmínečně nutné
případy a přímé jednání případně odložili na epidemicky méně choulostivé
období, které snad s jarem, oteplením
a očkováním přijde.
Tomáš Mařík,
tajemník
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Říčanská radnice pro vás – 2. díl

Ne na mém dvorku!

Věta „Ne na mém dvorku“ je překladem anglického
„Not In My Back Yard“ (NIMBY). Jde o známý jev, kdy
obecně prospěšnou stavbu či věc lidé sice chtějí, ale nikdy ne v blízkosti svého bydliště. V širším měřítku se to
týká často dálnice, letiště či třeba skládky. Ve městech,
naše Říčany nevyjímaje, to platí samozřejmě také. Protože každý z nás si logicky hájí kvalitu svého bydlení,
ale současně město některé stavby prostě potřebuje,
stává se tento jev občas předmětem sporu.

Proč tento článek píši?
Mým cílem není přesvědčit vás, že máte chtít vedle svého
domu sběrný dvůr nebo silniční okruh kolem Prahy. Ani já
bych to nechtěl. Rád bych ale zmíněný NIMBY efekt popsal, abychom mu všichni rozuměli a mohli hledat řešení,
jak všeobecně žádané věci přeci jen ve městě vybudovat.
Jde mi o místní, říčanské měřítko.
Vžijme se do situace toho druhého
Představte si kupříkladu, že ve vaší ulici má vzniknout
mateřská škola. Pokud máte děti, možná se zaradujete.
Ale i vy se asi bojíte, že taková stavba přinese do vašeho
okolí hluk, auta, nepořádek – prostě neklid. Asi budete

souhlasit, že školky do města patří, to ano. Ale proč by
měla stát zrovna tady? Vždyť to nedává smysl. Mladých je
tu málo, je tu krásná louka na venčení psů a navíc tu ani
dnes není kde parkovat.
A teď se vžijte do pozice města (respektive jeho zástupců).
Daný pozemek jako jediný v širokém okolí patří městu.
Navíc je dlouhodobě v územním plánu vymezen právě pro
občanskou vybavenost. I když není možná úplně optimální, město v předchozích letech vyčerpalo možnosti na získání lepší lokality. Ve městě se pravidelně rodí mnoho dětí
a stávající kapacity nestačí. K tomu jednu starou školku je
třeba rekonstruovat, tudíž je třeba minimálně na rok děti
„přesunout“ jinam. A to rychle. Prostě jiná možnost, než
postavit školku zde, prakticky neexistuje. Jak z toho ven?
Neodmítejme ihned, hledejme řešení
Podle mého jedinou cestou, jak situaci rozumně vyřešit, je komunikovat, vysvětlovat potřeby a obavy obou stran a hledat řešení přijatelné pro všechny. Jakmile se jedna strana zasekne, je
zle. Věřte, že pro zástupce města není nic horšího, než bojovat
s vlastními občany, i když je to v zájmu většiny.
Daleko lepší je najít společný kompromis, který splní základní
přání a požadavky obou skupin.
Město na jedné straně by mělo respektovat potřebu místních
zachovat ráz lokality a kvalitu bydlení. Proto je dobré již ve fázi
projektu myslet na tyto aspekty a snažit se stavbu plánovat
citlivě, v souladu s potřebami okolí. Lokalita musí například
dostat dostatečně kapacitní, ale současně bezpečnou příjezdovou a přístupovou cestu. Obyvatelé se totiž téměř vždycky
nejvíce bojí „aut“, které budou ohrožovat svou rychlostí a obtěžovat hlukem či parkováním. Kromě parkování by se mělo
myslet i na co největší podíl zeleně, kvalitní hospodaření s vodou a celkovou kultivaci okolí.

Vizualizace MŠ Větrník v Říčanech, která
se aktuálně staví. Na budovu malé tělocvičny chceme zkusit žádat o další dotaci.
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Zkrátka město se má snažit nabídnout takovou ochranu bydlení a soukromí obyvatel, aby negativní dopady nové stavby
byly minimální. Současně je každý větší záměr možností, jak
v místě zlepšit stav komunikací, posílit infrastruturu, doplnit
zeleň a obecně místo zkrášlit, čímž mimo jiné stoupne cena
nemovitostí v okolí.
Obyvatelé na druhé straně by zase měli přijmout fakt, že dosud nezastavěná louka je určena pro výstavbu občanské vybavenosti, a neměli by trvat na variantě NULA. Každá změna vyvolává nejprve obavy, ale nakonec se často ukáže, že nový stav
je v mnohém lepší. Stačí si možná vzpomenout na dobu, kdy
nové domy dnešních obyvatel byly trnem v oku starousedlíků.
Z odpůrců se ale nakonec stali sousedé a mnohdy přátelé.
Pokud například v okolí chybí místo pro sousedské setkávání,
nemusí být problém současně se stavbou školky řešit malý
parčík s altánem, veřejné hřiště anebo třeba klubovnu v rámci
samotné školky.
Uvedený příklad výstavby školky je pouze ilustrativní a
může platit pro jakékoliv město. Přesto zde lze najít společné prvky s Říčany, kde právě dnes novou školku stavíme. Jedná se o MŠ Větrník v ulici Bílá. Jsem rád, že
se vedení radnice v čele s Vladimírem Kořenem podařilo
v předchozích letech projekt školky s tělocvičnou připravit a dojednat s občany tak, aby byl vyvážený a všeobecně
přijatý. Asi přinese nějaký ruch v ranní a odpolední špičce. Ten ale bude vyvážen novou zklidněnou komunikací,
odpočinkovým parkem pro veřejnost a někdy v budoucnu
snad i možností pro sousedy jít si večer zacvičit či zakopat do zapuštěné moderní tělocvičny.
Tříděný odpad, autobusová zastávka, ale i strom
Jistě bychom našli desítky dalších případů, kdy lidé si
něco přejí, ale nikdo to nechce před svým domem. Dětské hřiště, stanoviště pro separovaný odpad, autobusovou zastávku, nebo třeba i nový listnatý strom.
Vždyť na hřišti křičí děti, u separovaného odpadu je vždy
nepořádek, na autobusové zastávce odhazují čekající nedopalky cigaret a ze stromu padá na podzim listí.
I tyto záměry mají většinou řešení. Hřiště lze izolovat
od domů hustou zelení a terénními úpravami, pomůže
i vhodná orientace a volba prvků, které mohou sloužit i
dospělým. Též stanoviště s barevnými kontejnery bude
vypadat úplně jinak, když se schová do kamenné, dřevěné, kovové či třeba živé zelené ohrádky se stříškou.

Ilustrační foto z jiného města

Ilustrační foto z jiného města

Z ošklivého koutu pak bude naopak pěkný prvek ve
veřejném prostoru. Autobusová zastávka může být vybavena moderním a praktickým mobiliářem a od okolních zahrad ji lze též odclonit, například živým plotem.
Samozřejmostí musí být řádná údržba a úklid na straně
města. A stromy? Ano, opravdu z nich jednou ročně
padá dost listí. Ale není přínos v podobě jarní vůně,
letního stínu, zadržení vláhy či podzimních barev dostatečným důvodem, abych třeba i já pomohl listí před
svým domem zlikvidovat?
Zkusme, prosím, vždycky hledat cestu a rozumné
podmínky, aby to šlo. U školky to začíná diskuzí a kvalitním projektem včetně širšího okolí, u listí ze stromu
asi bude stačit přistavení kontejneru na bioodpad (to
samozřejmě umíme – stačí říct, řeší kolega radní Petr
Auředník).
Jsem rád, že máte starost a zájem o své okolí. Klidně
přijďte kdykoliv s vlastním návrhem a řešením. Slibuji,
že vše pečlivě posoudíme. Jen prosím neblokujte věci,
které jsou potřeba v zájmu ostatních.
Velice děkuji

Váš starosta David Michalička

Ilustrační foto z jiného města
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Úprava okolí Marvánku, expozice muzea
na hradě nebo industriální park by měly
být zrealizovány již letos
Zastupitelstvo města Říčany projednalo v únoru úpravu
rozpočtu města na rok 2021, čímž zajistilo finanční krytí
především pro tyto investiční akce, které jsou připraveny
pro realizaci.

Navrhovaný stav

Úprava okolí Marvánku
Již v předchozím období byla vypsána veřejná zakázka
na výběr zhotovitele, ale smlouva na realizaci uzavřena
nebyla. Věříme, že se po přidělení finančních prostředků
v tomto roce podaří zhotovitele dalšího krásného projektu
získat. V rámci realizace vznikne parkoviště před novým
vstupním objektem do areálu, jehož součástí budou i
převlékárny, stávající pěšiny budou doplněny a zpevněny
mlatovým povrchem, bude obnoven povrch pěší komunikace na hrázi rybníka, v jihovýchodním části areálu bude
na původních základech vybudován altán. Součástí investice je rovněž doplnění mobiliáře včetně obnovení ohniště, griloviště. Abychom nenarušili stavebními pracemi
sezónu na Marvánku, předpokládáme, že stavební práce
budou zahájeny až na podzim 2021. .

Stávající stav
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Rekonstrukce ulice Táborská – Dukelská
V roce 2020 byl pro tuto investiční akci vybrán zhotovitel
s vědomím, že výzva k zahájení realizace může být započata až po zajištění potřebných finančních prostředků, což se
nyní stalo. Rekonstrukce se týká úseku mezi ulicemi Legií a
Šumavská. Součástí akce je kromě rekonstrukce silnice i výstavba chodníku a pěší propojky do ulice Táborská, propojka
vodovodů a veřejné osvětlení.

Botanické centrum – realizace 3. etapy projektu
Zastupitelstvo v úpravě rozpočtu schválilo rezervu 5 milionů
Kč na realizaci 3. etapy projektu, která má pokrýt spoluúčast
města za předpokladu získání dotace. Dotace na realizaci
prvních dvou etap této investiční akce byly již získány (arboretum a dešťový biotop), nicméně pro celkové fungování
botanického centra u 3. ZŠ je realizace 3. etapy, zahradní
učebny se skleníkem, významným přínosem. V letošním
roce bude vybrán zhotovitel investiční akce a bude zahájena
její realizace tak, aby byly splněny dotační podmínky týkající
se mj. i termínů dokončení.

texty.kuryr@ricany.cz
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Chodník Květná – Kuří

Muzeum - expozice na hradě

Úpravou rozpočtu roku 2021 byla zajištěna spoluúčast
města na investiční akci kryté z dotačních prostředků.
Zhotovitel je vybrán, stavba bude zahájena na jaře 2021.
Realizací chodníku se výrazně zvýší bezpečnost pohybu
chodců podél ul. Květná.

Rekonstrukce tělocvičny
1. ZŠ – projektová dokumentace
V návaznosti na dotační titul národní sportovní agentury
bude díky přiděleným finančním prostředkům dopracován projekt rekonstrukce tělocvičny 1. ZŠ tak, aby bylo
možno podat žádost o dotaci ve výši až 70 % z uznatelných nákladů akce.

Muzeum - expozice na hradě
Základní rozsah rekonstrukce objektu ve vlastnictví
města Říčany v areálu hradu byl schválen investičním
záměrem. Po předchozích velmi dobrých zkušenostech
s architektonickými soutěžemi se město rozhodlo na rekonstrukci a dostavbu tohoto objektu vypsat architektonickou soutěž a získat tak nejlepší návrh architektonicky
a urbanisticky hodnotné veřejné stavby, která bude optimálním řešením i pro budoucího uživatele – Muzeum
Říčany. Do přípravy architektonické soutěže i jejího
hodnocení bude začleněn i Národní památkový ústav.
Objekt bude k dispozici pro environmentální vzdělávání veřejnosti a výstavy, v nezbytném rozsahu zde budou

umístěny i kancelářské prostory. Celkové řešení podpoří
propojení hradního nádvoří, geoparku a hradní zříceniny a tím i oživení lokality.

Industriální park
Zpracování projektu industriálního parku bylo jedním z vítězných návrhů participativního rozpočtování. V současné
době je již požádáno o stavební povolení a v průběhu března budou zahájeny práce na dokumentaci pro provedení stavby. Na realizaci 1.
etapy stavby poskytla Billa finanční dar.
Předpokládáme, že stavba bude zahájena
koncem léta 2021.
Alice Štěpánková,
vedoucí oddělení investic

Industriální park
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Letošní říčanská zima

Sníh a mráz vykouzlily v únoru romantická místa po celém městě. Nejen děti využily možnosti zamrzlých rybníků a zasněžených svahů.
Únorové poledne na Marvánku

Opravená hráz Rozpakova pod sněhem
Zasněžená krajina u Marvánku

foto: Rudolf flachs

Zimní radovánky na Marvánku
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Bruslení na Jurečku

foto: Rudolf flachs

Cyklostezka zlákala běžkaře

Děti vyrazily bobovat
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Koncept revitalizace říčanských
sídlišť pro 21. století
Koncept revitalizace veřejných prostranství říčanských
sídlišť byl projednán s vedením města Říčany a v první
polovině března se chystá
jeho zveřejnění. Tento návrh vychází především z podnětů získaných od obyvatel, kteří se aktivně zapojili do
participace, a z celkových analýz jednotlivých území.
Z důvodu přetrvávající pandemické situace bohužel není
možné uskutečnit setkání a představit návrh projektu, jak
bylo předem plánováno. Proto obyvatelé sídlišť Haškova,
Kavčí skála, Olivovna a Komenského náměstí obdrží do
svých schránek tištěnou formu návrhu změn společně s
dotazníkem k připomínkování a zjištění priorit pro další
postup revitalizace. V průběhu této fáze budou na sídlištích umístěny výstavní panely, které projekt dále představí. Bližší informace k dotazníkovému šetření budou
součástí tištěné formy. Jelikož revitalizace daných lokalit
se netýká pouze bytových domů a obyvatel v bezprostřední blízkosti, budou informace v plném rozsahu dostupné
také na webových stránkách města Říčany.

Cíle revitalizace říčanských sídlišť
Hlavním cílem revitalizace je řešit prostor sídlišť komplexně a připravit podklad pro postupný a koordinovaný rozvoj, který zamezí nekoncepčním zásahům do
veřejných prostranství bez vize rozvoje lokality jako
celku.

Zvýšení kvality veřejných prostranství
Smyslem revitalizace veřejných prostranství je podpořit potenciál „bydlení v zeleni“, zlepšit čitelnost prostředí a rozšířit možnosti trávení času venku vytvořením adekvátního
zázemí pro různé skupiny obyvatel. Předpokladem zvýšení
celkové kvality veřejného prostoru je zlepšení podmínek
pro pěší, především pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro zvýšení kvality bydlení na sídlištích
je třeba najít vyvážený vztah mezi zajištěním dostatečného
množství parkovacích stání pro rezidenty a požadavkem na
kvalitu veřejného prostoru.
Optimalizace správy a údržby
veřejných prostranství
Důležitou součástí projektu revitalizace je i plán následné
péče, který by měl aktivním obyvatelům nabídnout podporu a možnosti podílet se na procesu údržby. Tento projekt
pod názvem Říčanská rukavice byl představen v minulém
čísle Říčanského Kurýru.
Zlepšení programové nabídky
veřejných prostranství
Cílem revitalizace není za každou cenu navrhnout a přetvořit volné plochy na formální prostory, ale citlivě je definovat
a v některých případech i ponechat. Takovým příkladem
mohou být místa pro volnou hru dětí, která pracují pouze
s původním prostorem bez jakýchkoliv pravidel.

sídliště pro 21. století
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Sídliště Kavčí skála - pohled ulicí Domažlická,
v popředí bytový dům čp. 1689

Modrozelená infrastruktura
V současné době se při revitalizaci veřejných prostranství
klade důraz na implementaci opatření zmírňujících dopady
klimatických změn. Město Říčany v současné době prověřuje možnosti čerpání dotací z Operačního programu Životního prostředí. Prvky hospodaření s dešťovými vodami
(HDV) s vodou nakládají především tak, že ji v území vhodně a bezpečně odvádějí do míst (např. dešťové záhony, průlehy), kde je zadržena, vsáknuta nebo postupně odpařena,
čímž se zlepšuje stav zeleně a mikroklimatu v lokalitě. Takové prvky v území zpomalují celkový odtok srážek z daných
lokalit, a tím snižují nápor na kanalizační síť a snižují náklady na likvidaci srážkových vod v centralizovaném systému.
Pokud jsou tyto prvky HDV spojeny s vegetačními prvky,
jedná se pak o řešení modrozelené infrastruktury.
Podpora komunitního života
a sociální soudržnosti
Je prokázáno, že posílením dobrých vztahů mezi obyvateli se zvýší i kvalita života. Kde existuje soudržná
komunita, lidé se znají a spolupracují, tam se žije lépe.
Předpokladem rozvoje společenského života a budování vztahu k místu je to, že se lidé mají kde potkávat.

Sídliště Komenského náměstí – pohled do dnešních
ulic Plynární a Družstevní, rok 1975 -1979

Sídliště jsou z principu převážně obytnou lokalitou,
veřejná prostranství a veškeré venkovní prostory tak
slouží a budou sloužit především svým obyvatelům.
Návrh revitalizace veřejných prostranství se snaží odpovědět na potřeby běžného života v lokalitě a usiluje
o vytvoření nových míst pro setkávání obyvatel různých věkových kategorií.
Petr Frank, architekt

zdroj: Muzeum Říčany

Sídliště Haškova – pohled do
ulice Haškova, rok 1976 – 1977

Sídliště Olivovna – pohled z ulice Olivova
směrem do ulice Leopolda Peka, rok 1977
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Radnice zlepšuje služby v oblasti
odpadového hospodářství
Vážení spoluobčané,
i v tomto měsíci pokračujeme na radnici
se zlepšováním služeb v oblasti odpadového hospodářství a čistoty ve městě.
Možná si již někteří z vás všimli nově
osazených informačních cedulí u stanovišť separovaného odpadu. Najdete zde
především informace o tom, jak správně recyklovat, jak se
nejlépe dostat do sběrného dvora, či co hrozí za znečišťování veřejného prostranství.
Vytipovali jsme také nejexponovanější stanoviště, zatím
jich je sedm, a tyto se nově uklízí nad rámec běžného úklidu
2x týdně. Z prvních zkušeností vypadá toto opatření velice
dobře. Pokud se osvědčí i nadále, budeme tipovat další stanoviště tak, aby i taková místa byla pokud možno reprezen-

tativní a poukazovala na vysokou kulturu veřejného prostoru, která je obrazem celého města.
V únoru jsme se po delší době konečně dočkali i značné
sněhové nadílky. Kromě krásných pohledů na zasněžené
město však sníh přinesl i zvýšený nárok na odklízení sněhu
z chodníků a ulic v majetku města. Chtěl bych touto cestou
poděkovat zaměstnancům OTS za příkladné nasazení sil
při úklidu sněhu, kdy několik dní po sobě pracovali intenzivně 12 hodin denně tak, aby byly ulice a chodníky co nejdříve bezpečné. Věřím, že se toto podařilo v rámci možností
velmi dobře a že tomuto stavu pomohl i nákup techniky a
doplnění stavu zaměstnanců technických služeb. V tomto
trendu budeme pokračovat a věřím, že již na jaře se nám
podaří zintenzivnit úklid chodníků a silnic od usazených
nánosů nečistot, které jsou pak živnou půdou pro růst plevelů v krajnicích komunikací a chodníků.
Přeji mnoho zdraví!
Petr Auředník, radní města

Květnová výzva Do práce na kole 2021 se blíží!
Již teď máte možnost se za zvýhodněnou částku registrovat na www.dopracenakole.cz a květen si se svými nejenom pracovními kolegy užít. Město Říčany se opět do této
skvělé akce zapojilo. Za realizátory pevně doufám, že letos
nejenom překonáme hranici 29 zapojených týmů a 112
účastníků (rekordní počet v roce 2020), ale i v této zvláštní
době ukážeme, že v Říčanech to žije za každé situace.
O co vlastně jde? Na květen sestrojit tým 2 – 5 účastníků, registrovat se co nejdřív, v květnu jezdit/běhat/
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chodit do práce ekologicky, využít nějakou z akcí „na
triko“, motivovat se s kolegy, udělat něco pro své zdraví
i přírodu, v červnu vše oslavit a vyhodnotit na závěrečném večírku. Výhod je mnohem víc, zapojte se a uvidíte sami. Není to výkonnostní akce, na prvním místě
je týmová či individuální pravidelnost. Sledujte nás na
internetu nebo na FB Do práce na kole – Říčany.
Za organizační tým Říčan
Markéta Hubínková a Zdeněk Vávra

texty.kuryr@ricany.cz
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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: 23. 3. 2021 do 15,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 29. 3. 2021 hod. účast na VŘ je závazná podáním přihlášky včetně
všech náležitostí.

2. referent oddělení úsekového měření rychlosti
a vážení vozidel (doba určitá)
POŽADujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole
v České republice, případně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 11. 3. 2021 do 15,00
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 17. 3. 2021 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí.

3. referent odboru správních agend a dopravy
(doba určitá NA 0,4 ÚVAZKU) agenda stavebního úřadu
POŽADujeme: vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu ve
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v
oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 12. 3. 2021 do 11,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 18. 3. 2021 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí.

4. DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA

Bližší informace na tel. č. 602 767 155 Michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy
Bližší informace na www.ricany.cz/radnice/volná místa

5. Referent odboru kancelář starosty - dotace a veřejné
zakázky (doba určitá)
POŽADujeme: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 19. 3. 2021 do 11,00 hod.
TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 19. 3. 2021 ve 13,00 hod. účast na VŘ je závazná podáním přihlášky
včetně všech náležitostí.

MĚSTO ŘÍČANY SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍ:

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

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

Pořádná porce překvapení. Radnice v pátém ročníku prověří
proveditelnost rekordních 39 námětů v Překvapte Říčany
Do 5. ročníku participativního rozpočtování přišly na čtyři
desítky námětů od obyvatel města (jeden po termínu). Teď
pracovníci úřadu posoudí jejich realizovatelnost z pohledu
majetkoprávních, jejich soulad s územním plánem, případně s ochrannou životního prostředí a finanční náročnost. Ty,
které nebudou splňovat podmínky pro realizaci (např. nejsou
v majetku města, překročí finanční limit do 2 mil.) budou vyřazeny, případně po dohodě s navrhovateli upraveny. Podle
předpokládaných nákladů budou rozděleny do kategorie velké do dvou milionů či malé do pěti set tisíc. Do konce dubna
by mělo být známo, které z námětů postoupí do hlasování. V
květnu proběhne kampaň projektů v režii navrhovatelů a v

červnu rozhodnou Říčanští o tom, které projekty má radnice
realizovat. Z každé kategorie to budou dva s nejvyšším počtem
hlasů. Navrhovatelé letos nemuseli vzhledem k epidemické
situaci prezentovat náměty na veřejných projednáních. Veřejnost se s navrženými projekty může seznámit v Kurýru, na
webových stránkách www.prekvaptericany.cz. 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.
Kateřina Lauerová, koordinátorka PB

Registrované náměty

navrhovatel

Registrované náměty

navrhovatel

Obnova cukrárny a lahůdek u Labužníka

Aneta Helena Zemanová

Rozšíření a doplnění části chybějícího
chodníku v ul. Rooseveltova

Oldřich Schreiber

Chodník k Jurečku

Miroslav Kotrba

Rozhledna na hradě

Taťána Tamchynová

Osvětlení části ulice Mozartova

Tereza Chalupová

KOLO4UM- komunitně sdílená dílna

Ivana Drbohlavová

Úprava cestičky k podchodu pod
Černokosteleckou ulicí

Lenka Brdlíková

Projekt na „Okrasný park“ v prostorách Říčanského nádraží

Václav Lacina st.

Venkovní fitness v centru města

Jan Vojta

Zdeněk Brož

Psí louka/hřiště

Tereza Dalešická

Turistické propojení dvou velkých
lesních komplexů

Zlepšení dostupnosti pošty a okolních
služeb

Oldřich Kalina

Samoobslužný lanový přívoz na
ostrůvek nádrže Rozpakov

Zdeněk Vávra

Singletrack Říčany

Jakub Uliarczyk

Zřízení autobusové zastávky v ul. Na
Obci u dopravního hřiště

Oldřich Schreiber

Víceúčelové molo Jureček

Roman Zouhar

Sauna na Marvánku

Petr Doležel

Dětské hřiště

Markéta Dridi

Přírodní sportovní hřiště Plavínová

Bludiště

Vendula Klimešová

Tomáš Havlík,
Karel Konečný

Nový most u hokejové haly

Vendula Klimešová

Zdeněk Vávra

Oprava chodníku v Nádražní ulici

Vendula Klimešová

Ozelenění stěny budovy 1. ZŠ vertikální zahradou s vodním prvkem

Čistá voda v Marvánku

Radek Kotrba

Svoboda přírodě - bezzásahová území
u Říčan

Vladimír Kořen

Nové hrací prvky pro děti – lanové
mosty

Vratislav Valenta

Ryby do návesních nádrží a malých
toků

Vladimír Kořen

Rekonstrukce schodiště nad Mlýnským David Rozman
rybníkem

Rozšíření jízdních kol ke sdílenému
využití o elektrokola

Matyáš Vávra

Přechod pro chodce a dopravní značení v křižovatce Olivova x Šeříková

Klára Průchová

Zdeněk Vávra

Originálně reprezentativní adventní,
vánoční a novoroční výzdoba

Matyáš Vávra

Bezkontaktní dezinfekční stojany
na celodenně veřejně přístupných
místech
Potraviny z Říčanska

Kateřina Čiháková

Zklidnění provozu na Černokostelecké ul. Petr Souček

Reuse point

Irena Horáčková

Stará náves v Radošovicích-zahradní
úprava včetně vybudování nádrže na
dešťovou vodu

Vladimír Kořen

Bezdrátový obecní a mobilní rozhlas informační a varovný systém

Matyáš Vávra

Rekultivace rozptylové loučky na
říčanském hřbitově

Lenka Čumpelíková, Jiří
Kočí, Jaroslava Keiclová

Dvojice sousoší významných říčanských filmařů s lavičkami

Otto Hofmann, Ondřej
Slanina
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Městská policie Říčany

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

doklady od vozidla, pokud ho opouštíme, si bereme k sobě.
V situaci, kdy dojde k jeho odcizení a v danou dobu ještě
není v evidenci jako kradené, se může pachatel prokazovat
doklady a uniknout tak pozornosti policie při kontrole.

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Z knihy událostí:
8. ledna, 15.30
Na základě oznámení
strážníci
prověřují zapadlé
nákladní vozidlo
ve Voděrádkách.
Na místě se nachází pouze vozidlo, řidič však
nikoliv. Šetřením
jsou zjištěny zjevné stopy od techniky, která se pokoušela vozidlo vyprostit.
Jednalo se o hluboké rozbahněné brázdy vytvořené koly
vozidel. V průběhu šetření se dostavil na místo řidič, který
sdělil, že vozidlo špatně zabrzdil a to následně sjelo mimo
komunikaci. Dále uvedl, že se pokoušel s pomocí přivolané odtahové služby vozidlo vyprostit, ale toto se nepodařilo a vyproštění provede jiná odtahová služba, která je
technicky lépe vybavena. Jelikož se nejednalo o dopravní
nehodu, ale došlo k poškození pozemku města, bylo ve
věci kontaktováno oddělení technické správy města, kterému byla věc předána k dalším úkonům a to zejména k
jednání o náhradě způsobené škody.
20. ledna, 01.00
Strážníci dopadli pachatele v kradeném autě. Veterán Rapid se vrátil k majiteli. Strážníci si v Nádražní ulici všímají
podezřele odstaveného vozidla Škoda Rapid. Na místě řidiče má vozidlo rozbité boční okénko a sedí zde osoba, která
se snaží schovat. Strážníci osobu vyzývají k prokázání totožnosti a vysvětlení rozbitého okna, včetně předložení potřebných dokladů k vozidlu. Současně hlídka prověřovala,
zda se automobil nenachází v databázi odcizených vozidel,
což se potvrdilo. Mezitím však osoba strážníkům uvedla, že
čeká jen na kamaráda a předložila veškeré doklady k autu.
Strážníci ze situace a zkušenosti věděli, že mohou mít před
sebou pachatele trestné činnosti, což se také potvrdilo.
Strážníci proto podezřelého z trestného činu omezili na
osobní svobodě, včetně přiložení pout k zamezení útěku.
Při zákroku museli dbát zvýšené opatrnosti, neboť se evidentně jednalo o osobu užívající návykové omamné látky,
jejichž chování je nevyzpytatelné. Událost byla oznámena
Policii ČR, která si převzala místo trestného činu spolu s
podezřelou osobou. Ještě téhož dne byl vyrozuměn vlastník
vozidla, který byl velmi šťastný, že se jeho vozidlo v tak krátké době našlo. Nejednalo se o lecjaké vozidlo, ale o dnes již
sběratelsky ceněnou Škodu Rapid, jejíž hodnota je nemalá.
Tentokrát všechno dopadlo dobře. Je třeba připomenout, že
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27. ledna, 03.55
Při kontrole Říčanského hřbitova si hlídka strážníků všímá
jedoucího vozidla, která zastavuje nedaleko od strážníků přímo v křižovatce. Z vozidla vystupuje řidič, který do krajnice
vozovky vyhazuje plastové barely a igelitovou tašku ve které
je smotána zahradní hadice. Strážníci řidiče a vozidlo kontrolují a ve věci je kontaktována i Policie ČR, jelikož je zřejmé,
že vyhozené barely a hadice sloužily ke krádeži pohonných
hmot. Řidič strážníkům tvrdí, že barely má od svého kamaráda, který mu nakázal je vyhodit. Strážníkům se daří zjistit
údaje kamaráda včetně telefonického kontaktu, i informaci,
že se nachází na území Francouzské republiky. Součinností
s Policií ČR není zjištěna nebo nahlášena krádež pohonných
hmot, prozatím, proto je celá událost oznámena pro přestupkové jednání řidiče příslušnému správnímu orgánu k dořešení, jelikož se řidič svým
jednáním choval v rozporu se
zákonem o odpadech. Veškeré
zjištěné skutečnosti pak strážníci předali Policii ČR k dalšímu využití.
29. ledna, 16.43
Pomocí městského kamerového dohlížecího systému je zjištěn pohyb mladistvých osob na Masarykově náměstí před
prostorem veřejných toalet. Pohledem kamery je zjištěno, že
do prostor dámských WC vchází mladistvý muž a je zřejmé,
že se zde nachází i další osoby. Na místo je vyslána autohlídka
strážníků ke kontrole podivného chování osob v prostorách
veřejných toalet. Po vstupu do prostor je strážníky zjištěno, že
se zde nacházejí tři osoby. Dvě dívky a mladý muž. Na dotaz
strážníků co v prostorách WC dělají, se strážníkům nedostalo důvěryhodné odpovědi a chování všech vykazuje známky
značné nervozity. Strážníci provádějí prohlídku prostor WC.
Bylo zjištěno, že nedošlo k poškození majetku, ale nachází
se zde odložené nezjištěné množství sušené rostlinné hmoty,
pravděpodobně konopí, dále čerstvě ubalená cigareta (joint) a
drtička. Od těchto věcí trojice po vstupu strážníků do prostor
WC urychleně ustoupila. Na místo byla přivolána Policie ČR
a pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a ve věci je
dále šetřeno.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Milí příznivci našeho sboru a čtenáři našich příspěvků,
zimní dny jsou již na ústupu a za pár týdnů nás čeká kalendářní začátek jara. Jarní období je v mnohém spojeno
s přípravou zahrad, buďte tedy obezřetní, zejména při práci s motorovou pilou či jinými nástroji.
Vrátím se ještě na začátek února, kdy celou republiku zasypal sníh a nevyhnulo se to ani našim Říčanům. Pro děti
nastaly úžasné radovánky, protože z kopečků, o kterých
v létě říkáme „nechoď tam, ať nespadneš“ se staly kopečky
„pojď se ještě sklouznout“. Řidičům to naopak přineslo
nemalé komplikace a radost neměli ani chodci, protože
příval sněhu byl natolik velký, že z chodníků a zastávek se
stávalo kluziště, a to celkem nebezpečné. Proto jsme byli
požádáni, abychom pomohli s odklízením sněhu na chodnících a zastávkách. Velkou pomocí pro nás byl smykový
nakladač a dvě sněžné frézy, se kterými šlo vše snáz. Samozřejmě jsme se neobešli i bez ručního nářadí, zejména
lopat. Míst, která bylo potřeba uklidit, bylo požehnaně,
proto jsme pomáhali od ranních 9 hodin do odpoledních
16:00. Byl to jeden z mála náročných výjezdů, kde jsme se
pořádně zapotili, ale tak jako vždy pro dobrou věc. Tímto
moc děkuji všem, co se na úklidu podíleli.
Tak jako v předchozích měsících bych vám rád představil
našeho kolegu, kamaráda a bratra v jedné osobě a to Pavla
Kačírka neboli Páju. V naší jednotce je již 11. rokem a za
tuto dobu si zvládl udělat několik kvalifikací. V jednotce
tak zastává funkci hasiče, strojníka nebo velitele družstva.
Poslední dobou, když máme výjezd, dělá spíše strojníka,
protože je mu to nejbližší a baví ho to nejvíce. Jsou chvíle,
kdy si vybrat nejde a proto i jako hasič se oblékne, nasadí dýchací techniku, vybaví se vším potřebným a jde tam,

odkud ostatní utíkají. Za dobu co je v jednotce má za sebou již nespočet výjezdů, které by stály za zmínku. Nejvíce
ze všech se mu vryly pod kůži dva, výjezd do aquaparku
v Čestlicích a požár truhlárny v Mukařově. Naše technika
za poslední dekádu prošla velkou obměnou, ale Pája nejvíce vzpomíná na Tatru 148, se kterou jezdil nejraději a
nejdéle z celé naší techniky, i té bývalé. Pája mimo jiné prezentuje náš sbor i na tzv. TFA soutěžích (TFA je zkratkou
z anglických slov Toughest Firefighter Alive). S tímhle
typem soutěží začal ve svých 33 letech a soutěží dodnes
a stává se tak jedním z nejstarších soutěžících. V našem
sboru mimo jiné zastával funkci starosty sboru a dnes je
náměstkem starosty. Jsme velmi rádi, že máme Páju ve
sboru pro jeho všestrannost a obětavost.
Na závěr přeji krásné a poklidné dny

David Pojezný, jednatel SDH Říčany
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Životní prostředí a zdraví

Příroda
Říčanska

foto Pixabay.com

Prvním ptákem, který se na jaře
vrací do říčanských zahrad, bývá
špaček. Přilétá už během února a
začátkem března.
Když na trávníku zahlédneme černého ptáka, můžeme uvažovat, jestli jde o kosa, nebo o špačka. Jakmile
na peří zpozorujeme žlutavě bílé
tečky a zelenofialové odlesky, je to
špaček. Navíc špaček po zemi běhá,
zatímco kosák poskakuje sounož.
Létá přímo a rychle, v letu má typickou siluetu se špičatými křídly a s
krátkým ocasem.
Špaček obecný se přirozeně vyskytuje v mírném pásu od Evropy po jezero Bajkal a severní Indii. Koncem
19. století byl zavlečen do Austrálie,
na Nový Zéland, do Severní Ameriky a do jižní Afriky, kde se úspěšně
usídlil.
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foto Pixabay.com

Špaček obecný
Sturnus vulgaris

Populace ze severní a střední Evropy jsou obvykle tažné, zatímco
ptáci ze západní a jižní Evropy se
většinou příliš nestěhují.
V České republice hnízdí špaček na
celém území, nejhojnější je v nížinách až pahorkatinách. Vybírá si
světlé lesy, sady, parky a zahrady.
Většinou hnízdí dvakrát za sebou.
Hnízdo si staví v dutinách stromů
nebo ve větších budkách, z větviček, z kůry a z kořínků. Vnitřek
hnízda je vystlán stébly, chlupy a
peřím. Na vejcích se střídají oba
rodiče asi dva týdny. Za další asi
tři týdny mláďata hnízdo opouštějí. Mladí ptáci jsou šedohnědí,
beze skvrn. Průměrná délka života
špačků je kolem 3 let, mohou se
však dožít i více než 20 let.
Po vyhnízdění, od června a července, se špačci postupně sdružují v
hejnech, která se pohybují krajinou. Od září začíná podzimní tah,
ale někteří ptáci zůstávají i přes
zimu u nás. Tah je neobvyklý – nedochází během něho ke kontaktu
populací z jednotlivých míst. Ptáci
z Čech zimují v severní Itálii, v jihozápadní Francii, ve Španělsku, v
Portugalsku a v Maroku. Moravské
a slovenské populace táhnou hlav-

ně do Itálie, do Alžírska a Tuniska.
Ptáci ze Saska a Polska letí do Anglie atd.
Na jaře se špačci živí hlavně hmyzem a bezobratlými živočichy.
S tím, jak dozrávají semena a plody
rostlin, se postupně zvyšuje jejich
podíl v potravě. Špačky „milují“
vinaři, kterým ptáci dokážou bleskově sklidit nestřeženou úrodu. Na
rány z plašičů (připomínají výstřel)
už jsou zvyklí. Funkční ochranou
jsou sítě nad vinicí.
Vidět obří hejno špačků, které se v
pohybu stále přeskupuje a vytváří živé obrazy, je opravdu zážitek.
Navíc když je to třeba v Římě jako
na fotce.
Špaček je společenský, inteligentní, ale i hlučný pták, který neustále vrzavě švitoří. V minulosti býval
chován v zajetí. Oblíbený byl díky
schopnosti naučit se opakovat
různá slova.

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Český svaz včelařů, z. s.
www.vcelyricany.cz
MEDOVÉ PERNÍKY- TRADICE VČELAŘSKÝCH
MANŽELEK
Zdobený medový perník není spojen jen s obdobím Vánoc, ale i Velikonoc, Masopustu a poutí.
Každý ho zná, ale ne každý ví, jaká je jeho historie.
Ta sahá velmi hluboko, až někam k egyptským faraonům,
v jejichž hrobech se nacházelo pečivo z mouky a medu. To
jsou jedny z prvních dochovaných důkazů.
U nás v českých zemích jsou první zmínky někdy kolem
roku 1334, kdy perníky pekli a prodávali tzv. cáletníci (odtud název ulice Celetná v Praze).
Přicházeli z hanzovních německých měst, kde byl přístup k
exotickému koření, jehož velké množství (někdy více než deset
druhů) perníky obsahovaly, např. skořici, hřebíček, zázvor, koriandr, fenykl, anýz, badyán, kardamom, vanilku a další.
Název „perník“ vznikl, když se do těsta začal přidávat i
pepř.
Perníkářský cech, který se u nás velmi rychle rozšířil, měl
ve znaku sv. Marka, apoštola, který se dle biblického příběhu živil během pouti pouští chlebem z mouky a medu,
pečeným na slunci.
Perníkářství prošlo složitým vývojem, při němž si každý
mistr perníkář přísně střežil svoji recepturu.
Od 16. století se perník tvaroval v dřevěných formách, jejichž vyřezávání byla umělecká práce.
Vznik cukrovarnictví a potažmo i cukrářství znamenal
ve druhé polovině 19. století téměř zánik perníkářského
řemesla. Pečení perníků jako drobného pečiva se přeneslo pouze do lidové roviny. Přesto ale mnohé knihy kuchařských receptů z té doby množství předpisů na pečení
rozličných medových perníků obsahují. Ale i tam se začal
med často nahrazovat cukrem či syrobem z cukrové řepy,
dostupnější a modernější to formou sladidla. Dřevěné formy nahradila plechová vykrajovátka a ornamenty v dřevořezbových formách nahradilo malování cukrovo-bílkovou
polevou, která se různě obarvovala. V této podobě se tradice
pečení a zdobení perníčků dochovala dodnes. Se vznikem
včelařských i jiných spolků a rozvojem spolkového života
začátkem 20. století se nabízela obnova a propagace perníkářské tradice. A kým jiným, než manželkami včelařů, pro
něž byl med dostupnou ingrediencí. Z jejich řad byly školeny odborné učitelky perníkářství, které dál šířily své znalosti prostřednictvím kurzů. Nejedna paní učitelová, strážmistrová či doktorová takový kurz hrdě absolvovala (viz foto z
r. 1931). Po 2. světové válce se potlačením spolkového života dostala tato činnost pouze do domácího prostředí.
V 70. letech se v naší včelařské organizaci, díky manželce
tehdejšího předsedy Lehovce ze Strančic, na tuto tradici
podařilo navázat. A nebylo to její pečení a zdobení jen
samo o sobě. Kromě setkávání se včelařských manželek

Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908
při společné činnosti se v závěru pořádaly výstavy výtvorů, nebo se tyto použily jako ceny do tomboly tradičních
včelařských plesů, které se tenkrát každoročně pořádaly.
V pečení a malování pokračují další generace Lehovcových, teď již z Pacova, úspěšně dodnes.
A to nejen soukromě, ale i pořádáním kurzů pro zájemce,
a dávno se jich neúčastní pouze ženy.
Jelikož se Velikonoce blíží a příprava perníkového
těsta se nesmí podcenit, musí se dobře uležet (ve starých recepturách i roky!), nabízíme jeden z nepřeberného množství receptů:
600 g hl. mouky, 150 g tuku, 200 g medu, 4 vejce, 180 g
cukr moučka, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce perníkového koření (viz
výše v historii, namíchat dle chuti) a 1,5 lžičky jedlé sody.
Med a tuk rozehřejeme, přidáme koření, postupně další
sypké ingredience a nakonec vejce. Smícháme, zabalíme
a nejméně (!) na dva dny uložíme do chladu. Na pomoučněném válu rozválíme, vykrájíme tvary beránků, vajíček,
kuřátek a pečeme při 170°C. Po vychladnutí zdobíme.


Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

ONLINE CVIČENÍ S OLIVOVNOU
ZA ODBORNÉHO DOHLEDU
FYZIOTERAPEUTA A TRENÉRA
Online skupinové cvičení, které probíhá za přítomnosti
a odborného dohledu zkušeného fyzioterapeuta
a trenéra, a je spojeno s konzultací nutriční terapeutky.

Pro koho je cvičení vhodné?
● Pro děti ve věku od 7 let a starší.
● Pokračování programu REKOP
REdukční KOndiční Program.

● Pro děti s nadváhou.
● Pro děti, které se chtějí hýbat
a nevědí, jak začít.

● Pro děti, které si chtějí zlepšit
kondici.

● I pro děti stydlivější – výhoda

cvičení v domácím prostředí.

4 týdenní rekondiční program
startuje již 15. 03. 2021
Přihlášky najdete na www.olivovna.cz/aktuality.
Olivova dětská léčebna, o.p.s.
Olivova 224
251 01 Říčany u Prahy
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Komunitní centrum Říčany v roce 2020
Organizace Komunitní centrum Říčany o.p.s. se zabývá
poskytováním sociálních služeb našim spoluobčanům v Říčanech a přilehlém okolí Středočeského kraje.
Poskytuje tři druhy sociálních služeb, které pokrývají značnou oblast situací, do kterých se z různých příčin, může dostat kdokoli z nás.
OSOBNÍ ASISTENCE. Je služba pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. Poskytována je v přirozeném domácím prostředí. Pomáháme s chodem domácnosti, stravou, hygienou a péčí ve zdravotní oblasti. Dále i v  jednání
s úřady a pomoci se zprostředkováním finanční podpory.
Tato péče je zajištěna terénní formou. Rovněž umožňuje
dopravu klientů do míst jejich oprávněných zájmů. Pracovní doba pokrývá všechny dny včetně svátků, od ranních do
večerních hodin. V roce 2020 využilo tuto službu celkem 58
klientů, kterým bylo poskytnuto více než 4 500 hodin přímé
péče.
SPOLU DOMA. Je služba určená rodinám s dětmi. Smyslem této činnosti je zachování vhodného domácího prostředí a rodinných vazeb, které jsou z různých příčin narušeny,
či ohroženy. Tuto službu využilo v roce 2020 celkem 53 dětí
do 15 let a 47 osob nad 15 let, celkem tedy pomohlo Komunitní centrum 100 osobám ze 36 rodin. Služba pomáhá
zdarma klientům v krizových situacích, jako jsou nefunkční vztahy, výchova dětí, dopady probíhajícího rozvodového
řízení, zatížení dluhy, hrozba ztráty bydlení apod. Hlavním
cílem je tedy umožnit dětem setrvat a vyrůstat ve fungující
rodině.

Aktivizační službu pro seniory, využilo
v roce 2020 osm klientů. Při této péči dochází sociální pracovnice ke klientům a pracuje s nimi různými technikami
na zlepšování paměti, či jednoduše pomáhá udržovat sociální kontakt, nezbytný k udržení důstojného života. Díky
této službě lze trénovat sebeobsluhu, nebo mít v pracovnici
oporu při vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí.
V náročném období epidemie Covid naše organizace zajišťuje poskytování služeb nejohroženějším skupinám, v tomto období se soustředíme především zajištění stravy, nákupů a léků pro seniory a osoby zdravotně postižené. Rovněž
s přispěním města Říčany máme zajištěny ochranné pomůcky, které v případě potřeby poskytujeme i klientům.
V roce 2020 organizace zakoupila osobní vůz Sandero, určený pro terénní služby.
Komunitní centrum Říčany své zmíněné služby nabízí aktuálně všem, kteří popsanou péči potřebují, pokud budete potřebovat pomoc pro sebe, své blízké či známé, nebo
bližší informace, kontaktujte nás na tel. čísle 737 587 130,
případně mailem – kcricany@seznam.cz. Veškeré bližší
informace naleznete na našich webových stránkách www.
kcricany.cz.
Práce Komunitního centra jakožto neziskové organizace,
je zcela závislá na finanční podpoře, jak státního rozpočtu
a Evropských sociálních fondů, tak i na podpoře nadací,
města Říčany a dalších organizací a osob vnímajících sociální zodpovědnost za naše znevýhodněné spoluobčany.
Rádi bychom rovněž poděkovali správní a dozorčí radě, za
její činnost při správě a organizaci společnosti.
V neposlední řadě patří ocenění jednotlivcům, firmám a
organizacím, které Komunitní centrum v minulém roce
finančně podpořily a bez jejichž příspěvků by činnost sociálních služeb nebyla možná.

Jsme velmi zavázáni za jakýkoli příspěvek na chod organizace. Veškeré informace o naší organizaci i návod, jak nás
podpořit, naleznete na našich internetových stránkách
www.kcricany.cz. Děkujeme všem klientům a jejich rodinám za důvěru vloženou v naše služby a všem donátorům za podporu naší činnosti.
Martin Machaň, ředitel Komunitního centra Říčany
tel. 737 587 130, email: martin.machan@kcricany.cz
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Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany • Na Obci 2049, Říčany • www.cestaintegrace.cz

Dluhové poradenství
Součástí Občanské poradny Cesty integrace v Říčanech je i finanční a dluhové poradenství. Právě tato řešená oblast je bohužel velmi častá nejenom v současné
době. Dle mapy exekucí žilo v roce 2019 na Říčansku
51 789 osob nad 15 let a z toho 2 606 osob bylo v exekuci. Podíl osob v exekuci byl tedy 5,03 %. Celkový
počet exekucí byl 13 450. Průměrný počet exekucí na
osobu 5,2. Věkové rozmezí: 18 - 29 let 10 %, 65+ 8 %.
38 % osob má 3 -9 exekucí, 33 % osob jednu exekuci.
Data za rok 2020 zatím nejsou k dispozici.
V rámci Občanské poradny v Říčanech bylo v roce 2020
celkem 220 klientů, z toho 92 klientů řešilo téma dluhů
- rodinný rozpočet, exekuce, možnost insolvence.
Dluhové poradenství v rámci projektu „Cesta z dluhů
na Říčansku II.“ je určeno pro všechny z Říčanska,
kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy spojené
s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo
s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr,
jak své problémy řešit a to včetně případného podání
návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci. Zpravidla se jedná o poradenství dlouhodobějšího charakteru a úspěchy s oddlužením jsou velmi pozitivní. Poradenství a další úkony s tím spojené jsou zdarma.

Realizováno díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0
/16_047/0011916 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.
Více informací a aktuální provozní doba na www.
cestaintegrace.cz. Kontakt: 312 315 284, 721 516 274,
poradnaricany@cestaintegrace.cz.
Markéta Hubínková,
Cesta integrace, o.p.s.


12. - 16. 7. 2021 - CYKLO

26. - 30. 7. 2021
9. - 13. 8. 2021

Příměstský tábor Cesty integrace, Říčany






Akční, zábavný, interaktivní program pro děti ve věku 7 Ͳ 15 let. 
Hlavní program každý den od 8:00 Ͳ 17:00 hod. 
Příspěvek 1700 Kč včetně stravného, ostatní hrazeno z dotace OP Zaměstnanost:
Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II.

Více info u Markéty Hubínkové: marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz
www.cestaintegrace.cz
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Říkali jsme mu „Peng“
Skautské přezdívky vznikají za různých okolností a
z rozličných důvodů. Své nositele mnohdy vystihují
a někdy ne tak docela. Jsou pro vnější pozorovatele
často nepochopitelné, někdy i směšné. U skautů však
naprosto přirozeně „nahrazují“ občanská jména a tak
také „Peng“ byl v civilním světě prostě Josef Wohlgemuth.
Při příležitosti jeho stého výročí narození (9. 2. 1921)
jsme se sešli nedávno u jeho hrobu, abychom vzpomenuli na životní dráhu tohoto skauta. Odráží se v ní
dramatičnost podstatné části 20. století. Jeho skautský
život začal v roce 1935 vstupem do junáckého střediska
Šipka v Praze. Přezdívka Peng je údajně od chlapeckých
her s pistolkami a jeho výkřiků „peng – peng – peng“.
Jak se to přeneslo do skautského oddílu nevíme, ale přezdívka byla na světě.
Chlapecké skautování násilně přerušila německá okupace,
vznik protektorátu a zákaz činnosti Junáka. Okamžitě po
skončení 2. světové války v roce 1945 se opět zapojil do
práce v Šipce a stal se vedoucím 8. vodáckého oddílu. Vedl
řadu táborů a společně s vedoucím střediska br. Čilem – dr.
Skálou - sváděl marný zápas s nastupujícím komunistickým režimem. Šikana přes neustálé vyhánění z kluboven
vyvrcholila likvidací Junáka. Byl násilně sloučen se Svazem československé mládeže v roce 1949. Majetek střediska Šipka byl zabaven a vedoucí střediska Čil a jeho žena
Rakša – manželé Skálovi – zatčeni. Posléze byli odsouzeni
k mnohaletým trestům za podvratnou protikomunistickou
činnost. Peng se v kronice 8. oddílu loučí slovy: „Nikdy nezapomeňte!“
Na jaře 1968 obnovuje Junák činnost a Peng je opět hned
u toho. Tentokrát u nás, v Říčanech, protože žil s rodinou v
Kolovratech. Ve funkci vedoucího střediska Lípa a později
i okrsku Říčany, ve kterém byli skauti z Mnichovic, Senohrab a Ondřejova, se pouští s obrovskou vervou do práce.
Ví, že má málo času. Po okupaci vojsky Sovětského svazu
v srpnu 1968 je jasné, že komunistická moc zase Junáka
zardousí. Peng s tím má již své zkušenosti. Vede tábory a
snaží se odchovat s dalšími vedoucími skautský potěr před
blížícím se koncem. Na náš druhý tábor ve Velké Chyšce
v roce 1970 přijela za Pengem návštěva. Byli to Čil a Rakša
z jeho dávné Šipky. Stáli jsme nastoupeni, celá táborová
posádka, abychom je přivítali. Cítili jsme, že je to někdo
výjimečný a neměli tušení, že byli před celkem nedávnou
dobou propuštěni z komunistického žaláře, Rakša po 16
letech. Po kratičké návštěvě nám zbyl jejich vzkaz v družinové kronice: „Držte se!“ Zatímco my jsme si v blahé nevědomosti užívali skautských radostí v naší nové klubovně,
byl Peng opět podroben nátlaku ohledně sloučení Junáka
s Pionýrem. Neodvratný konec přišel pak na podzim 1970.
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Peng se nevzdává a podstupuje těžký přerod – stává se vedoucím pionýrské skupiny, která je utvořena při 1. základní škole v Říčanech. Tím zachraňuje s hrstkou „bývalých“
skautů naši klubovnu pro jejich nově vzniklé oddíly pod
hlavičkou Pionýra.
Přichází těžká doba normalizace. Peng se stahuje do ústraní, ale centrum našeho života a naše bašta, klubovna, je
nám zachována.
Je tu leden 1990 a další začátek, a opět s Pengem.
Pracuje ve vedení obnoveného střediska Lípa a svými
znalostmi a zkušenostmi pomáhá při rozvíjení práce
celého střediska. Za svoji celoživotní práci pro Junáka
se stává členem Svojsíkova oddílu, čestné jednotky Junáka pro zasloužilé členy.
Jak zakončit vzpomínání na Penga? Jistě by mu udělala radost informace, kterou jsem se dozvěděl, bohužel,
až po jeho smrti. Říčanští komunisté v době, kdy jsme
byli pod Pionýrem, prý pravidelně řešili jednu věc:
„Soudruzi, ty skauti nám zase jedou na tábor, co s tím
uděláme?!“ Jistě by to byla pro Penga alespoň malá
satisfakce.
Lukáš Pavelka
vedoucí střediska Lípa Říčany
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Mraveniště se připravuje na léto
Tak jako úplně všichni, i my bychom si
moc přáli, aby byl svět zase takový, jak
ho všichni známe, a tak doufáme a plánujeme. Už nyní jsme připravili pro vaše
děti oblíbený pobytový týdenní tábor
v Krkonoších. Dětský letní tábor Létobraní 2021 je zaměřen na poznávání a
pobyt v přírodě. S dětmi se snažíme být
co nejvíce venku a poznávat krásy Krkonoš, hrajeme hry, závodíme, učíme
je chovat se v přírodě tak, abychom ji
co nejméně rušili a narušili. Pro letošní
rok je pro děti nachystaná řada soutěží
s odměnami od sponzorů, poznávačky
a karneval a také vyrábění zajímavých
dárků, jako například pryskyřicové
náramky a přívěsky. Na konci tábora
budeme pozorovat hvězdy pod širým
nebem a, pokud to počasí umožní, spát
pod širákem. Registrace je již teď možná přes náš rezervační systém na webu
Mraveniště: www.mraveniste.info nebo
https://mraveniste.webooker.eu .
V příštím čísle Kurýru vám předsta-

víme termíny a náplň příměstských
táborů, které právě připravujeme.
Zároveň bychom rádi využili příležitosti a poděkovali městu Říčany za
dotace, které máme možnost pro naší
organizaci každoročně čerpat. V loňském roce (2020) se jednalo o provozní dotaci v hodnotě 142 775 Kč.
Plánované akce jsme nakonec nepořádali, což je nám velice líto. Věříme, že
letos, třeba na podzim, už bude situace o poznání lepší. Držíme nám všem
palečky!
Protože se už dlouho nescházíme a nemůžeme tvořit spolu, připravili jsme si
pro vaše děti malou inspiraci, jak využít staré polámané voskovky.
Fotonávod:
Obrázek č. 1 –
Necháme děti,
aby zbytky voskovek nalámaly
nebo nasekaly na
malé kousky.
Obrázek č. 2
– Připravíme si

formu na muffiny a papírovou vložku.
Rozlámané voskovky do ní poskládáme.
Obrázek č. 3 – Troubu rozpálíme na
250 stupňů a necháme voskovky ve formě 5 minut péct. Nalámané voskovky
se pečením spojí a vzniknou zajímavé
barevné variace. Novou voskovku necháme vychladn o u t ,
vyloupneme a
můžeme
malovat.
Nina Šafránek, koordinátorka

Děti z Magic Hill staví sněhuláky pro dobrou
věc, připojte se také!

„Děti v Africe si
sněhuláka nikdy
nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic
nezměníme, s tou druhou je v našich
silách něco udělat,“ stojí v podtitulu
dobročinné akce na podporu gambijských školáků.
Děti ze školky a prvního stupně ZŠ Magic Hill se již do benefiční akce „Sněhuláci pro Afriku“ zapojily a stavějí či vyrábějí sněhuláky, kteří pomohou africkým
dětem. A jak to celé funguje? Každý sněhulák, který se přihlásí do soutěže, platí
dobrovolné startovné. Startovné putuje
na účet spoluorganizátora „Kola pro Afriku, o.p.s.,” jenž peníze použije na přepravu kol do Gambie. Gambijské děti
využívají kola jako dopravní prostředek
do často velmi vzdálené školy. Letos
se soutěží o nejveselejšího sněhuláka,
takového, který vás rozesměje. Autoři
vítězného sněhuláka dostanou věcné
dary a vybavení pro svou školu. Benefič-

ní akce „Sněhuláci pro Afriku“ běží již 9.
rokem a v minulých letech se do ní zapojilo více než 1500 škol a organizací. Naše
škola se letos zúčastnila poprvé, ale rozhodně ne naposled! Sněhuláky stavěly
jak děti na domácím vzdělávání, tak děti
přítomné ve škole. Stavění sněhuláků
i nesněhuláků s druháky jsme si naplánovali na krásný slunný den a radost ze
společné činnosti a účasti na dobré věci

byla téměř hmatatelná. Děti i my jsme
si to náramně užili. Věstonická venuše,
klaun, sumo aréna nebo sněhová zmrzlina, dětská fantazie jela na plné obrátky.
Startovné za naše sněhuláky zaplatilo
vedení školy a školky a na benefiční účet
posíláme 4500 korun.
Letošní sněhová nadílka je více než
štědrá. I vy se stále ještě můžete přidat.
Celá akce trvá až do konce března.
Více na www.snehuláciproafriku.cz.
Eva Kolářová, patron Sněhuláků
pro Afriku v ZŠ Magic Hill
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Zápis do mateřských škol zřizovaných
městem Říčany v roce 2021
Vážení rodiče, zápis letos proběhne ve
dnech 3. - 4. května 2021. I tentokrát
jej připravíme pro vás bezpečně. V příštím čísle Kurýru uvedeme podrobnější
informace, které budou reflektovat aktuální hygienická a zdravotní opatření.
V minulém čísle Kurýru se do redakce
„připletl a zacvičil“ s tabulkou, ve které jsme uváděli

přehled říčanských mateřských škol, tiskařský šotek.
Způsobil tak, že byla zveřejněna loňská tabulka. Jenže
v září 2020 město Říčany otevřelo a zprovoznilo zbrusu
novou Mateřskou školu Kuřátko v Kuří, která v přehledu chyběla, čímž se vám i školce velmi omlouváme. Proto uvádíme nový přehled mateřských škol, které zřizuje
město Říčany.
Hana Špačková, místostarostka pro oblast školství

Zápis k povinné školní docházce
do základní školy v roce 2021
Vážení rodiče, zápis dítěte do 1. ročníku základní školy
(k povinné školní docházce) je prvním velkým životním
krokem, zkouškou zralosti a slavnostním okamžikem, na
který se těší dítě i celá rodina. Doufejme, že k letošnímu
zápisu bude možné přivést vaše dítě osobně, což v loňském
roce ze známých příčin nešlo. Ve školách budeme důsledně
dodržovat mimořádná opatření ministerstev zdravotnictví
i školství tak, jak budou aktuálně nastavená.
Předkládáme vám malého průvodce a zásadní informace
pro zápis do škol zřizovaných městem Říčany.
K zapsání veškerých údajů využijte elektronický systém
na adrese: www.skoly.ricany.cz.
Zápis bude probíhat ve dnech 7. - 9. dubna 2021
l Vyplňte přihlášku k povinnému vzdělávání a zápisový
lístek v elektronickém systému (do 6. dubna 2021), včetně
přihlášky do školní družiny
l Pokud máte elektronický podpis, zašlete vyplněnou
přihlášku (+ kopii rodného listu dítěte a OP zákonného zástupce) datovou schránkou nebo e-mailem řediteli školy,
a to v týdnu od 1. do 6. dubna 2021 – doporučujeme využít
zejména v případě, že děti k zápisu osobně nepůjdou
l Pokud nemáte elektronický podpis ani datovou schránku, postupujte podle těchto pravidel:

měsíce rozhodne ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte
k povinné školní docházce. Veškeré informace získáte na
webových stránkách základní školy, na webu města Říčany
nebo v systému elektronického zápisu.
Základní školy zřizované městem Říčany:
1. základní škola Masarykovo náměstí Říčany;
www.zs-ricany.cz
2. základní škola Bezručova Říčany; www.2zsricany.cz
3. základní škola U Říčanského lesa Říčany;
www.zs.ricany.cz
4. základní škola Nerudova Říčany; www.4zs.ricany.cz/
V případě potřeby se dotazujte u ředitele školy, kontakty
naleznete na webu školy.
V příštím čísle Kurýru upřesníme, jakými aktuálními doporučeními a opatřeními se bude nutné v době zápisu řídit.
Přejeme vašim dětem pěkný zážitek při prvním setkání se
základní školou.
Hana Špačková, místostarostka pro oblast školství

Pravidla pro osobní návštěvu školy a předání přihlášky
ve dnech 7. – 9. dubna 2021
l V elektronickém systému si zaregistruje den a čas,
kdy můžete školu osobně navštívit
l V uvedený den se dostavte přesně na čas do budovy
školy (v ochranných prostředcích a při dodržování pravidel
podle aktuálního doporučení ministerstva zdravotnictví)
l Přihlášku ke školní docházce a do školní družiny odevzdejte přítomnému pracovníkovi školy
l Ke kontrole předložte rodný list dítěte a občanský průkaz
l Pokud bude nadřízenými orgány umožněno, proběhne osobní setkání dítěte s pedagogickými pracovníky
Správní řízení započne dnem 9. dubna 2021. Do jednoho
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Zápis do 1. třídy základní školy
pro školní rok 2021/2022
Zřizovatel - Město Říčany
1. základní škola
Masarykovo nám. Říčany
www.1zs.ricany.cz
2. základní škola Bezručova Říčany
www.2zsricany.cz

den zápisu

od

do

místo konání zápisu

9. 4. 2021

9:00

17:00 v budově 1. tříd Olivova 1308

9. 4. 2021

9:00

17:00 v hlavní budově Bezručova 94

9. 4. 2021

9:00

17:00 v budově školy Školní 2400

9. 4. 2021

9:00

17:00 v budově školy Nerudova 481

3. základní škola
u Říčanského lesa Říčany
www.zs.ricany.cz
4. základní škola Nerudova Říčany
www.4zs.ricany.cz

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Zřizovatel - Město Říčany

den zápisu

Mateřská škola Srdíčko Říčany
www.mssrdicko.ricany.cz

3. a 4. 5.

Mateřská škola Čtyřlístek Říčany
www.ctyrlistek-ricany.cz

3. a 4. 5.

Mateřská škola u Slunečních hodin
www.ms.ricany.cz

3. a 4. 5.

Mateřská škola Zahrádka Říčany
www.zahradkaricany.cz

3. a 4. 5.

Mateřská škola Kuřátko
www.mskuratko.ricany.cz

3. a 4. 5.

2021

2021

2021

2021

2021

od

9:00

do

místo konání zápisu

17:00 v budově školy E. Beneše 204
v budově školy, Domažlická

9:00

17:00 1656

9:00

17:00 v budově školy Štefánikova 1616

9:00

17:00 v budově školy Labská 2577/6
v budově školy Rooseveltova 3,

9:00

17:00 Kuří

Zápis do Základní umělecké školy
pro školní rok 2021/2022
Zřizovatel - Město Říčany

den zápisu

Základní umělecká škola Říčany
www.zusricany.cz

24. a 25. 5.
2021

od

do

místo konání zápisu
v budově školy Masarykovo nám.

13:00

18:00 57
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SRDEČNĚ VÁS ZDRAVÍME Z MAP ŘÍČANY
A PŘEDSTAVUJEME BŘEZNOVÉ AKTIVITY
Jsme rády, že máte velký zájem o školení a webináře, které pro vás pořádáme.
Věřte, že pečlivě vybíráme zkušené lektory, kteří vás nejen obohatí znalostmi,
ale i namotivují v této složité online
době.

datum, čas
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V měsíci únoru se prostřednictvím
MAP Říčany online setkalo 254 pedagogů a ředitelů mateřských a základních škol a 101 rodičů. Děkujeme vám!
Všechny aktivity naleznete na:
https://map-ricany.cz/akce

název akce

místo
konání

Pro koho je
setkání
určeno?

2. 3. 2021
14.00 - 15.30 hodin

Jednání pracovní skupiny
Čtenářské gramotnosti

online

odborný tým pracovní skupiny,
pedagogy MŠ, ZŠ

3. 3. 2021
14.00 - 15.30 hodin

Uč(í)me kompetence, ne osnovy
s Jiřím Lukou

webinář

KAPACITA
NAPLNĚNA
pedagogy ZŠ

4. 3. 2021
14.00 - 16.00 hodin

Setkání zástupců ředitelů ZŠ - Učící se síť
s týmem MAP, MUZEEM Říčany
a Václavem Trojanem

online

zástupce ředitele
ZŠ

15. 3. 2021
10.00 – 15.00 hodin

Správní řízení pro MŠ
s Ladislavem Dvořákem

online
školení

ředitele MŠ

16. 3. 2021
14.30 – 15.30 hodin

Metodický kruh pro speciální pedagogy ZŠ
Ptejte se na to, co vás v praxi tíží…
s Lenkou Šourkovou a Jitkou Svátkovou

online

speciální pedagogy
ZŠ

18.-19. 3. 2021
8.30 – 12.00 hodin

Dvoudenní online seminář pro pedagogy MŠ
„Povídám, povídám, pohádku…“
s Hankou Švejdovou

akreditovaný
online
seminář

pedagogy MŠ

18. 3. 2021
14.00 – 15.00 hodin

Online sdílení
Vedoucích čtenářských klubů
s Janou Svobodovou

online

vedoucí a pedagogy
čtenářských klubů

22. 3. 2021
14.00 - 15.30 hodin

Uč(í)me kompetence, ne osnovy
s Jiřím Lukou

webinář

pedagogy ZŠ

23. 3. 2021
9.00 – 16.00 hodin

Konference (přednášky, diskuse a workshopy)
Pošli to dál…Jak na učení venku
a metodu Tvořivé hry
Konferenci pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci
s MŠMT ČR, MAP v ORP Říčany, Společností pro
kvalitu školy a městem Říčany.

online

učitele, ředitele MŠ
a ZŠ, lektory neformálního vzdělávání,
a pro všechny, kterým není vzdělávání
v ČR lhostejné.

24. 3. 2021
9.00 – 16.00 hodin

Logopedická prevence v MŠ
Rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku, prevence vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských
obtíží (didaktická pomůcka OBRÁZKOVÉ MAGNETY)
s Martinou Křivkovou

akreditovaný webinář

pedagogy a logopedické asistenty MŠ

texty.kuryr@ricany.cz
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25. 3. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Infekční a parazitální onemocnění u dětí předškolního věku s Pavlínou Miltovou

online

pedagogy a ředitele
MŠ

29. 3. 2021
10.00 – 15.00 hodin

Správní řízení pro ZŠ, řešení stížností zákonu
106/1999 Sb. o poskytování informací
s Ladislavem Dvořákem

online
školení

ředitele ZŠ

30. 3. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Jednání pracovní skupiny
Pro financování

online

odborný tým pracovní skupiny,
pedagogové

Registrujte se prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz.
Všechna setkání a webináře jsou pro zaměstnance MŠ, ZŠ
a rodiče z ORP Říčany zdarma
v rámci vzdělávacího projektu MAP II ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje
vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Nyní je nejvyšší čas se zamyslet, zda je předškolák dostatečně zralý pro nástup
do 1. třídy. Zvláště v této době, kdy
výuka může probíhat i distanční formou,
je třeba posoudit, zda je dítě dostatečně samostatné a dokáže se po
určitou dobu na něco soustředit,
zda zvládne zachytit více pokynů
najednou a přizpůsobit se určitým
pravidlům. Dítě by se mělo dokázat orientovat se ve svých věcech,
zvládnout s ostatními spolupracovat, dokázat překonávat nezdary a
snažit se splnit i to, do čeho se mu
nechce.
Aby se dařilo ve škole psaní, je dobré umět překreslovat správně určité
tvary, rozlišovat zrakově rozdíly,
správně vyslovovat a rozpoznat první a poslední hlásku ve slově.
Pro matematiku je dobré umět porovnávat, třídit, vyjmenovat čísla do
10. Jak půjde učení, může ukázat i to,
jak si dítě osvojuje a pamatuje nové
znalosti, básničky, apod.
Pokud učitelka MŠ navrhne zvážení odkladu školní docházky nebo si
rodič není jistý školní zralostí dítěte, objednejte se do spádové Pedagogicko-psychologické poradny
(případně akreditované soukromé

foto: PIXABAY.COM

Máte doma předškoláka?

PPP) na vyšetření, při kterém se
zjistí, jak má dítě jednotlivé oblasti
rozvinuté.
Jak bude vyšetření probíhat?
Pracovník poradny si ověří v MŠ,
jak dítě funguje v rámci kolektivu.
Rodič pak dostane určitá doporučení – co je potřeba dotrénovat,
případně doporučení k odkladu
školní docházky. Pokud rodič souhlasí s odložením školní docházky,
je kromě doporučujícího posouzení
z PPP potřeba ještě doporučení pediatra nebo jiného odborníka ze zdra-

votnictví (např. klinického psychologa, klinického logopeda). V rámci
zápisu dítěte do základní školy rodič
pak zažádá
o odklad školní docházky a doloží
zmíněná doporučení. Časově je potřeba, aby vše rodič
do školy dodal nejpozději měsíc ode
dne zápisu.
Jitka Svátková,
členka týmu MAP, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny
Středočeského kraje odloučeného
pracoviště Říčany
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Zprávičky ze školičky Kuřátko
Naše první zima ve školce v Kuří
se nám líbila. V lednu byla příroda
štědrá na sníh, a tak jsme si ho spolu
s dětmi užili naplno. Děti si vyzkoušely jeho vlastnosti, pozorovaly pod lupou sněhové vločky,
koulovaly se, stavěly sněhuláky, postavily sněhovou lucernu i sněhovou postel. Báječné byly klouzačky na zamrzlých
loužích. Co udělá mráz s vodou poznaly při výrobě ledových
ozdob, které jsme vystavili na plot kolem školky. Sluníčku
se ozdoby moc líbily, a tak děti následně mohly pozorovat,
jak tají. Zima u rybníka byla kouzelná a těch stop různých
zvířat v lese, co jsme našli! Nezapomněli jsme ani na ptáčky.
Společně s paní učitelkou děti sestavily dřevěné krmítko a
sypaly do něj zrníčka. Máme ho před okny jídelny, abychom
mohli ptáčky pozorovat. Děti se učily, jak pečovat o své
zdraví, s pomocí obrázkových knih se seznamovaly s tím,
jak to vypadá uvnitř lidského těla. Únor pak patřil pohádkám. Čteným i zahraným maňásky. Pohádky baví každého,
malého i velkého. Starší děti si zamilovaly Buddhovy pohádky na dobrou noc, protože jsou málo známé a krásné.

Letní příměstské tábory v Pramínku 2021
I letos se těšíme na radostná setkání, veselé tvoření, hraní si a
dovádění v přírodě. Opět připravujeme příměstské tábory pro
děti od 4 do 13 let s Pramínkem. Tábory vedou zkušení průvodci z Lesního klubu Pramínek a konají se převážně venku.
Podobně jako malí Pramínci i na táborech jsou děti vedené
k ochraně přírody, jejímu vnímání a poznávání, vlastní odpovědnosti a samostatnosti. Slaměnohliněný domeček a jurta na
louce u hájovny v říčanském lese slouží dětem jako zázemí pro
odpočinek a pro případ velké nepřízně počasí. Mnohem častěji
ale tráví čas na louce, v lese, u potoka nebo u rybníka.
Přihlášky na webu www.lesniklubpraminek.cz
Lesohraní, 12. – 16. července
O lese, s lesem, v lese… Pojďte s námi zažít les, jak ho neznáte. Život lesa i příběhy o něm se stanou inspirací pro
naše hry a tvoření.
Pro děti od 5 do 8 let. Průvodci: Petra Jančová a Jaro Truhelka. Cena 2800 Kč.
Dobrodružství s příběhem, 19. – 23. července
Vydejte se s námi za dobrodružstvím s příběhem. Inspirováni knihou Robinson Crusoe, ponoříme se do vln příběhu a staneme se trosečníky na opuštěném ostrově.
Pro děti od 6 do 9 let. Průvodkyně: Lenka Selicharová a Petra Jančová. Cena 2800 Kč.
Lesní tajnosti, 26. - 30. července
Stromy si šeptají, tančí si, smějí, vejdem k nim domů, bu-

Malé děti mají zase raději ty klasické, nejznámější. Pohádkové období jsme završili karnevalovým veselím a teď už
se těšíme na naše první jaro v Kuří. Jsme rády, že na rozdíl
od pedagogů a dětí v základních školách si můžeme v době
pandemie užívat společný čas s dětmi naživo, nejen zprostředkovaně přes počítačové obrazovky.
Na to, jak to u nás ve školce v Kuřátku vypadá, jaká je naše
filozofie a co se u nás děje, se můžete podívat na našich
webových stránkách: www.mskuratko.ricany.cz. Naleznete zde i informace k zápisu do mateřské školy Kuřátko,
který bude probíhat v pondělí 3. a v úterý 4. května 2021.
Lucie Šůchová, Hana Koubková

deme smělí. Potichu okouknem znaky a slova, jak zvláštně
hlína mumlá a co vypráví voda. Budeme pozorní, v kůře
zkusíme číst, vlákénko příběhu začneme příst.
Pro děti od 4 do 7 let. Průvodci: Veronika Třebická Tomanová a Karel Beránek. Cena: 2800 Kč
Nomádi aneb putování, 2. - 6. srpna
Nomád je ten, kdo putuje. Putuje po Zemi zlehka a s radostí. Všechno, co potřebuje, má kolem sebe a při sobě. Zveme
děti na společné putování a pobývání pod letní oblohou.
Pro děti od 6 let. Průvodci: Petr Klika a Jaro Truhelka.
Cena: 2800 Kč
Vlněný tábor, 9. - 13. srpna
Cesta vlny, od oveček na pastvě, přes praní, česání a barvení až po plstění kabelky, náušniček nebo pouzdra na
nůž. Budeme více pracovat rukama než lítat po okolí, ale o
radosti lesa určitě nepřijdeme.
Pro děti od 8 do 12 let. Průvodci: Lenka Selicharová a
Jana Šilarová. Cena: 3200 Kč (vč. vlny a dalších pomůcek
k plstění).
Outdoor pro kluky, 16. 8. - 20. srpna
Jak přežít v přírodě a užít si na cestách? Pojďme společně brodit řeky, střílet, lézt po stromech, hrát hry, trénovat
přežití v přírodě i poznávat přátelství.
Pro kluky od 6 do 13 let. Průvodci: Samuel a Petra Vašínovi, Michal Jelínek. Cena 2800 Kč.
Skřítci v lese i vandrovníčci, 16. - 20. srpna
Kde je dobře skřítkům, je dobře i nám. Mraky a brouky
sledovat, možná se na nich svézt, na trávě skotačit, cůpky
jí splést, do hlíny dloubat a v lese uspořádat ples. Putovat
krajem a tak zkoumat den.
Pro děti od 3 do 7 let. Průvodci: Veronika Třebická Tomanová a Jaro Truhelka. Cena 2800 Kč
Barbora Smetánková

Výběrové řízení: hledáme hlavního koordinátora. Více na webu.
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Rádi Vás uvítáme na individuální prohlídce školy
Kontaktujte ředitelku školy na tel. 777 727 334
Zápis do ZŠ NEMO se koná 7. dubna 2021 v 15. hodin

inzerce

Ze života škol(ek)
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Důležité sdělení pro žáky školy a
rodiče
Linka psychologické podpory
V úterý 16. 2. 2021 od 17: 00 do 18:00 bude zpřístupněna a pak pravidelně každý týden, bude v prostředí Google Meet fungovat Linka psychologické podpory se
školní psycholožkou Blankou Hilbertovou. Pokud máte
potřebu řešit studijní záležitosti, psychické problémy obraťte se na školní psycholožku.

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 6. třídu s rozšířenou výukou
matematiky
Vážení rodiče a žáci, touto informací pouze připomínáme
konání zkoušek do této třídy. Doufáme, že dodržíme termín
zkoušky, ale hodina a způsob doručení přihlášky do školy
budou záviset na epidemiologické situaci. Prosíme tedy
o trpělivost. V dubnu vše upřesníme na stránkách školy.
Ostatní náležitosti zůstávají stejné.
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve
středu 26. května 2021 v 8.10 v budově 1. ZŠ, Masarykovo náměstí 71
(budova za kostelem). Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na
osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si
přinesou psací a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku musí být dodány nejpozději 20. 5. 2021 do 12.00 hodin
do budovy školy.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy
na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5.
ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.
Pavel Bednář, ředitel školy

Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny
Na konci minulého školního roku jsme se rozloučili
s naší lektorkou – rodilou mluvčí z USA Andreou, která
s dětmi pracovala v hodinách anglického jazyka. Letos
ji nahradil Andrew z Velké Británie. Jak učitelé, tak děti
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jsme si vědomi toho, že rodilý mluvčí je při výuce cizího
jazyka velice důležitý. Zapojili jsme ho do každé třídy
od pátého do devátého ročníku vždy jednu hodinu týdně. Přesto, že Andrew neměl kvůli uzavření škol zatím
moc příležitostí účastnit se výuky ve škole, chodí alespoň do našich online hodin. Děti mají možnost s ním
konverzovat a vyzkoušet si tak jak porozumění, tak vyjádření se v cizím jazyce každý na své úrovni angličtiny.
Po třech letech, kdy jsme v hodinách slýchali angličtinu od rodilých mluvčí z USA, nám britská angličtina
připadala zvláštní. Postupně si ale zvykáme a myslíme
si, že komunikace s rodilými mluvčími z různých států
je pro nás naopak přínosem. Těšíme se, že se dozvíme
i více o životě a zvycích ve Velké Británii a budeme tak
moct porovnávat různé anglicky mluvící země.
Jitka Fáberová, vyučující anglického jazyka

Školní kolo anglické a německé
olympiády
I letos se naši deváťáci měli možnost účastnit olympiády v anglickém jazyce navzdory distanční výuce. Školní
kolo probíhalo již před Vánocemi. Podobá se okresnímu
kolu tím, že se skládá ze tří částí. První částí byl celkem
náročný poslech, druhé kolo bylo souhrnné gramatické
cvičení. Patnáct nejlepších pak postoupilo do třetího,
ústního kola, které už kvůli opětovnému uzavření škol
muselo v lednu proběhnout online. Nejprve se žáci představili, v další části diskutovali nad obrázkem a nakonec
sehráli situační rozhovor. Ústní části se samozřejmě
účastnil Andrew, náš rodilý mluvčí, který hodnotil porozumění, plynulé vyjadřování, výslovnost, slovní zásobu
a gramatickou správnost. Protože olympiáda prověřovala skutečně všechny jazykové dovednosti (čtení,
poslech, mluvení i psaní), vítězové Šimon Procházka a
Monika Kůsová si postup do okresního kola vybojovali
opravdu zaslouženě.
Dne 12. ledna 2021 se konalo školní kolo německé
olympiády
Soutěž se skládala ze dvou částí, první byla písemná. Následovala část ústní, kde se hodnotilo, jak se žáci představili, dále plynulost projevu, gramatická správnost, rozsah
slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout a ukončit
konverzaci. Na prvním místě se umístila Monika Kůsová
a těsně za ní Nikola Vaščynec. Obě postupují do okresního kola, kde budou reprezentovat naši školu.
Gratulujeme a držme palce.
Jitka Fáberová, Zuzana Havlíková,
Pavel Jánoš – vyučující AJ a NJ
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Deváťáci překvapují nejen Říčany
Jak asi dopadne Překvapte Říčany? A vzejde z něho realizace něčeho, co ocení také teenageři? Třída 9. C s třídní
učitelkou Zuzanou Havlíkovou zkouší jako první třída deváťáků nový program Proměny krajiny, který připravuje
Muzeum Říčany. Program propojuje dějepis, přírodopis
a občanskou výchovu a vede žáky k participaci.
V září jsme začali diskuzí o tom, jaká mají dnešní deváťáci
oblíbená místa a jestli se tato místa liší od oblíbených míst
pamětníků, kteří byli dětmi třeba těsně po válce (více na
https://www.pocitovemapy.cz/ricany-2019/nahled). Poslouchali jsme audionahrávky vzpomínek na dětství i na
nástup komunismu. Zabývali jsme se tím, jak se Říčany i
okolní obce rozrostly, a žáci měli za úkol zjistit, zda odsud
jejich rodina pochází, nebo se sem v posledních generacích přistěhovala.
Začali jsme hledat změny v okolní krajině od doby kolektivizace v 50. letech přes prudký nárůst zástavby po roce
1989 až po dnešek. Naplánovali jsme si trasu a na podzim
vyrazili na kolech přes radošovickou náves do Pacova. Setkali jsme se s pamětnicí paní Tichou a s místním zemědělcem panem Kynclem. Ten pochází z rodu Cornů, který
v Pacově hospodaří už více než 300 let, což je také odhadované stáří místní památné lípy. V Pacově jsme si všímali,
co by bylo dobré změnit ve veřejném prostoru. Ukázalo se,
že se naše názory dost liší – někdo by chtěl další cyklostezky a novostavby, jiní by v obci naopak doporučili opravit
staré domy a měli pocit, že asfaltu je tu už dost.
Na tuto diskuzi o možných změnách v obci jsme navázali
kvůli distanční výuce až po novém roce. Náš nový starosta
David Michalička nám krátce představil při online hodině
princip participativního rozpočtování Překvapte Říčany,
do kterého se mohou zapojit všichni obyvatelé nad 15 let.

Zkoušeli jsme si připravit vlastní návrhy a obhájit je před
třídou. Při hlasování jsme udělovali kladné i záporné body.
Návrhy žáků měly respektovat minulost, přírodní podmínky i možné námitky spoluobčanů. Sešlo se 10 návrhů
nejen pro Říčany, ale také pro Otice, Všestary nebo Mnichovice. Zdá se, že „naše generace není tak hloupá“ a že
„příroda je důležitá“. A co si deváťáci ještě uvědomili? –
„Zjistil jsem, že je třeba zkontrolovat každou drobnost místa.“ „Že všechno není tak potřebné, jak se na první pohled
může zdát.“ „Překvapilo mě, kolik lidí radši jezdí na kole,
než chodí pěšky.“ „Uvědomil jsem si, že ne každý má stejný
názor na věc.“
A který návrh v našem interním hlasování zvítězil? O první příčku se dělí vyčištění potoka v Oticích, cyklostezka
kolem Tehova, prodejna místních potravin v Říčanech a
sportovní hala v Mnichovicích.
Děkujeme paní učitelce Zuzaně Havlíkové, která vše zorganizovala a umožnila vyzkoušet tento program i v době,
kdy je plánování výuky pro 9. třídy adrenalinovým sportem. Přejeme jí pevné zdraví a nervy.
Za Muzeum Říčany a 9. C Kateřina Čiháková

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022,
4. základní škola Nerudova, Říčany, příspěvková organizace
Termín zápisu je stanoven v současné
době na 9. 4. 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí. V případě
nepříznivého vývoje epidemie Covid
19 bude zápis řešen bez přítomnosti
dětí ve dnech 7. 4. - 9. 4. 2021.
Všechny informace k elektronickému
zápisu jsou buď na webových stránkách školy: www.4zs.ricany.cz, nebo
přímo na stránkách, kde se bude vyplňovat elektronická žádost https://
skoly.ricany.cz – zde je zveřejněn
návod k vyplnění, včetně ostatních
základních informací.
V případě zájmu o školní družinu na
stránkách
https://skoly.ricany.cz,
v sekci školní družina je také k vyplnění žádost o přijetí k zájmovému
vzdělávání.

K zápisu je nutné vyplnit elektronicky
žádost o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky.
Kritéria přijímání:
1. Děti po odkladu povinné školní
docházky s trvalým bydlištěm Říčany
2. Děti s trvalým bydlištěm Říčany
3. V případě volné kapacity třídy a
školy, děti z jiných oblastí než Říčany
Pro náš typ školy je třeba doložit při
zápisu do 1. ročníku i kladné doporučení školského poradenského pracoviště pedagogicko- psychologické
poradny, speciálně pedagogického
centra.
V případě nejasností, žádostí o vysvětlení, pomoc, kontaktujte vedení
školy: 777755127, 731449247

Blanka Veselá

Činnost školní družiny
V letošním školním roce 2020/2021 jsme otevřeli tři oddělení
ŠD s celkovou kapacitou 29 dětí.
Přes všechna vládní opatření, která nám v současné těžké době
„komplikují“ bezproblémový chod našeho zařízení, se nám
daří pomalými kroky uskutečňovat naplánované činnosti, které
probíhají v souladu se vzdělávacím programem. Je nám líto, že
přes veškerou naši snahu jsme byli nuceni několik akcí odvolat.
Např. jsme přišli o již tradiční podzimní akce „Dravci a sovy“
nebo vystoupení kouzelníka, které již několik let prožíváme ve
spolupráci s kolegyněmi a dětmi z 2. ZŠ Bezručova, Říčany
S  nadšením jsme vyráběli vánoční přání a novoročenky pro
seniory v domovech důchodců, které jim každoročně dělají
radost. Jelikož se nemůže naše činnost prolínat mezi odděleními,
jsme nuceni vymýšlet soutěže (např. stolní deskové hry, výtvarné
soutěže, legohrátky, atd.) pouze v rámci jednoho oddělení, což
naše děti i nás velmi mrzí.
Velkou měrou využíváme příznivých zimních podmínek
k bobování a hrám na sněhu, které našim dětem vykouzlí vždy
úsměv na tváři.
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základní škola u Říčanského lesa
PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA V NOVÉM
Poděkování rodičům
Vážení rodiče,
máme za sebou další měsíc distančního vzdělávání.
Chtěla bych vám jménem vedení školy a celého pedagogického sboru poděkovat za spolupráci v období distančního
vzdělávání. Děkujeme vám za podporu vašich dětí v tomto
pro ně nelehkém období. Já i všichni učitelé jsme si vědomi
toho, že mnozí z vás chodí do práce nebo pracují formou
home office a je pro vás tedy velmi složité zvládnout současnou situaci. O to více si vážíme přístupu těch z vás, kteří se
snaží svým dětem s distanční výukou pomoci. Na druhou
stranu jsou i žáci, kteří se doposud do distanční výuky nezapojují jak by měli, přestože jim to jejich podmínky umožňují.
Toto nejsou prázdniny. Cílem vyučování na dálku je zajistit
kontinuitu vzdělávání s využitím dostupných forem a pokračovat ve vzdělávání žáků i v této mimořádné situaci.
Situace je stále nejistá, takže ještě nevíme, kdy se vrátíme zpět do školních tříd. Pro své děti utvořte pevný denní režim, v němž bude přesně vymezený čas na učení, čas
na hraní a čas trávený s rodinou.
Iveta Truhlářová

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

První vysvědčení je
pro prvňáčky výjimečnou událostí. Naše
nejmladší
žáky jejich
„slavný“
den čekalo
překvapení. Ráno je navštívila česká televize. Děti si tento den užily. Také naši druháčci, kteří mohu být ve škole,
měli výjimečný den. Paní učitelky jim na chodbu připravily
balónkové překvapení. Zasloužená odměna za půlroční,
dobře vykonanou práci! Všem gratulujeme a paní učitelkám děkujeme.
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Už aby se žáci vrátili zpět do školy.
Čeká na ně mnoho nového v přírodovědné učebně: nová interaktivní
tabule, vizualizér, dataprojektor
s reproduktory, studentské sady
pro pokusy ve fyzice, chemii a přírodopisu s mnoha čidly a senzory,
tablety 2v1 pro skupinovou práci a
zesílená wifi v odborné učebně. To
vše jako výsledek před časem podaného IROP projektu.
Dalibor Dudek

Soutěž ve vaření

Již od Vánoc žije naše 7. A
vařením. Než jsme se stihli
s dětmi ve škole rozloučit na
konci kalendářního roku,
vymysleli jsme společně s kolegyní Markétou McFadyen a
naším americkým lektorem
Frederickem Weiglhoferem
pro ně netradiční aktivitu –
soutěž ve vaření.
Všichni tři učitelé jsme tušili, že letošní svátky budou
trošku jiné než obvykle a také
jsme se trochu báli toho, že se
v lednu hned tak s dětmi neuvidíme. Tak jsme si řekli, že by
to chtělo udělat něco, co nás všechny povzbudí. Něco, na co
děti jen tak nezapomenou.
Naším úmyslem bylo nejen využít anglickou gramatiku
v praxi, ale také odtrhnout děti od virtuálního prostředí a
nasměřovat je do světa praktických činností, naučit je spolupracovat a navzdory době jim umožnit získat nové zážitky
se svými spolužáky.
Žáci pracovali v týmech. Úkolem každého týmu bylo připravit
libovolné tříchodové menu: předkrm (nebo polévku), hlavní
chod a dezert. Každý žák obvykle připravil samostatně jeden
chod, kterého přípravu komentoval pouze anglicky. Celý proces
vaření a komentování receptů si žáci natáčeli a posílali porotě.
Na pomoc nám přispěchal Ryan Ellzey, šéfkuchař, majitel
restaurace a majitel cateringové společnosti WINGZcz.
Ryan je hlavním odborníkem v naší čtyřčlenné komisi a jeho
úkolem je posoudit veškerá videa žáků právě z pohledu kuchaře. Komentuje, jak jednotlivé pokrmy v rámci menu společně ladí a jak si děti poradily s jejich přípravou. My, angličtináři, jsme zas hodnotili správné použití anglické gramatiky
a slovní zásoby v jednotlivých pracovních postupech.
S obrovskou radostí jsme si uvědomili, že mladá generace nejen
skvěle mluví anglicky, ale také neuvěřitelně dobře vaří. A kdo se
tedy stal vítězem? To se dozvíte v dalším čísle Kurýru, kde vám
celou soutěž představí samotní soutěžící, tudíž žáci 7. A.
Jana Uríková, učitelka angličtiny
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Informace o zápisu do 1. ročníku v Bezručovce

Pomalu ale jistě se
blíží termín zápisu do
prvního ročníku, který proběhne ve třech
dnech a to od 7. 4. do
9. 4. 2021 vždy od 8:00 do 17:00.
Součástí zápisu je i osobní návštěva
školy dítětem, umožní-li to epidemická situace. V případě nemoci
dítěte postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem nebo
jeho zmocněncem v den zápisu 7. 4.
– 9. 4. 2021.
S sebou nezapomeňte přinést:
1. Občanský průkaz zákonného zástupce
2. Rodný list dítěte
3. V případě, že má dítě jiný trvalý
pobyt než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel a doklad
užívacího práva k objektu, kde má
dítě hlášen trvalý pobyt
4. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, přineste vyjádření pedagogicko-psychologické
poradny a odborného lékaře, pokud
je již máte
Pro následující školní rok budeme
otvírat čtyři první třídy. Jedna hudební, jedna s rozšířenou výukou AJ
a dvě třídy běžné. Do hudební třídy

a do třídy s rozšířenou výukou AJ je
nutné podat předběžnou přihlášku,
a to do 13. 3. 2021 k rukám ředitele
školy – stačí poslat přihlášku na e-mail. Talentové zkoušky do 1. hudební třídy proběhnou 24. 3. 2021.
O času budou rodiče včas informováni po 13. 3. 2021. Pro přijetí do
třídy s rozšířenou výukou AJ je nutná plná školní zralost bez vady řeči.
Míru vhodnosti posoudí po zápisu
do 1. ročníku školní psycholog.
Podrobné informace k zápisu do 1.
ročníku, včetně kritérií přijetí, naleznete na webových stránkách školy: www.2zsricany.cz.
Těšíme se na vás
Za vedení školy Jan Šindelář,
ředitel školy

IT-SLOT
Šest písmen představuje jednu
z mála soutěží v oblasti IT určenou
žákům základních škol. Logickou
vědomostní soutěž pořádá pravidelně Soukromá střední škola výpočetní techniky. Letošní 11. ročník byl
specifický zejména v tom, že probíhalo pouze jedno kolo, které zároveň rozhodlo o vítězi. Kdyby však

Gymnázium má novou ředitelku
Se začátkem druhého pololetí byla představiteli krajského úřadu uvedena do
funkce nová ředitelka Gymnázia Říčany Zuzana Pokorná. V Říčanech to není
osoba neznámá. Nejenže
se v Říčanech narodila, ale
několik let zastávala funkci
zástupkyně ředitele na 3.
základní škole u Říčanského lesa.
V aule školy jsme paní ředitelku přivítali symbolicky
chlebem a solí. Podobně

následovalo i kolo finálové, určené
pro padesát nejlepších žáků z celé
republiky, měli bychom v něm svého
zástupce.
Soutěž v informatice probíhala
on-line od 14. do 19. ledna 2021.
Z naší školy se jí účastnila většina
nominovaných žáků, přestože museli pracovat ve svém volném čase.
Udělalo nám radost právě zjištění,
že žáci z 8. a 9. tříd svoji nominaci
využili a ve výsledkové listině si vedli velmi dobře. O postupu a výsledku
rozhodovaly nejen správné odpovědi, ale také čas vypracování.
V letošním ročníku soutěžilo 2 152
žáků ze 78 škol z celé České republiky. Prvních deset bylo odměněno
cenami v podobě power bank, flash
disků či sluchátek. Přestože si
žáci z naší školy žádnou hmotnou
cenu neodnesli, vnímáme možnost
srovnání s ostatními školami, procvičení v logických úlohách a práci
s časem velmi pozitivně. Nejlepší
žák nás reprezentoval na 50., tedy
ještě finálovém, místě a v nejlepší
„stovce“ jsme měli hned další tři
zástupce. Gratulujeme k úspěšnému výkonu a děkujeme všem žákům za účast!

jako mnoho kolegyň se i ona vrátila na střední školu, kde
sama maturovala. Čeká na ni náročná, ale záslužná a krásná práce s více než třemi stovkami studentů a téměř třemi
desítkami pedagogů.
Přejeme paní ředitelce, aby ji práce naplňovala a těšila, a
aby jedna z hlavních vzdělávacích institucí v Říčanech pod
jejím vedením vzkvétala
Za celý profesorský sbor Ivana Remková

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK
2021/2022
Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č.
561/2004 Sb. (Školský zákon) první kolo přijímacího
řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru
vzdělání a do osmiletého oboru vzdělání.
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Ze života škol(ek)
TERMÍNY pro jednotné přijímací zkoušky
řádné termíny pro čtyřletý obor vzdělání:
12. 4. 2021 a 13. 4. 2021
řádné termíny pro osmiletý obor vzdělání:
14. 4. 2021 a 15. 4. 2021
náhradní termíny
12. 5. 2021 a 13. 5. 2021
Kritéria přijímacího řízení a další informace naleznete
na stránkách školy v sekci „Uchazeči“.
ředitelka školy

Velmi rád bych touto cestou poděkoval našim studentům
za vzornou reprezentaci školy v soutěžích z informatiky.
Studenti se zúčastnili soutěže Kraje pro bezpečný internet, Baltie 2020 a Kybersoutěže.
V soutěži Kraje pro bezpečný internet máme 98 % úspěšných řešitelů základního kola.
V soutěži Baltie 2020 obsadil žák sekundy Vojtěch Čepička 2. místo v mezinárodním kole.
V Kybersoutěži osadil 2. místo v celostátním kole v kategorii junior opět Vojtěch Čepička a 5. místo v celostátním
kole v kategorii 15 - 20 let oktaván Jiří Tlamicha.
Gratulujeme!
Jiří Maček, vyučující MAT, IKT

A jak hodnotí soutěže samotní účastníci?
V letošním školním roce jsem se zúčastnil mezinárodní
soutěže Baltie 2020. Jedná se o soutěž v programování v
programovacím jazyku Baltík, který je určen pro výuku
programování na základních a středních školách. V tomto
programovacím jazyku se zdrojový kód nevytváří pomocí
textových příkazů, ale používají se ikonky. Hlavní postavičkou programu Baltík je stejnojmenný kouzelník, kterého se pomocí zdrojového kódu snažíme naprogramovat.
Kouzelník pak může vykonávat různé činnosti, např. vyčarovat předmět, udělat krok nebo zjistit jaký předmět je
na určitém políčku. Toto prostředí lze využít i pro daleko
složitější projekty, v nichž se pracuje třeba s textovými
Ukázky prací žáků primy na téma „Zima okem
fotoreportéra“. Autorkou fotky je Veronika Dudová.
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soubory, scénami nebo pokročilými matematickými operacemi. V soutěži se snažíte vyřešit sadu různě náročných
úloh, od vyčarování určitých předmětů na určené místo až
po nalezení cesty náhodným bludištěm.
V letošním ročníku soutěže jsem řešil například úlohy, ve
kterých jsem měl vzestupně seřadit čísla, najít nejmenší
číslo, najít nejkratší slovo apod.
Soutěž je dělena na domácí, školní, krajské a mezinárodní
kolo. Soutěžící jsou rozřazeni do čtyř kategorií.
Do mezinárodního kola postoupilo v mé kategorii (B)
142 soutěžících z Polska, Slovenska a České republiky a
135 soutěžících vyřešilo správně alespoň jednu úlohu.
Pro každou úlohu se sestaví pořadí soutěžících, hlavním
kritériem hodnocení je délka zdrojového kódu a počet pokusů o vyřešení.
Výsledné pořadí soutěžících je pak dáno počtem správně
řešených úloh a pořadím v jednotlivých úlohách.
V letošním ročníku soutěže jsem se probojoval do mezinárodního kola, kde jsem obsadil druhé místo.
Vojtěch Čepička, V2

Ukázky prací žáků během distanční
výuky chemie
Kybersoutěž původně vznikla na evropské úrovni jakožto European Cyber Security Challenge (ECSC). Dnes je do ní zapojeno přes 20 států Evropy. Každá země, která se této soutěže
účastní, musí ale nějak sestavit svůj tým. Proto se
zpravidla pořádá v každé zemi nějaká národní soutěž.
U nás je to Kybersoutěž vedená českou pobočkou AFCEA a jejími partnery. Soutěž se skládá ze tří kol. V prvním kole účastník musí vyplnit online test s otázkami
týkajícími se informatiky. Toto kolo je zároveň bráno
jako regionální a výsledkové listiny jsou zveřejněny pro
jednotlivé kraje. Účastníci s určitým počtem bodů postupují do druhého kola. Druhé kolo je už o něco delší. Probíhalo od 23. prosince do 22. ledna a tento rok
se skládalo z 19 úloh. Od analýzy síťové komunikace a
crackování hashů až po hledání zranitelností webové
aplikace a řešení šifer. Na postupující z druhého kola
potom čeká kolo finálové. To už se koná (obvykle) prezenčně. Letos by to mělo být 20. května. Finálové úlohy
by měly být typově podobné těm z druhého kola jen ještě o trochu obtížnější a s menší časovou dotací.
Nejlepší soutěžící v každém kole dostávají drobné odměny hlavně od sponzorů soutěže. (Ale že těch sponzorů je.
Tolik propagačních materiálů najednou jsem ještě nikdy
nedostal...)
Celá soutěž je určena žákům od 9 do 25 let. Rozděleni jsou
do třech kategorií. Junioři (9 - 15 let), středoškoláci (15 20 let) a vysokoškoláci (20 a více let). Pro vysokoškoláky a
středoškoláky je průběh soutěže stejný, jen jsou hodnoceni
zvlášť. Ovšem u juniorů si tím nejsem úplně jistý. V rámci
druhého kola existovalo pár jednodušších úloh, za které
mohli dostat body pouze junioři.
Jiří Tlamicha,V8

texty.kuryr@ricany.cz
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KOLOBĚH a POSEZ
V těchto dnech tomu bude rok, kdy se říčanský KOLOBĚH stal jedním z kontaktních míst projektu Středočeského kraje POSEZ (POmoc SEniorům a Zdravotně postiženým). Kvůli vypuknuvší koronavirové pandemii se
ovšem prakticky žádná z námi plánovaných akcí či aktivit
nemohla v průběhu roku uskutečnit – právě senioři jsou
v této krizi tou nejohroženější skupinou. Přesto nebo spíš
právě proto ale připomínáme, že alespoň jakýsi informační servis nebo základní poradenskou pomoc můžeme seniorům u nás v KOLOBĚHu nabídnout: tři dny v týdnu mohou (senioři a OZP) zdarma využít počítače s připojením
na internet, s kolegyní Martinou Vavřincovou rády pomůžeme s napsáním a odesláním e-mailové korespondence,
s vyhledáním informací, můžeme pomoci i s registrací
k vakcinaci proti c-19, můžeme vytisknout, okopírovat
nebo oskenovat různé materiály atp. Jsme tu pro vás vždy
od úterka do čtvrtka od 8:30 do 16:30.
Dobročinný obchůdek v únoru otevřel (od úterka do pátku
vždy 9 - 17) s tím, že nabízel zboží, jehož prodej umožňovala vládní nařízení (dětské oblečení a obuv, domácí potřeby,
galanterie apod.). Postupně vybíráme a fotíme další zboží
z naší bohaté nabídky a umísťujeme je na web a FB stránky,
kde je možno si je rezervovat nebo přímo zakoupit. K vyzvednutí pak přímo v obchůdku na Masarykově náměstí.

Nabídka je stále pestrá, protože dárců – navzdory všemu
– neubývá, prohlédněte si pro inspiraci několik obrázků
z obchůdku a stavte se u nás. Máme informace od našich
garantů, že potřebných rodin a jednotlivců bude zřejmě
stále více. Nákupem u nás pomáháte dobré věci. Ty nejlepší
možné dny přeje

Eva Hazdrová Kopecká,

ředitelka KOLOBĚH Říčany, p. o.
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Josef Chvojka zvaný Dušinka 1/2

Foto: z archivu Muzea Říčany

Malou restauraci u říčanského rybníka Marvánek
provozoval ve čtyřicátých letech 20. století Josef
Chvojka. Hosty oslovoval „dušinko“, a tak mu začali
říkat i oni. Oblíbeného hostinského a nájemce koupaliště v jedné osobě můžeme pamětníkům připomenout a další čtenáře s ním seznámit díky vzpomínkám jeho dcery Blanky Fouskové.
Narodil se jako poslední z pěti dětí (po čtyřech dcerách)
v Praze-Veleslavíně 16. dubna 1905. Otec František
měl ševcovskou dílnu a dařilo se jim patrně dobře, Josef
Chvojka mluvíval o huse k nedělnímu obědu. Maminka
Marie rozená Čermáková, vyučená švadlena, zůstala v domácnosti. Proč nešel mladý Josef v otcových šlépějích?
Blanka Fousková zmiňuje: „On byl velice živej, zbrklej,
u verpánku by nevydržel sedět.“ Odjakživa miloval lidi,
byl rád ve společnosti, a proto také absolvoval hotelovou
školu v Praze. Pracovně se uplatnil v nejluxusnějších pražských hotelích – Alhambra, Explanade, Imperial nebo U
Rozvařilů. Právě v posledně jmenovaném se seznámil se
svou budoucí manželkou Marií, tehdy Novákovou, která
tam jako vyučená kuchařka vařila. Na její výtečný rostbíf
nebo svíčkovou se prý nedalo zapomenout.
Dva nebo tři roky dokonce Josef Chvojka obsluhoval na
Pražském hradě pana prezidenta Tomáše Garyka Masaryka, kterého jako vlastenec obdivoval a miloval.
Osobně se znal i s jeho synem Janem. Zkušenosti z
oboru sbíral také za hranicemi, konkrétně v Německu,
pracoval i na Slovensku. Právě v Bratislavě se naučil
svým hostům říkat dušinko. Někteří z nich si nakonec
mysleli, že se tak jmenuje.
Říčany si Josefa Chvojku získaly kvůli dobré poloze –
za Prahou, ale jen nedaleko od ní. Správy říčanského
Marvánku, který byl slavnostně otevřen v roce 1937,
se manželé Chvojkovi ujali ve čtyřicátých letech. Přímo zde se jim narodila dcera Blanka, druhé ze tří dětí.
Ta vypráví, jak ráda vypomáhala s obsluhou hostů a
vůbec se vším, co bylo třeba. Jejím přáním bylo stát se
servírkou, ale tatínek považoval toto povolání spíš za
Letní Marvánek ve
čtyřicátých letech
20. století. Hospůdka
zde byla skutečně
subtilní – jde o dřevěnou stavbu s verandou na snímku vzadu.
Napravo od ní byste
dřív našli kabiny. Ty
byly součástí dlouhé
budovy, na jejímž
konci se nacházel byt
pro plavčíka. Tam několik let bydlela také
rodina Chvojkova. Restauraci dnes připomíná jen pozůstatek
kamenného sklepa
pro uchovávání
chlazených nápojů.
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Josef Chvojka (1905–1979) na snímku z roku 1959

mužskou práci. Při vedení letního koupaliště se panu
Chvojkovi několikrát hodilo, že byl velmi dobrým plavcem. Vykonával zde vlastně vše včetně role plavčíka,
údržbáře i zdravotníka. Když si Jaroslav Fousek (pozdější zeť pana Chvojky) rozřízl jako kluk nohu, dostal
nejprve pořádně vynadáno, ale pak se ho Josef Chvojka
ujal a ošetřil ho. I když byl Marvánek se svým zázemím
pouze sezonní (letní) záležitostí, v zimě se na zamrzlém
rybníku bruslilo a paní Chvojková ze svého bytu vařila
pro příchozí alespoň teplý čaj.
Šárka Vydrařová s přispěním Renaty Skalošové
Text vznikl na základě rozhovoru s Blankou Fouskovou,
rozenou Chvojkovou, z dubna 2019.

Blahopřání

Nedávno oslavila krásné
kulaté narozeniny naše
teta, paní Miluše Snětivá. Rádi bychom touto
cestou popřáli především
hodně zdraví a sil do
dalších let.
Milá teto, máme Tě
moc rádi!

texty.kuryr@ricany.cz
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Revitalizace parku Marie Pujmanové
Děkujeme České spořitelně za finanční dar 100 000 Kč
na revitalizaci parku Marie Pujmanové u Domova Pod Kavčí Skálou.
Oddělení technické správy města
zajistilo realizaci úprav. Došlo k výměně mobiliáře (laviček a košů), obnově povrchu mlatových chodníků a
úpravě obrub cestiček.

Původní stav laviček.

Nové lavičky v parku Marie Pujmanové

Původní stav.

V parku jsou nyní nové cesty.
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Střípky z MASky
l „Strategicky společně pro Říčansko II“
je v současné době zpracovávaný dokument
na nové programové období 2021-2027,
který musíme předložit do konce června ke schválení na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Bez tohoto dokumentu
nebude MASka moci vyhlašovat výzvy na potřebné projekty, tak jak se snažíme od roku 2008 nejen touto formou
regionu pomáhat. Základním pilířem tvorby strategie je
samozřejmě komunikace se starosty jednotlivých obcí a
mapování potřeb těchto obcí. Každá starostka i starosta
přesně ví, co jejich obec potřebuje. Přesto vítáme i názory
dalších cílových skupin jako jsou školy, školky, zájmové
spolky, sociální služby, podnikatelé, ale i názor veřejnosti
z řad jednotlivců, kterým není lhostejné místo, kde bydlí,
kde žijí. Napište nám nebo vyplňte dotazník spokojenosti
se životem na Říčansku na vedlejší straně.
l Na našich webových stránkách jsme zveřejnili výroční
zprávu za rok 2020 Krajské sítě místních akčních skupin
Středočeského kraje, kterých je v našem kraji 29. Setkáváme se pravidelně a i v loňském nelehkém roce probíhala
setkání buď osobně nebo on-line. Nahlédněte pod pokličku místních akčních skupin. Co všechno děláme, co nás
vlastně spojuje? A zjistíte, že je to láska k místu, kde žijeme a snaha dělat ho prostřednictvím místních akčních
skupin lepší. Jsme prostě srdcaři.
lAktuálně v MAS Říčansko řešíme 11. výzvu IROP zaměřenou na investice do školství a vzdělávání, která je
stále v procesu schvalování. Nicméně důležité náležitosti již víme: minimální výše celkových způsobilých výdajů
(CZV) na projekt je stanovena na 500 000,- Kč a maximální výše CZV na 5 mil. Kč. Bodově zvýhodněny v rámci věcných kritérií budou projekty s menší finanční náročností.
Celková alokace je 7,2 mil. Kč. Podmínkou je stále u MŠ

navýšení kapacit a u ZŠ projekty na realizaci klíčových
kompetencí, dále musí být projekty zahrnuté v MAP.
lPodnikatelé v zemědělství s námi mohou již nyní konzultovat své projekty do 6. výzvy Programu rozvoje venkova, kterou připravujeme. Minimální výše podpory je 50
tis. Kč a maximální bude ze strany MAS stanovena bodovým zvýhodněním na 2 mil. Kč.
lZveme vás na pravidelná setkání rodičů dětí se zdravotním postižením. Sdílíme zde svoje zkušenosti, znalosti, radosti i smutky – prostě cokoli je potřeba. Nově
každou poslední středu v měsíci v prostorách MAS ve
Svojeticích od 10:00. Prosím, svůj zájem nahlaste na
email mas.ricansko.socialni@gmail.com nebo na tel.
čísle 724 292 270
lSociální pracovníci v terénu jsou vám k dispozici i ve stavu nouze. Pokud potřebujete řešit obtížnou životní situaci,
potřebujete podporu, radu, pomoc, obraťte se na nás – naše
služby jsou zdarma. Pište na socialni.planovani@ricansko.
eu, případně zavolejte na 725 369 985 nebo 774 780 543.
l Nezapomeňte vyplnit jednoduchý dotazník spokojenosti se životem na Říčansku, který jsme si pro vás připravili; výsledky budou využity jako příloha k naší strategii na
nové programové
období
20212027. Respondenty odměníme a na
základě slosování
odpovědí obdrží
pět výherců dárkový balíček regionálních produktů
Zápraží originální
produkt®. Své odpovědi můžete zasílat e-mailem na
mas@ricansko.
eu nebo poštou na
MAS Říčansko,
V Průhonu 193, 251 62 Svojetice. Předem děkujeme za
váš čas a postřehy.
Za MAS Říčansko, o.p.s.,
Pavlína Šantorová Filková, ředitelka

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ŽIVOTA
NA ŘÍČANSKU – ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
V průběhu února až března sbíráme
v území náměty, co chcete zlepšit.
Slosování zaslaných odpovědí proběhne 14. 4. 2021 a pět výherců
obdrží dárkový balíček regionálních
výrobků Zápraží originální produkt®.
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Zasláním vyplněného dotazníku
udělujete souhlas ke zpracování
odpovědi, která bude zahrnuta do
strategického dokumentu MAS Říčansko na období 2021 - 2027. Odpověď bude zpracována anonymně.
Pokud chcete být součástí sloso-

vání o regionální dárkový balíček,
nezapomeňte uvést své jméno a adresu, případně telefonický kontakt.
Vyplněný dotazník zašlete na e-mail mas@ricansko.eu nebo poštou na MAS, V Průhonu 153, 251
62 Svojetice.
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Mezi námi

Vyplněný dotazník nám prosím zašlete e-mailem,
nebo poštou (viz informace na předchozí straně)
Prosím uveďte, z jaké jste obce:
Jste: žena / muž
Váš věk:
Jak dlouho zde žijete:
Kontaktní údaje, pokud máte zájem o účast ve slosování

Považujete investice na níže uvedené projektové
záměry jako důležité?
Investice do zemědělských podniků
Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Lesnická a zemědělská infrastruktura
Naučné stezky
Diverzifikace a zakládání nových podniků
Obchody v obcích
Památky místního významu (kapličky, zvoničky)
Kulturní a spolková zařízení (knihovny, komunitní centra, atd.)
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Bezpečnost v dopravě (místní komunikace, přechody, chodníky, mosty…)
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (trasy, infocentra)
Revitalizace veřejných prostranství (včetně zastávek)
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů
Infrastruktura základní a mateřských škol, dětských skupin
Infrastruktura pro sociální služby
Revitalizace kulturních památek
Městská a obecní muzea
Profesionální knihovny
Aktivizace a participace cílové skupiny; komunitní (sociální) práce, vznik a
rozvoj komunitních center
Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí
Posílení prvků svépomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví
Sdílená a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče
Zaměstnanostní programy, podpora tvorby pracovních míst na venkově
Posilování rodinných vazeb, příměstské tábory komunitního typu, programy pro rodiny
Komunitní energetika, rozvoj obnovitelných zdrojů energie
Zadržování vody v extravilánu/intravilánu
Zeleň v intravilánu
Odpady, cirkulární ekonomika
Enviromentální vzdělávání (EVVO), ostatní vzdělávací aktivity
PROSTOR PRO VÁS-DOPLŇTE

Ano velmi

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nedokážu
posoudit

inzerce

Mezi námi

REALITNÍ PORADNA

odečíst od základu daně. Příklad: celkové prokazatelně
vynaložené výdaje činily 180.000,- Kč. Základem daně je
částka 3.700.000 – 3.200.000 - 180.000 = 320.000,- Kč.
Tuto částku zahrnete do svého základu pro daň z příjmu
dle §10 zákona o dani z příjmu. Daň z příjmu z prodeje
bytu ve výši 15% pak činí 48.000,- Kč.

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, v roce 2017 jsem koupil byt za
cenu 3.200.000,- Kč a ten jsem pronajímal. V roce
2020 jsem potřeboval peníze pro podnikání a rozhodl
se tedy byt prodat. Byt se podařilo prodat přes RK za
cenu 3.700.000,- Kč. Z jaké částky musím zaplatit daň
z příjmu? Děkuji 
Ondřej K.

Otázka: Dobrý den. Chtěla bych prodat chatu a následně do půl roku koupit rodinný dům. Veškeré peníze
z prodeje chaty chci použít na koupi tohoto domu. Musím zaplatit daň z příjmu nebo ne?
Jitka T.
Odpověď: Dobrý den, pokud použijete peníze za
prodej chaty k pořízení vlastního bydlení, pak jste od
platby daně z příjmu osvobozena. Je tam podmínka, že
tuto vlastní nemovitost k bydlení musíte koupit do konce následujícího roku po roce, ve kterém došlo k prodeji
první nemovitosti.
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na
e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
nebo dotazy volejte na tel.: 606 792 574

inzerce

Odpověď: Dobrý den, protože jste měl s prodejem bytu
náklady v podobě výdajů na právní servis, úschovu kupní
ceny u advokáta, provizi realitní kanceláři, případně další
výdaje, můžete si tyto prokazatelně vynaložené náklady

FYZIOTERAPIE
REHABILITACE
ZDRAVOTNÍ MASÁŽE
Pro samoplátce a klienty
zdravotních pojišťoven.
+420 702 292 581
balneo@aquapalace.cz
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Názory
Odvodnění ulice Zahradní
V únorovém Kurýru jsem měl dotaz,
proč stále není v řešení odvodnění ulice Zahradní. Dešťová voda v současné
situaci stéká do ulice Ke Koupališti,
následně do kanalizace a ČOV a přitom se vydávají prostředky na úpravu
konce ulice Táborská, kde je pouze
stezka pro cyklisty a chodce. Zde
dešťová voda odtéká přes pozemek
1650/1 a 1405 do krajiny.
Vyjádření k této záležitosti je pro mě
dost zvláštní a proto mě vede k informaci pro občany našeho města
- hlavně v návaznosti na výzvu radnice, abychom se jako občané zapojili k
strategickému plánu města.
K ulici Zahradní - dopisuji si již od
roku 2016.
16. 8. 2017 mi Monika Burešová napsala: „Po vyřešení uličního prostoru i s
Policií ČR bude projekt předán na stavební úřad v Říčanech.“ Následně mi
starosta města napsal, že projekt bude
přepracován a ulice Zahradní řešena
spolu s ulicí Sokolovskou.
V roce 2018 a 19 pak dopisování bylo
vyřešeno článkem v Kurýru od pana
Evžena Heyrovského, kde se psalo o
novém projektu a zařazení stavby po
odsouhlasení radou a zastupiteli do
investic roku 2020.
V lednu 2020 jsem se dotazoval, proč
tato investice není v plánu města a od

paní Burešové jsem dostal vyjádření,
že se vyskytl problém s přeložením
kabelů a tedy byla investice odložena.
V letošním roce zase zasáhla HZS - viz
článek v únorovém Kurýru.
K ulicím Táborská - Dukelská jen výpis z Rady města Říčany ze dne 12. 11.
2020: „Radní souhlasili, že zhotovitelem propojení komunikace Dukelská Táborská bude HES stavební s.r.o. za
cenu 5 696 477,03Kč vč. DPH.“
Zde je zřejmě v pořádku i vyjádření
HZS a jen detail je, že 28 m ulice Táborská od Dukelské je města Říčany
a následně 72 m soukromý pozemek
- městu asi investice na soukromých
pozemcích vyhovuje.
M. Kotrba
Vážený pane Kotrbo,
rád bych ukončil vzájemné dopisování
o poměrně neznámé uličce Zahradní
touto formou. Kdykoliv Vás přijmu,
případně s Vámi věci budou řešit kolegové z investic. Musím uvést na pravou míru Vaše poznámky o údajném
investování města do cizího majetku.
Mohu Vás ubezpečit, že nejen v ulici
Dukelská (včetně propojky do Táborské) město bude stavět pouze na vlastních pozemcích. Dešťovou vodu budeme svádět opravdu do pozemků zeleně
(též v majetku města) a zde budeme
v souladu s všeobecným trendem vodu

zasakovat, resp. odpařovat. O významu ulice Dukelské ve srovnání s ulicí
Zahradní ať si každý udělá obrázek.
Váš rodinný dům pod ulicí Zahradní
(nedaleko Jurečku) byl postaven jako
novostavba cca v roce 2015. Od té
doby se stav okolních ulic nezhoršil.
Naopak, přibližně od té doby město
poměrně aktivně řeší rekonstrukci
ulic Sokolovská a Zahradní. Nemyslím si, že ulička Zahradní je největší
prioritou města. Přesto je projekt téměř připraven, s opravou povrchu a
odvodněním se počítá. Pokud máte
možnost nám pomoci s inženýrskou
činností pro získání všech povolení,
nebo pokud umíte najít cca 10-15 mil
Kč na financování akce, rád využiji
Vaše služby.
David Michalička, starosta

Poděkování radnici za otevřenost
V únorovém čísle Říčanského kurýru jsem si s potěšením
přečetla článek nového pana starosty o práci radnice. Považuji za důležité věnovat pozornost veřejnému dění a tak
jsem i využila možnost podívat se na jednání zastupitelstva
10. 2. na kanále YouTube.
Na programu byly mimo jiné individuální žádosti o změnu
územního plánu, pro ilustraci se jednalo např. o žádost o
změnu tzv. etapizace, tj. kdy se na daném pozemku bude
moci stavět, kvůli tomu, aby žadatelka tím, že začne stavět, splnila podmínky hypotéky. V době koupě pozemku
etapizace neplatila a žadatelka bohužel nestačila v té době
požádat o stavební povolení. Pan starosta vyjádřil osobní
pochopení, ale, myslím, v principu správně řekl, že je třeba
dodržovat platná pravidla a zastupitelé žádné z více žádostí
nevyhověli. Chápu zklamání žadatelů, ale snad se shodneme, že pravidla mají platit pro všechny stejně.
Jaké ale bylo mé překvapení, když došlo na bod 5, Prodej
a pronájem pozemků v ulici Roklanská. Manželský pár si
zabral část pozemku města, oplotil jej, postavil si na něm
altán a teď, když se na to přišlo, by si jej chtěl odkoupit. Pan
starosta vyjádřil jisté rozčarování, ale řekl, že by s tímto řešením souhlasil. Ale přece jsme se před chvílí shodli, že se

mají dodržovat platná pravidla? V tomto případě je tím pravidlem dokonce zákon (ne jen „rozhodnutí“ města v případě etapizace). Jak může zákon přestat pro někoho platit,
jenom proto, že už ho porušil? Jak si může někdo zabrat
kus městského území a když se na to přijde říct, že si to teda
koupí (na splátky) a město s tím bude hlasy svých zastupitelů prostě souhlasit? To se naštěstí nestalo a zastupitelstvo
návrhy, aby se město „vzdalo“ svého majetku, který mu zcizili někteří naši spoluobčané, neodsouhlasilo.
Jeden ze zastupitelů navrhl, aby se tento typ problému řešil
systémově vyhláškou. To je, myslím, správné rozhodnutí,
protože pokud se v takovýchto případech bude postupovat
„případ od případu“, jak navrhl zase jiný zastupitel, tak to
dle mého soudu vytváří prostor pro korupci. Neříkám, že
k ní došlo, ale ten prostor tu nepochybně je a měl by zmizet.
Závěrem chci poděkovat radnici, resp. vedení města, za otevřenost, s jakou jedná. Všechny dokumenty jsou dostupné on-line, na jednání se lze zpětně podívat. Otevřenost je důležitým
prvkem pro posilování důvěry nás všech, kdo nejsme v exekutivních funkcích, v řádné fungování státu i místní samosprávy,
a to je v současné nelehké situaci nadmíru důležité.
Soňa Mikešová
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Ze sportu

Naši sokolové sklízejí uznání za svou oddanost sportu, píli i fantazii
Ocenění Českého olympijského výboru
V roce 2020 ocenil Český olympijský výbor členku T.
J. Sokol Říčany a Radošovice Mílu Pangrácovou titulem Cvičitelka roku 2019 za dobrovolnou celoživotní
činnost cvičitelky a lektorky. Míla se zasloužila o obnovení Sokola v Říčanech v roce 1991, kdy byla zvolena náčelnicí jednoty. Ve své dlouholeté cvičitelské
kariéře se věnovala trénování dětí, žen i seniorů. Pracovala v Ústředním cvičitelském sboru žen OV ČOS.
Byla také dlouholetou náčelnicí župy Barákovy, kde
stále působí na pozici místonáčelnice. Mílo, ze srdce
Ti k ocenění gratulujeme a děkujeme za vše, co jsi pro
Sokol a propagaci sportu udělala a stále děláš.

v mixu 45+. V aktuálním žebříčku ITF je tak v kategorii
seniorů 45+ ve dvouhře na 4. místě, ve čtyřhře na 4.
místě a v mixu na 2. místě.

Ceny nejen za sportovní výkony
Do kreativní výzvy Vzdělavatelského odboru ČOS na
téma Znak Sokola v netradičním pojetí se zapojila i
naše jednota. Lví podíl na reprezentaci měla Eva Horáčková Jungmannová, která samostatně, s rodinou a
se svými oddíly RD a atletiky, posbírala místa „na bedně“ hned ve třech kategoriích. Úspěch slavila také její
dcera Kája Horáčková mezi mladším žactvem. A z 2.
místa kolektivů žactva se raduje oddíl Heleny Wills. 

Lucie Lacinová, T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Otec a dcera Kovačkovi mistry
halových turnajů 2020
Dvanáctiletá Alenka Kovačková vyhrála s E. Forejtkovou čtyřhru na neoficiálním Halovém mistrovství světa v tenise 2020 ve francouzském Auray a v singlech
získala bronzovou medaili. Na halovém mistrovství
ČR ml. žákyň obsadila 2. místo v singlech a 1. místo
v deblu s L. Samsonovou. Celkem se za rok 2020 umístila na 2. místě celostátního žebříčku mladších žákyň.
Petr Kovačka obsadil na halovém mistrovství seniorů
v Seefeldu 2020 v singlech 2. místo. Ve čtyřhře vybojoval dva tituly mistra Evropy, a to v kategorii 40+ a
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Prožijte v létě týden v pohybu s Floorball Academy.
Přihlaste se na některý z letních kempů

Jaké kempy chystáte?
Ve Floorball Academy letos připravujeme dva druhy kempů. Tradiční příměstský Summer Camp a úplně nový pobytový Academy Camp.
Kde a kdy se kempy konají?
Na Academy Camp se můžete těšit hned na začátku prázdnin. Začínat budeme v neděli 4. 7. a kemp potrvá do soboty
10. 7. Bydlet, sportovat a užívat si prázdnin budeme v krásném prostředí rekreačního areálu Zbraslavice mezi Zručí
nad Sázavou a Kutnou Horou.
Příměstské kempy proběhnou jako každý rok v hale Na
Fialce v Říčanech a jejím nejbližším okolí. První turnus

začíná v pondělí 12. 7. a potrvá
do pátku 16. 7., druhý proběhne o
týden později. Přihlásit se je možné buď na celý týden, nebo jen na
jednotlivé dny.
Co na kempech můžu zažít?
Kempy jsou pro většinu trenérů i
účastníků nejzábavnější částí sezony
a jejím pravým vrcholem. Čekají tě
florbalové tréninky plné zábavných
cvičení, připravených našimi trenéry.
Vyzkoušíš si ale také fotbal, přehazku, basketbal a plno dalších
sportů. Některé z nich možná ještě teď ani neznáš. Čekají tě také
výlety, koupání a mnoho další zábavy. Uděláme všechno proto,
abychom si léto společně pořádně užili a z kempů si odvezli plno
nových dovedností, zážitků i kamarádství.
A co o kempech říkají přímo jejich loňští účastníci
a trenéři?
„Kemp byl super. Byl jsem rád, že jsem měl hodně pohybu
a hlavně že se tam hrál dost florbal. Poznal jsem tam také
nové kamarády i z jiných lokalit.” (Kuba, účastník Summer
Campu 2020)
„Na kemp se těším, protože nás čeká opět super parta a věřím, že bude o zábavu postaráno.” (Lukáš Bezpalec, trenér)
Jak se přihlásit?
On-line přihlášku na všechny kempy najdeš na našem webu
https://floorballacademy.cz/kempy/. Těšíme se na tebe!

Letní tenisová škola 1. TK PACOV
V polovině dubna začíná letní tenisová
sezóna a tím i tenisová škola. Toto tenisové období probíhá až do poloviny
října. Pauza během letních prázdnin je
vyplněna našimi příměstskými a pobytovými tábory.
Tenisová škola je určena dětem od 4 do
15 let. Děti trénují individuálně i ve skupinkách pod vedením kvalifikovaných
trenérů. V průběhu sezóny pořádáme

pravidelně turnaje pro všechny věkové
kategorie.
Tenisovou školu navštěvují děti, které
se chtějí naučit základy tenisu, ale i ty,
které se tenisu chtějí věnovat intenzivněji a zapojit se do našich závodních mládežnických družstev.
Máme družstva minitenisu, babytenisu,
mladších a starších žáků a dorostu.
e-mail: zuzka-k@email.cz, nebo telePřihlášky do tenisové školy prosím na fonicky 777304406

TENISOVÉ KEMPY - ZMT TENISOVÁ ŠKOLA
25.6. - 4.7.2021

12.7. - 16.7.2021
26.7. - 30.7.2021
9.8. - 13.8.2021
23.8. - 27.8.2021

CHORVATSKO
18 700,10-denní autobusový zájezd s plnou penzí
a pronájmem sportovišť - předběžná cena
PACOV
3 350,- (750,- DEN)
POČERNICE
3 350,- (750,- DEN)
NYMBURK
7 700,CHOCERADY
6 500,-
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Ačkoliv venku pomalu vrcholí zima, ve Floorball Academy už
pilně připravujeme letní kempy. Po letošní nejisté a zvláštní
sezoně se na společně prožité letní týdny plné sportu a zábavy
všichni těšíme více než kdy předtím. Budeme moc rádi, když do
toho půjdete s námi a některý z našich kempů se přihlásíte.

Ze sportu

Florbalisté tentokrát nejen o florbalu
V těchto dnech je to
již pět měsíců, s drobnou
dvoutýdenní
přestávkou na začátku prosince, kdy
nemůžeme, stejně jako ostatní amatérští
sportovci, provozovat naši činnost, potkávat se s našimi členy od nejmenších
po muže a zdokonalovat se v našem oblíbeném sportu, ve florbalu. Je to neuvěřitelně dlouhá doba, kterou jsme si vůbec
neuměli a nechtěli představit. Veškeré
plány, které jsme měli pro tuto sezónu,
vzaly za své a postupně stále přepracováváme scénáře pro obnovení činnosti,
jakmile to vláda dovolí. Jedním z takových světýlek na konci tunelu, na které
jsme se moc těšili, byla plánovaná účast
v polovině dubna na nejstarším florbalovém turnaji mládeže na světě ve švédském Mölndalu. Tohoto turnaje jsme se
v minulosti již třikrát účastnili a dosáhli jsme tam i významných úspěchů. Ale o tom třeba jindy. Těšili jsme se letos o to
víc, že už v loňském nám naši účast zmařila první vlna stále
probíhající epidemie a turnaj byl zrušen. Ještě na konci loňského roku jsme věřili, že letos nám to situace dovolí. Teď je
jasné, že se tak nestane. Osud turnaje jako takového zatím
znám není, ale pokud proběhne, bude to bez naší účasti. I

Klub českých turistů Říčany – Radošovice
pořádá 43. ročník turistického pochodu

Okolím Říčan - 50. rovnoběžka

Datum konání:
sobota 27. března 2021
Trasy pochodu: 9, 19, 24, 35 km
Prezentace: od 7.00 do 10.00
hodin bez předchozí přihlášky
Start: u nádraží ČD Říčany
Startovné: dospělí 40 Kč, děti do
15 let a členové KČT 30 Kč Cíl:
v restauraci NA ZASTÁVCE od 11.00
do 18.00 hodin
Ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdrojů či
v restauracích na trase
Vybavení: turistická mapa „Okolí
Prahy – východ“
Doprava: A) vlakem z Prahy hl. n. do
Říčan (trať 221 Praha - Benešov)
B) autobusem PID č. 381, 382, 383
nebo 387 od metra Háje do zastávky
Říčany, žel. st., nebo č. 385 z Opatova do zastávky Říčany, žel.st.
Upozornění: Akce je
součástí „200“
Informace: Přemysl Douša
Na Kavčí skále 1696/14
251 01 Říčany, tel. 323 631 616,
606 442 269
e-mail: kct.ricany@seznam.cz
www.kct-ricany.cz
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Trasa 35 km
Říčany, Mukařov, Louňovičky,
Hradešín, rozcestí U sv. Donáta,
Škvorec, Třebohostice, Babice,
Strašín, Říčany, restaurace Na zastávce – Cíl (11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 24 km
Říčany, Mukařov, Louňovičky,
Žernovka, Babice, Strašín, Říčany,
restaurace Na zastávce – Cíl
(11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 19 km
Říčany, Mukařov, Babice, Strašín,
Říčany, restaurace Na zastávce –
Cíl (11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 9 km
Říčany, Říčanský les, Rokytka,
Říčany, restaurace Na zastávce – Cíl
(11.00 – 18.00 hodin)
UPOZORNĚNÍ:
V PŘÍPADĚ KORONAVIROVÝCH
OPATŘENÍ MŮŽE BÝT AKCE PŘIZPŮSOBENA PODMÍNKÁM VLÁDNÍCH
NAŘÍZENÍ NEBO I ZRUŠENA!
Sledujte www.kct-ricany.cz

kdyby se stal zázrak a my jsme opět mohli někdy v průběhu
března zahájit tréninky, zcela jistě bychom se po tak dlouhé
přestávce nedokázali připravit, abychom mohli důstojně
reprezentovat naše město a český florbal. Další věcí je, že
bychom ani neměli kde trénovat, k čemuž se vrátím níže.
Nezbývá než doufat, že do Švédska se podíváme za rok. Je
otázkou, co se bude dít na jaře, v současné situaci se asi nedá
nic předvídat. Český florbal stále ve svých plánech má různé
scénáře pro pokračování rozehrané sezóny s prodloužením
soutěžního období do konce června, ale obávám se, že je to
čím dál méně pravděpodobné. Budeme rádi, pokud se podaří odehrát alespoň nějaké neligové turnaje v období květen až
červenec, měli jsme naplánovány pro každou kategorii jeden
až dva, opravdu těžko předvídat, budeme jednat operativně.
Velikým otazníkem je, jaký dopad bude mít tak dlouhá přestávka v pravidelném sportování na kondici dětí a kolik se jich
ke sportování, ať už v jakémkoliv odvětví, vrátí. Dobře víme, že
mnozí nezahálí a pracují na své kondici, některé musí tu a tam
postrčit rodiče, ale určitě jsou i tací, kteří z různých důvodů pohybu moc nemají, a pro ně může být návrat ke sportování těžký
nebo se ke sportování nevrátí vůbec, což by byla největší škoda.
I s ohledem na to, jak dlouhá přestávka již nyní je, jsem byl
zaskočen informací, že z městské sportovní haly, jediného
vnitřního sportoviště v majetku města, kde se dají provozovat
kolektivní sporty i k oficiálním soutěžím, bude zřízeno očkovací centrum proti Covidu19. Je pochopitelné, že vedení města
chce zajistit možnost očkování pro své obyvatele v místě bydliště, proti tomu lze těžko něco namítat. Jen si nejsem jist, jestli
opravdu nebylo jiné řešení, než pro tento účel přestavět největší
vnitřní sportoviště, při vědomí toho, jakým nedostatkem těchto prostor naše město trpí. Vedle Covidu další těžká rána pro
všechny, kteří sportovní halu využívají. Velkým zklamáním je
pro mne také to, že do doby uzávěrky nás o celé skutečnosti nikdo oficiální cestou neinformoval.
Všem říčaňákům pevné zdraví a světlejší zítřky.
Jiří Pros, FBC Draci Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Rugby Club Mountfield Říčany
MUŽI

Začne v březnu 1. liga ragby?
Většina sportovních soutěží je v
době koronavirové pandemie přerušená, ragbisté ale chtějí prostřednictvím České rugbyové unie
požádat o výjimku a za přísných
hygienických podmínek začít hrát
ligová utkání již od března.

CENTRUM MLÁDEŽE

Rozhovor s krajánkem
Jakubem Homerem
Jsem ve Francii od července minulého roku, kdy jsem přestoupil z
Říčan. Nejprve jsem ale musel udělat testy, aby mě přijali. Po maturitě
jsem pak odjel do městečka Romans
sur Isere, asi hodinu na jih od Lyonu, kde mi klub pronajal byt, a začal
jsem trénovat nejprve s profi týmem
a po prázdninách jsem nastoupil do
Rugby Academy (Espoirs).
Jak ti jde francouzština?
Chodím na kurz francouzštiny každý den několik hodin. Když jsem
sem přijel, rozuměl jsem tak maximálně bonjour a merci. Potom pro
mě také bylo dost těžké porozumět
všem pokynům při tréninku apod.
Protože jsem hrál rok v Anglii, tak
umím slušně anglicky, ale to tady
není bohužel moc platné, protože
Francouzi buďto anglicky neumí,
anebo mluvit nechtějí. Teď už se ale
sem tam dorozumím a řeknu si i o
šneka, když mám hlad.
Co francouzský styl života a francouzská kuchyně?
Můj byt se nachází na malém náměstí v historickém centru Romans,
hned za katedrálou. Každý pátek a
neděli je tady poměrně rušno a hned
brzy ráno se po celém náměstí staví stánky se všemi různými druhy
potravin či hotových jídel. Přímo
naproti našemu domu je například skvělá restaurace Le Tou de la
Dame. Mají tam desítky her k zapůj-

čení, dobré víno nebo pivo, obložené
talíře různými sýry a salámy, takže
se zde dá strávit skvělý večer.
Francouzská kuchyně je velmi chutná, ale vzhledem k opatřením jsem ji
zatím tolik neužil.
Jakou máš v klubu pozici?
Hraju druhou řadu s číslem 5 a poslední dobou i vazače. S áčkem jsem
podstoupil dvouměsíční přípravu a
hrál několik zápasů. Například s Brive, což je klub z nejvyšší francouzské
ligy. Od září hraju za Espoirs a pravidelně trénuji s áčkem.
Kolik zápasů už jsi odehrál a máš
nějaké osobní statistiky?
Odehrál jsem asi 10 zápasů. Položil
jsem jednu pětku a hrál jsem zatím
vždy celý zápas.
Jak se liší tréninky ve Francii oproti
těm říčanským a jak často trénujete?
Intenzitou, nasazením, tvrdostí,
ale i více učením strategie a akcí.
Vše je náročnější. Můj týdenní
program je poměrně dost plný, ale

to také hlavně díky francouzštině. Vracím se každý den domů až
později večer. Kromě soboty máme
každý den trénink a v neděli ještě
často zápas. Takhle nějak vypadá
můj denní režim, co se týče tréninků: 1 – 2× denně posilovna, večer
nácvik ragbyových prvků jako jsou
mlýny, auty, skládky. Poté se většinou hraje ragby a nacvičuje se plán
hry.
V čem si myslíš, že tě pobyt ve
Francii zlepšil sportovně a jak ještě obohatil?
Obecně jsem lepší ragbista. Úroveň
ragby je vyšší a moje sportovní kondice a dovednosti šly nahoru.
Co jsem si ve Francii oblíbil, jsou
hory. Už z našeho městečka je na ně
krásný výhled. Stačí jet 20 - 30 minut autem a můžete si udělat výlet v
horách. Ostatně do Grenoblu, kde
byla zimní olympiáda, to trvá ani ne
hodinu autem. Moře je odsud cca
2 hodiny cesty a zátoky v Marseille
opravdu stojí za to. Bohužel tyhle
výlety nemůžu podnikat nijak často
kvůli nedostatku času a přísným covidovým opatřením. Situace zde je
mnohem lepší než v ČR, ale opatření
jsou o dost přísnější.
Jaké jsou tvoje sportovní cíle pro
rok 2021?
Dostat se do áčka a hrát v základu,
tedy být důležitým hráčem, co nastoupí vždycky. Dál se zlepšovat silově a kondičně. Chtěl bych se také
držet v reprezentaci ČR.
Vzpomínáš na Říčany, a co bys
vzkázal bývalým spoluhráčům?
Určitě vzpomínám na Říčany. Hrál
jsem tam přes 10 let. Je to můj domovský klub a doufám, že za něj
zase někdy budu hrát. Spoluhráčům
přeji, aby vyhráli titul. Už by to chtělo...
Jakube, děkuji ti za odpovědi a ať
se ti v zahraničí daří nadále šířit
dobré jméno říčanského ragby.

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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Foto: Foto: archiv RCMŘ a VRDR
Mediální komise RC Mountfield Říčany

www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany
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Březen, na sportoviště (už/ještě ne) vlezem?

inzerce

Nikdo neví! Vláda
vyhlašuje
kdeco,
zmatků je příliš, Česká republika je „best in covid“ a premiér
už asi nikam „nebrnkne, aby jím to mohl
vysvetliť “.
Ale i když si o protichůdných nařízeních myslíme své, nemá smysl se rozčilovat. To svinstvo řádí všude v Evropě,
ale s menší razancí. A to i v uzavírkách
podniků i sportovišť. Faktem je, že
v okolních zemích se už sportuje. Ach
jo.
V TŠ Twist Říčany ale ani v době uzavření nezahálíme. Jako v jiných kvalitních oddílech trénujeme zase on-line.
Chystáme hudbu, plánujeme oddílové
oblečení a zvyšujeme si trenérské vzdělání.
Vězte, že v TŠ Twist Říčany:
• působí celkem jedenáct zkušených
trenérů.
• má pět trenérů nejvyšší možné trenérské rokenrolové vzdělání (státem uznanou nejvyšší licenci v oboru), ostatní
mají základní trenérské vzdělání.
• šest trenérů vzděláním je, nebo brzo

bude, pedagogem i v civilním životě.
• všichni trenéři také reprezentovali na
mezinárodních soutěžích, mají bohaté
taneční zkušenosti.
• dlouhodobě úspěšně spolupracujeme
s ČSAR, WRRC, MŠMT, NSA, městem Říčany a Středočeským krajem.
• kostýmy zhotovujeme u profesionální
specializované firmy, především z italských materiálů.
• trénujeme nejen v Říčanech, ale i
v Ondřejově, v celkem sedmi různých
tělocvičnách.
A víte, že:
• originální název rock and roll (česky
rokenrol) vymyslel americký diskžokej
(DJ) Allan Freed?
• za první rokenrolovou skladbu se považuje Rock Around the Clock nazpívaná Billem Haleym a nahraná v dubnu
1954?
• první mistrovství světa v tanci
rokenrolu se konalo už v roce 1964?
• první mistrovství ČSSR bylo v roce
1984?
• Světová rokenrolová federace
(WRRC) působí na pěti kontinentech?

• rokenrol se tančí jak v párech, tak v
párových a dívčích formacích?
• TŠ Twist Říčany má 3x titul mistrů
světa a mnoho dalších medailí?
• je to jediný sport, kde se snoubí (u
některých kategorií) jak hudební vyjádření, tak náročná párová či formační
akrobacie?
Zajímavostmi dnes skončím. Držme si
palce, aby to svinstvo virové co nejdříve
skončilo. Těšíme se na všechny členy
snad už brzy v tělocvičnách!
 Jiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany

Nová základní umělecká škola FLOW v Čestlicích
Základní umělecká škola FLOW na jaře přivítá děti
v příjemných nových prostorech v 1. patře nad supermarketem Billa, v Obchodním centru Spektrum
v Čestlicích. Svým „vintage“ designem připomíná
tradiční francouzskou uměleckou školu. Tanec, klavír, divadlo a mnoho dalších aktivit plánují nabídnout dětem od 1,5 roku věku. První ZDARMA kurzy,
pokud to situace dovolí, budou již od dubna. Více
nám k záměru řekla Marie Vraná Růžička, zakladatelka společnosti Kroužky, která organizuje zájmové
kroužky pro děti již 21 let a provozuje také FLOW.
V názvu vaší školy máte zvýrazněné slovo
„FLOW“. Co to znamená?
FLOW je dle maďarského psychologa Mihaly
Csikszentmihalyi stav absolutního štěstí, kdy se
věnujeme tomu, co nás baví, nesledujeme čas,
nejde nám o výkon, je to čirá radost z prožitku
teď a tady. Naším cílem je, aby „flow“ děti v nové
umělecké škole zažívaly co nejčastěji, ať už je to
při tanečních lekcích, soukromé výuce hudebního
nástroje, při malování u malířského stojanu, hraní
v kapele, či při účinkování v divadelním představení třeba v Průhonickém zámku.
Jaké obory a studijní zaměření nabídnete?
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Ano. Hezké prostředí základní umělecké školy
FLOW otevřeme také nejmladším dětem, které
spolu s rodiči budou moci dopoledne, ve večerních hodinách a o víkendech navštěvovat naše
umělecké kluby, tvořivé workshopy či soukromé
lekce tance, zpěvu, hry na hudební nástroj nebo
muzikálové herectví. Jsme totiž přesvědčeni, že
FLOW můžeme žít v každém věku. Nabídka kurzů, workshopů a dalších lekcí bude k dispozici na
stejných webových stránkách www.flowzus.cz
Jaký způsobem fungujete v době výrazných omezení vyhlášených vládou v důsledku pandemie
Plánujeme nabídnout všechny 4 obory základního koronaviru?
uměleckého vzdělání, jednotlivé studijní předměty Jako kterákoliv jiná základní umělecká škola, tedy
distančně. Řídíme se vždy nařízením vlády, ale
budou vypsány na našem webu.
Kdy probíhá výuka a kolik rodiče za ní zaplatí? jako všechny školy, těšíme se na děti a opětovnou
Výuka na základní umělecké škole probíhá v od- prezenční výuku.
poledních hodinách. Dny a časy výuky jsou dány
O škole
rozvrhem. Ceny za výuku u nás jsou srovnatelné
FLOW – Základní umělecká škola a Střediss jinými školami.
ko volného času, dříve pod názvem Základní
Kdy a kde mohou rodiče děti přihlásit?
umělecká škola a Středisko volného času
Přihlášky pro nadcházející školní rok vypíšeme
Průhonice (ZUŠ) svou činnost zahájila ve
v měsíci dubnu a rodiče je naleznou na našich
školním roce 2017/2018. Úzce spolupracuje
webových stránkách http://www.flowzus.cz Přihlásit
s partnerskou organizací Kroužky pro děti.
se budou moci zájemci ve věku šest až osmnáct let.
V úvodu jsme se ale zmínili o tom, že navštěvo- Více na www.flowzus.cz.
vat vás mohou ale i mnohem mladší děti…
E-mail: info@flowzus.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Krátký a přitom
nejúspěšnější
Ano, takový byl rok 2020. Loňský rok
byl pro náš klub mimořádně úspěšný.
Dovolte, abych připomněl naše největší úspěchy a velmi krátce i ty dílčí.
Nelze začít jinak než historickými
úspěchy klubu. Jáchym Němec se
stal dvojnásobným mistrem ČR v kategorii do 12 let, družstvo mládeže
skončilo v Extralize na historickém 3.
místě. A družstvo dospělých postoupilo po 20 letech do 1. ligy.
B družstvo mládeže skončilo na 3.
místě v 1. lize a B družstvo dospělých
postoupilo do 2. ligy. Zaznamenali
jsme dalších šest umístění do první
desítky na M ČR a Jarmila Voráčková se stala mistryní ČR nad 50 let.
Dalším našim úspěchům zabránil

Covid-19. Nemohli jsme především
obhájit Titul mistra ČR družstev do
12 let, kde jsme byli opět velkými
favority. Mezi úspěchy lze jistě zařadit i vznik Střediska centra mládeže
(SCM).
Za všemi úspěchy stojí práce desítky
trenérů včele s šéftrenérem Stanislavem Stárkem. Na všech úspěších
mládeže i družstev dospělých se podíleli naši dva velcí talenti, Jáchym
Němec a Jáchym Šmolík. Nejenom,
práce trenérů, ale i píle a chuť trénovat vyhoupla oba hráče do reprezentace. Klub má stabilní vícečlenné
vedení. Co nás mrzí, že jsme nemohli
oslavit výročí 95 let klubu plánovanými akcemi.
Letošní soutěže dospělých byly bohužel zrušeny. Šachový rok pravdě-

podobně zahájíme mimo šachovou
aktivitou, 31. ročníkem Sportovního
dne, fotbalem v tělocvičně a v srpnu
Pohárem města Říčany. Až se uvolní
sportoviště, rádi uvidíme všechny,
kteří najdou chuť opustit „bublinu“
a znova začít cvičit mozek; nechť se
ozvou na sachyricany.cz nebo na e-mail: riha.sachy@volny.cz. Každý
zájemce o královskou hru si najde své
místo. V soutěžích roku 2020 jsme
měli 11 družstev dospělých a 7 družstev mládeže.

Jaroslav Říha

Gymnastky a gymnasté stále trénují on-line
První dva měsíce roku jsou za námi a tělocvičny zůstávají stále zavřené. Snažíme se děti ze
závodních družstev udržet alespoň trochu
v tréninkovém nasazení - v nějakém režimu, který je pro ně tak
důležitý. Zvláště pro ty starší, kteří již několik měsíců nechodí
ani do školy, za běžného režimu navíc navštěvují tělocvičnu 3 –
4 × týdně. Bohužel, pomalu se vytrácí odhodlání, dětské nadšení, vše už trvá tak dlouho a my si moc přejeme, aby se děti mohly
vrátit nejen do škol, ale i do tělocvičen, třeba i v omezeném režimu, i když za přísných podmínek, ale vrátit se.

Koncem února vždy plánujeme letní měsíce, příměstské tábory
a soustředění, kterých je během léta několik a na které se vždycky moc těšíme. Již devátým rokem budeme nabízet bohatý program na letní dny pro všechny děti se zájmem o pohyb. Pět dní
ve znamení cvičení v tělocvičnách i venku, spoustu her a aktivit
v partě kamarádů nabídneme i letos. Termíny právě připravujeme. Zájemci, kteří se chtějí našich táborů zúčastnit, můžou
psát již nyní na náš email: gymnastika-ricany@seznam.cz, na
tábory přijímáme i nečleny oddílu.
Přejeme všem pevné zdraví
Jitka Jechová a Barbora Bernardová
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v online prostředí a zadarmo
se 23. března 2021 můžete
účastnit přednášek, workshopů
a diskusí o tom, jak v praxi
zavádět nové metody, aby se
staly běžnou součástí výuky.

Muzeum Říčany pořádá konferenci o vzdělávání, kde se potkají naši učitelé a ředitelé škol
s osobnostmi z Ministerstva školství, nebo Národního pedagogického institutu. Pozvání přijal
také vedoucí expertní skupiny v rámci přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
profesor Arnošt Veselý.
Našimi tématy jsou inovace ve výuce a podpora pedagogů při jejich zavádění v ZŠ a MŠ.
Konference bude platformou, kde k jednomu „stolu“ usednou učitelé a učitelky z „terénu“ se
zástupci národních a státních institucí. Společně budeme sdílet vize a hledat cestu, jak může
každý jednotlivec jako zástupce určité instituce podpořit a pomáhat českému školství v jeho
zkvalitňování.
Na konferenci se můžete setkat například s těmito osobnostmi:
— Justina Danišová, metodička vzdělávacího centra TEREZA
— Václav Fiala, učitel, vítěz soutěže Global Teacher Prize 2020
— Hana Splavcová, garantka předškolního stupně vzdělávání
v Národním pedagogickém institutu ČR
— Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního,
základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT ČR
— Gabriela Blovská, ředitelka MŠ Světice
— Marcela Erbeková, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice
— Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje
— Václav Trojan, odborník na vzdělávání
Muzeum Říčany, jako organizátor konference, vstupuje do debaty o českém školství z pozice
regionální instituce, která má zkušenosti z projektů propojujících formální a neformální vzdělávání.
Dlouhodobě spolupracujeme s pedagogy z více než 60 MŠ a ZŠ z Říčan a okolí, které s námi získávají
zkušenosti s badatelsky orientovanou výukou, s učením venku, s místně ukotveným učením,
s tvořivou hrou a didaktikou řemesel. Budujeme vztahy a důvěru, která v praxi funguje jako silný
hnací motor k posouvání a zlepšování vzdělávání v říčanském regionu.
Věříme, že muzeum v 21. století není jenom paměťovou institucí, ale také silným partnerem v oblasti
zkvalitňování vzdělávání a podpory pedagogické práce, zejména díky dosahům a možnostem síťování
mezi školami a pedagogy.
Navštivte web, přihlaste se na konferenci, nechejte se inspirovat a zjistěte, co je v našem regionu
v oblasti vzdělávání nového a co nás v blízké budoucnosti čeká.
Těšíme se na vás!

Konferenci pořádá pod záštitou hejtmanky
Středočeského kraje Muzeum Říčany, ve
spolupráci s MŠMT ČR, MAP v ORP Říčany,
Společností pro kvalitu školy a městem Říčany,
u příležitosti ukončení 4letého projektu
„Oborový mentoring v přírodovědném
a polytechnickém vzdělávání na ZŠ a MŠ“,
finančně podpořeném z Evropské unie.

Za tým muzea Carolina Sidon

Co se děje v kultuře

Výstava „Jídlo napříč
staletími“

Výstavu otevřeme, jakmile to půjde, a
potrvá do května.
Víte, co obědval Karel IV.? Jakou zvěř
jezdil lovit do okolních lesů svatý Václav? Jak vypadala černá kuchyně a
jaká jídla se v ní připravovala? A jak
moc se liší náš jídelníček od jídelníčku
našich dědečků a babiček?
Jana Véghová, naše výtvarnice, vytvořila ve výstavních prostorech model
středověké černé kuchyně. Fotografie
napoví, jak ji zařídila. Výstava je už
provoněná exponáty a my se těšíme,
až budeme moci přivítat první návštěvníky.
projektu, který ho zajímá? Pokud baví
vaše dítě pracovat se sekerou a dlátem,
péct, šít, plstit nebo prostě zkoušet
nové věci, na tomto táboře na to bude
mít dost inspirace, času, materiálu,
společnost vrstevníků se stejnými zájmy a naši podporu.
Lektorky: Petra Skřivánková, Klára
Pilíková
Další informace a přihlášku najdete
na webu muzea v akcích pro veřejnost.
Tábory pro mladší děti už jsou letos obsazeny, na léto připravujeme ještě nabídku jednodenních táborů v muzeu,
kterou zveřejníme v průběhu května.

Jak Afrika zavítala do Říčan
Pohodový tábor pro tvořivé
teenagery – řemeslný
Kdy: 26.–30. července 2021,
každý den od 8.30 do 16.30 hod.

Pro koho: od 11 do 18 let
Cena: 2 900 Kč (v ceně stravování –
denně 2 svačiny, oběd, pitný režim,
program, lektoři)
Týden prázdnin na pohodu? V Říčanské hájovně uprostřed lesa, kde je i
v největších vedrech příjemně, nikdo
na nikoho netlačí, každý si pracuje na
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V neděli 7. února se obyvatelé Říčan i
okolí probudili do podivně zabarveného rána. Napadlo pár centimetrů sněhu, ale ten se mnohým zdál jiný. Někdo
popisoval jeho barvu jako růžovou, někdo jako oranžovou, někteří uvažovali,
že musí hned po víkendu k očnímu.
Co se stalo? Jednou za čas se díky větru
zvedne ze Sahary tak velké množství
písku a prachu, že doputuje až k nám.
Tento jev býval poměrně vzácný, ale
v posledních letech ho pozorujeme stále častěji. Během nedělního sněžení se
nám potom saharský písečný materiál

MINIMÁLNÍ OKRAJ

spolu s vločkami snesl na zem a obarvil
INVERZNÍ
sníh. Postupem
dne vycházelo najevo,
že barevný sníh pozorují nejen Říčanští, ale i zbytek republiky, potažmo velká část Evropy.
Nedalo nám to a nabrali jsme vzorky.
Sníh roztál v ošklivě žlutou vodu s nemalým množstvím usazeného písku a
prachu ze Sahary.
Pevný materiál přefiltrujeme a pod mikroskopem uvidíme, co přesně nám to
sem z Afriky zavanulo. A vy se můžete
také podívat! Stačí, když po uvolnění
protiepidemických opatření přijdete na
nejbližší akci
do Geoparku Říčany.
MINIMÁLNÍ
OKRAJ
Jana Švandová

POZITIV

Voda z roztátého sněhu s pískem ze Sahary

texty.kuryr@ricany.cz
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Ze sbírek muzea: Vysvědčení
Nedávno vaše děti dostaly pololetní vysvědčení. Napadlo
vás však někdy, od kdy školy vysvědčení žákům vydávají?
Nejstarší školy na našem území vznikly sice již ve středověku, ale povinnost vydávat vysvědčení o prospěchu souvisí
až se zavedením Všeobecného školského řádu Marií Terezií
roku 1774.
Nejstarší vysvědčení ve sbírce Muzea Říčany pocházejí
z počátku 19. století a jsou z Mirošovic, Mnichovic, Zvánovic, Chocerad a Ondřejova. Jedná se většinou o ručně
popsanou stránku, opatřenou nejprve úvodem, posléze
výčtem předmětů a známek psaných slovy a celý spis je
zakončen podpisy učitele a faráře. Dokument je opatřen razítkem nebo pečetí. Později se objevují tištěná vysvědčení,
v našem muzeu to je například „Odplata pilnosti a dobrých
mravů“ vydaná na jméno žáka „2. školy“ (tj. třídy) Václava Novotného. Toto vysvědčení je bohatě graficky zdobené
a opatřené vyobrazením žákyně, věnující se ruční práci, a
žáka, který studuje knihu sedě ve školních škamnách (tedy
v lavici). Vysvědčení z pozdější doby, která obsahuje muzejní sbírka, vydávali říčanským žákům učitelé Kamil Victorín,
Alois Mudruňka nebo Jan Tichý, o jejichž životech jste se v
Kurýru už mohli dočíst.

Oddělení pro dospělé

Masarykovo nám. 83
Tel. 323 602 654
E-mail:
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Máte doma stará vysvědčení z Říčan nebo okolí? Pokud
ano, můžete je darovat muzeu, nebo nám poslat jejich skeny. A pokud jste učitelé nebo se jen zajímáte o vzdělávání
a aktuální trendy v něm, můžete se účastnit online konference „Pošli to dál!“, kterou pořádá Muzeum Říčany 23.
března 2021.
Jan Boukal

Oddělení pro děti

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

www.knihovna.ricany.cz
Oddělení pro dospělé: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00
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

Provoz knihovny podle
pátého stupně PES
Vážení čtenáři,
podle již déle platných omezení mohou knihovny poskytovat služby jen v bezkontaktním režimu. V době, kdy
píšeme tento příspěvek, vzniká v souvislosti s jednáními
o mimořádném stavu nejasná situace. Je otázkou, jaká
omezení budou nadále platit. V každém případě bude
pro knihovnu prioritou nevystavit naše čtenáře zdravotním rizikům a přitom nabízet služby v maximální míře.
Ostatně i nyní, při maximálních omezeních, lze knihovnu
téměř plnohodnotně využívat, jen s nižší mírou komfortu.
Otevírací doba je prakticky stejná jako v „době předkoronavirové”.
Provoz je přizpůsoben bezkontaktnímu režimu. Knihy je
třeba si objednat (z katalogu, e-mailem či telefonicky),

knihovna je připraví a poté budou bezkontaktně vydány
na stůl či jinak před
knihovnu
(tedy
mimo vnitřní prostory), kde je čtenář převezme. Na
objednávání knih
online jsme připravili na našich stránkách přehledný návod. Připomínáme
rovněž možnost využít výpůjčky e–knih, i na toto téma
najdete na stránkách popis, jak postupovat.
Čtenářům jsme k dispozici ve výše uvedených otevíracích
hodinách.

Vladimír Levický

VYKUPUJEME KNIHY

inzerce

Výpůjční hodiny:

A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
PLATBA NA MÍSTĚ - ODVOZ ZAJIŠTĚN
TEL.: 286 891 400
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LADŮV KRAJ a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

www.laduv–kraj.cz

Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

Aktuální informace ohledně konání akcí, přesunutí na jiný termín či zrušení
sledujte prosím vždy na stránkách jednotlivých pořadatelů.
3. 3.

Říčany

19.30

9. 3.

Kolovraty

19.30

19. 3.
23. 3.

Říčany
Říčany

20.00
8.30 - 18.00

23. 3.

Kolovraty

19.30

26. 3.
27. 3.

Říčany
Říčany

20.00
7.00 - 18.00

inzerce

Apollón kvartet – Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“ bude přesunut na příští sezónu. Kulturní
centrum Labuť.
Pražská Svatojakubská cesta – Cestopisný večer s Jakubem Moravcem o té části Svatojakubské
cesty, která vede Prahou. Vysílání prostřednictvím aplikace ZOOM. Týden před akcí registrace na
www.klububoudu.cz.
Marta Jandová – Aktuality o přeloženém koncertu sledujte na www.kclabut.cz.
Pošli to dál! – Online konference o zavádění nových metod do výuky. Přednášky, diskuze a
workshopy pro učitele, ředitele MŠ a ZŠ, lektory neformálního vzdělávání a pro všechny, kterým
není vzdělávání lhostejné. Pořádá Muzeum Říčany. Přihlášky na www.muzeumricany.cz.
Křeslo pro hosta – Ak. sochař Petr Skála o znovuzrození Pražského orloje. Vysílání prostřednictvím aplikace ZOOM. Týden před akcí registrace na www.klububoudu.cz.
OLYMPIC TOUR 2021 – Aktuální informace sledujte na www.kclabut.cz.
Okolím Říčan - 50. rovnoběžka – 43. ročník turistického pochodu. Start na nádraží ČD Říčany
7.00 - 10.00 hod. Cíl v restauraci Na zastávce. Trasy o délce 9, 19, 24 a 35 km. Více na www.kct-ricany.cz.

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

Školu na říčanském Masarykově náměstí (dnešní 1. ZŠ) zná jistě každý. Někteří možná někdy spatřili i více než stoletou fotografii,
na které před budovou dnešní školy ještě stojí její předchůdkyně. Říčanské muzeum vlastní také unikátní snímek této „staré školy“
z doby před výstavbou té současné. Jedná se o fotografii z roku 1894 pořízenou při přípravách na Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895). Škola vznikla v letech 1842 – 1844 a sloužila do roku 1908. Nad vstupem se nacházel nápis Mládeži a vlasti.
Fotografii daroval městskému muzeu v roce 1914 drogista Bohumil Barták.
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