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Hlavní téma:

Očkování v Říčanech

Slovo úvodem

Jana Šmardová
farářka Církve československé husitské

Milí přátelé,
milé sestry a milí bratři,
pokládám za nesmírnou čest, napsat vám zde pár řádků.
V adventním čase na prahu Vánoc, kdy víme, že Vánoce budou, ale jak a co bude dál, to je nám nejasné, zastřené
mlhou, se pojďme připojit k těm, co jdou do Betléma.
Znali cíl a věděli, že musí splnit úkol, svou povinnost. Ale měli k tomu i úkoly jiné - lidské, rodičovské. A nad těmito
všemi úkoly měli ještě úkol duchovní – připravit zázemí, připravit cestu, stát se aktéry při velkém zázraku.
Tušili by to kdy? Napadlo by je samotné, jakou důležitou úlohu budou někdy mít? Napadlo by také někdy někoho, že
Král králů nebude ležet po zrození v drahých látkách v královském paláci?
Co tím chci říci? Že právě ve chvíli, kdy se nám to nejméně hodí, kdy nic nenasvědčuje, že by se mělo stát něco krásného, neuvěřitelného, zázračného, ve chvíli, kdy podmínky nejsou nejlepší, co se zdálo stabilní, hroutí se a padá,
odchází, co by mělo zůstat, zlo se valí jako lavina a není tomu konce… rozzáří se Hvězda.
Ti, kdo čekali na znamení, vyrazí za zázrakem, ti kdo spali a nečekali nic, jsou probuzeni a jdou zjistit, co se děje, ti co
byli vyvoleni, děkují za dar, který jim byl dán a jejich srdce přetékají láskou, hojností a vděčností.
Láskou i vděčností mi přetéká srdce, když navštívím paní v domově. I přes své bolesti a hendikep se rozzáří, chytne
mě za ruku a řekne: „Sestro!“ Díky Bohu, ještě jsme to stihly.
Jsme sestry a bratři v Kristu.
Cestou domů zamávám s úsměvem kolemjdoucím. Pokoj vám.
Na hřbitově položím kytičku a zapálím svíčku. Ach Bože, Ty víš...
Doma pohladím děti po vlasech, když usínají s úsměvem zabořeným do polštáře. Díky Bohu za vás, lásky moje. Zavolám rodičům. Díky Bohu ještě nespí. Děkuji vám.
Pak na balkoně za tmy nadechnu a vydechnu chladivý vzduch. Odpouštím všem, i sobě – co jsme si, to jsme si.
Pozdravím první hvězdu.
Pane Bože, to je krása!
To všechno jsi mi dal a já to převázala červenou stužkou svého srdce. Nesu ten dárek k Tobě, zlehka zaťukám na dveře, o kterých jsi nám všem řekl, že existují, a když budeme chtít, stačí zaklepat a vejít. Beru za kliku a vše se rozplývá
ve velikém jasu.
Tak tady jsi! Zdálo se to tak daleko a byl jsi tak blízko.
Kriste Ježíši, Světlo ze Světla, nemám, co bych Ti dala, protože vše, co mám, jsi Ty.
Tu mě máš se vším tím, co jsem vzala s sebou. Mohu Tě obejmout? Že se ptám. Odkládám všechny dary, abych měla
volné ruce. Děkuji, že jsi přišel. Nebo jsem přišla já? To je jedno. Hlavně, že Jsi!

Přeji vám, milí přátelé, krásné a pokojné svátky vánoční,
zdraví a Boží láskyplné objetí každému.
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uzávěrka příspěvků ve čtvrtek uzávěrka inzerce v pátek distribuce pátek - neděle
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31.12.-2.1.2022
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25.-27.2.
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18.3.
1.-3.4.
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12.5.
13.5.
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16.6.
17.6.
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11.8.
12.8.
26.-28.8.
15.9.
16.9.
30.9.-2.10.
13.10.
14.10.
27.-30.10. (čtvrtek)
10.11.
11.11.
25.-27.11.
9.12. (pátek)
12.12. (pondělí)
30.12.-1.1.2023
1/12/2023
1/13/2023
27.-29.1.2023
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Informace z radnice
.UiWFH]UDG\PĚVWDŏtÿDQ\
5DGDSŐLMDODFHONHPXVQHVHQt
WRada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2021 o tyto účelové prostředky:
• Neinvestiční dotace Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání a zároveň účelový příspěvek pro 3. ZŠ
u Říčanského lesa + 1 139 975 Kč.
• Neinvestiční dotaci na projekt Prevence a zároveň účelový příspěvek: pro 2. ZŠ Bezručova Říčany + 85 500 Kč,
pro 3. ZŠ u Říčanského lesa + 167 480 Kč, pro 4. ZŠ Nerudova Říčan + 18 900 Kč.
Hlasy pro: 6

WRada souhlasila s vyhlášením otevřené projektové architektonické soutěže – Muzeum Říčany – prostor pro
moderní vzdělávání.
Hlasy pro: 6

W Rada uložila OSM podat žádost o stanovení trvalé
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
spočívající v záměně směrových sloupků Z11H za úzké
přejezdové prahy.
Hlasy pro: 6
WRada schválila uzavření smlouvy o dílo na vytvoření
webové stránky Poznej Říčany a související poskytování
systémové technické podpory pro její provoz s firmou
TAH reklamní agentura. Pro zajištění realizace interaktivní mapy uvolňuje z rezervy rady částku 57 233 Kč,
vč. DPH.
Hlasy pro: 6

W Rada souhlasila s konáním veřejné sbírky, jejíž výtěžek je určen pro sociálně znevýhodněné děti z města
Říčany a jeho správního obvodu. Výtěžek sbírky bude
využit:
• K financování dětské zimní rekreace v horách.
• K nákupu zařízení, které v sociálně znevýhodněných
rodinách nezbytně nutně potřebují (např. domácí elektrospotřebiče, nábytek) a jejich finanční situace jim neumožňuje tyto věci zakoupit.
Výběr rodin provede Sociální odbor MěÚ Říčany na základě svých šetření. Sbírka se uskuteční ve dnech 28. 11.
2021-10. 1. 2022.
Hlasy pro: 6

.UiWFH]UDG\PĚVWDŏtÿDQ\
5DGDSŐLMDODFHONHPXVQHVHQt
WRada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo pro akci
Zahradní úpravy Husovy knihovny mezi městem Říčany a STROMMY COMPANY za cenu 3 202 457,50 Kč
vč. DPH.
Hlasy pro: 6
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WRada schválila navržené úpravy dopravního značení
již realizovaného projektu Parkování pro domácí – Říčany 2021 a ukládá odboru správy majetku zahájit kroky
k jejich bezodkladné realizaci.
Hlasy pro: 6
W Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se
spolkem ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč
na seč Ořechovky z rezervy Rady.
Hlasy pro: 6
W Rada schválila nákup mobiliáře 30 kusů odpadkových košů se sběrnou nádobou 65 litrů včetně stříšky
a 6 laviček od společnosti Kovo-art, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 185 130 Kč vč. DPH v poptávkovém řízení.
Hlasy pro: 6
WRada schválila uzavření darovací smlouvy s Českou
spořitelnou a. s., jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč účelově určeného na
úpravu parku v ul. Bezručova u 2. Základní školy.
Hlasy pro: 6
WRada schválila uzavření smlouvy o spolupráci se společností Comverga a. s., jejímž předmětem je dohoda
o podmínkách spolupráce smluvních stran při provozování služby SMS parkovné.
Hlasy pro: 6

.UiWFH]UDG\PĚVWDŏtÿDQ\
5DGDSŐLMDODFHONHPXVQHVHQt
WRada vybrala dodavatele veřejné zakázky č. 16/2021
– Zakládání a péče o květinové výsadby v Říčanech
2022-2023, kterým je SAIKA svět s.r.o., za cenu 4 997
188,68 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5
W Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo: Projektová dokumentace – Dostavba vodovodu v lokalitě
U Dubu včetně přípojek a část kanalizace v ul. Nad Cihelnou včetně přípojek, a to mezi městem Říčany a Water Design Group LTD za cenu 245 860 Kč bez DPH.
Hlasy pro: 5
W Rada souhlasila s uzavřením dohody o provedení
stavebních úprav plánované rekonstrukce vstupu do restaurace U labutě mezi městem Říčany a stavebníky. Finální podobu vstupu (vizualizaci) – odsouhlasí dopředu
architektka města.
Hlasy pro: 7
W Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se
spolkem Škola Taekwon-Do Kwang Gae, jejímž před-
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mětem je poskytnutí individuální dotace ve výši 26 000
Kč na podporu Mistrovství Evropy ve Španělsku a zároveň schvaluje uvolnění této částky z rezervy Rady na
úhradu startovného.
Hlasy pro: 4
W Rada schválila uzavření darovací smlouvy se Sportovním klubem říčanských hasičů, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč z rezervy
Rady na činnost spolku.
Hlasy pro: 7
WRada schválila rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet města na rok 2021 takto:
• Příjmová část: příjem za služby hasičského dozoru
+ 116 765 Kč.
• Výdajová část: Účelový dar sportovnímu klubu hasičů
+ 8 000 Kč; odměny členům JSDH + 16 800 Kč; výdaje
na vybavení JSDH + 91 965 Kč.
Hlasy pro: 7

.UiWFH]UDG\PĚVWDŏtÿDQ\
5DGDSŐLMDODFHONHPXVQHVHQt
W Rada vybrala ve věci veřejné zakázky Vybavení MŠ
Větrník – technologie výdejny jídel dodavatele společnost T R E F A s nabídkovou cenou 669 130 Kč vč. DPH.
Hlasy pro: 5
WRada souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy s Digital Copiers s.r.o. Předmětem zakázky je zajištění dodávek tonerů po dobu 24 měsíců od uzavření smlouvy
nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 000 000
Kč.
Hlasy pro: 5
WRada souhlasila s podáním žaloby k Okresnímu soudu pro Prahu – východ vůči Z. P. a V. P. o odstranění
stavby zahradního domku umístěného na pozemku
č. 440/29 v k. ú. Říčany u Prahy.
Hlasy pro: 5
WRada schválila smlouvu mezi městem Říčany a KSÚS
Předmětem bude zřízení služebnosti k pozemku parc.
č. 1779/2 spočívající v právu uložení stavby – kNN pro
vážení vozidel za úplatu 605 Kč vč. DPH a na dobu existence stavby.
Hlasy pro: 5
WRada schválila uzavření dodatku s firmou Remiuma
na PD Parkoviště Olivova na úpravy termínů na dodání
projektové dokumentace pro stavební povolení z důvodu zvětšení rozsahu stavby.
Hlasy pro: 5
W Rada souhlasila s výpůjčkou nebytového prostoru
v 1. nadzemním podlaží dvorního traktu domu čp. 13,

Masarykovo nám. pro společnost KOLOBĚH na dobu
neurčitou.
Hlasy pro: 5
WRada souhlasila s navýšením rozpočtu v oblasti kultura o 30 000 Kč z rezervy Rady na výrobu deseti velkoformátových desek s historickými fotografiemi sportovců,
které budou umístěny na zadní stěně fotbalové tribuny
(ulice Široká).
Hlasy pro: 4
WRada souhlasila s uvolněním částky 23 000 Kč z rezervy Rady na účelový příspěvek pro DPS Senior a stacionář Olga na bruslení seniorů v období listopad – prosinec 2021.
Hlasy pro: 5
W Rada vzala na vědomí zhodnocení ško lního hřiště
u 1. ZŠ Masarykovo nám. o částku 387 684 Kč, která
byla financována ve výši 203 583 Kč z pojistného plnění
a ve výši 184 101 Kč z fondu investic školy. S použitím
fondu investic Rada souhlasí.
Hlasy pro: 5

.UiWFH]D]DVWXSLWHOVWYD
=DVWXSLWHOVWYRSŐLMDORFHONHPXVQHVHQt
W Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy
s Nadačním fondem Kapka naděje, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru ve výši 70 000 Kč na podporu dětských pacientů. Tato částka odpovídá vybranému dobrovolnému vstupnému na akci letní kino Říčany
v srpnu 2021 ve výši 66 275 Kč a doplatku z rezervy starosty ve výši 3 725 Kč.
Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
W Zastupitelstvo uložilo oddělení investic do února
2022 zpracovat a předložit zastupitelstvu revizi investičního záměru na výstavbu školy ve variantách A (celá
škola) i C (bez jižního křídla) včetně financování obou
variant s předpokladem podání nových žádostí o dotace z OPŽP (předpoklad vyhlášení nových výzev je
v 2Q/2022).
Zastupitelstvo souhlasilo se stažením žádostí o podporu
z OPŽP v celkové výši 141 389 603 Kč:
• CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012339 - Základní škola,
Komenského náměstí, Říčany – PASIV
• CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012340 – Tělocvična základní školy, Komenského náměstí, Říčany – PASIV
• CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013586 - Základní škola
a tělocvična, Komenského náměstí, Říčany – zelené
střechy.
Hlasy pro: 18 , nepřítomno: 3
WZastupitelstvo schválilo aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města
Říčany na období 2022 – 2031 a uložilo zapracovat tento
plán do rozpočtového výhledu města.
Hlasy pro: 17 , nepřítomno: 4
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WZastupitelstvo schválilo směrnici č. 2/2021 – fond na
obnovu vodohospodářského majetku, kterou se s účinností od 1. 1. 2022 zřizuje peněžní fond za účelem financování plánu obnovy vodohospodářského majetku, a to
dle přílohy. Počátečním stavem peněžního fondu jsou
nevyčerpané prostředky plánu obnovy vodohospodářského majetku k 31. 12. 2021.
Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
WZastupitelstvo schválilo zachování stávající frekvence
svozu směsného komunálního odpadu (SKO pro rodinné a bytové domy) 1x týdně v rámci nového systému
svozu odpadu ve městě Říčany platného v období od
1. 9. 2022 – 2030.
Hlasy pro: 17 nepřítomno: 4
W Zastupitelstvo schválilo frekvenci svozu BRKO
v období prosinec, leden, únor 1x měsíčně a zachování
stávající frekvence svozu BRKO 1x týdně s alternativní
volbou objemu nádob (120/240 litrů pro rodinné domy
a 1100 litrů pro bytové domy) v rámci nového systému
svozu odpadu ve městě Říčany platného v období od
1. 9. 2022 – 2030.
Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
W Zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou vyhlášku
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
W Zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.
Hlasy pro: 16, nepřítomno: 5
W Zastupitelstvo vydalo na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů novou obecně závaznou vyhlášku
města Říčany č. 2/2021 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, která nahradí původní OZV
č. 3/2020.
Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
WZastupitelstvo vydalo na základě § 10 písm. a), b), c),
d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 24 odst.
2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů novou obecně závaznou
vyhlášku města Říčany č. 7/2021 o veřejném pořádku
a opatřeních k jeho zabezpečení, která nahradí původní
OZV č. 2/2016.
Hlasy pro: 14, nepřítomno: 4

W Zastupitelstvo schválilo jednotlivé kupní smlouvy
mezi městem Říčany a Bytovým družstvem 2000 (jako
prodávajícími) a konkrétními kupujícími. Předmětem
prodeje jsou bytové jednotky v budově č. p. 2000, umístěné na pozemku parc. č. st. 3086 k. ú. Říčany a v budově č. p. 1999, umístěné na pozemku parc. č. st. 3087
k. ú. Říčany, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech za kupní cenu ve výši 100 Kč.
Správní poplatek za řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Hlasy pro: 14, nepřítomno: 5

POZVÁNKY
tw\$y$KV\{
ZASTUPITELSTVO
ĮĴĬÔÐ²ȟȣʀħĪďĮïĉËÔ
V®²ĮÔÐ³ĉñŠ²ĮĴĹħïĴÔĂĮĴŐ²Ĉ×ĮĴ²yñÍ²ĉŗĮÔ
ĹĮĀĹĴÔÍĉñŐÔĮĴĬÔÐĹȟȣʀȟȠʀďÐȟȦíďÐïĉ
ŐŠ²ĮÔÐ²ËñĮñĉïU×ʁU²Į²ĪŗĀďŐďĉ³Ĉ×ĮĴñ
ȣȡʀtďÐĪďÊĉŘħĪďèĪ²ĈÊĹÐÔŠŐÔĬÔýĉ×ĉĉ²
ĺĬÔÐĉñÐÔĮËÔ²ĉ²őÔÊĹĈ×ĮĴ²ʀ

®\@ \\@Őt²ËďŐ×
ħďĉÐ×ĂñȤʀħĪďĮïĉËÔ
V{ÔĴĀ³ĉñĮĴ²ĪďĮĴŗ ²ŐïÐ²UïËí²ĂïÍĀŗ
ĮďÊÍ²ĉŗĈ×ĮĴĮĀÕÍ³ĮĴït²ËďŐĮÔĹĮĀĹĴÔÍĉñ
ďÐȟȦíďÐïĉʀ
V ²ĂİñĮÔĴĀ³ĉñĮĴ²ĪďĮĴŗ²ĈñĮĴďĮĴ²ĪďĮĴŎ
ĮďÊÍ²ĉŗĈ×ĮĴ²ĮÔĹĮĀĹĴÔÍĉñĀÐŗĀďĂï
ħďħĬÔÐËíďŠñÐďíďÐ×ʀ
MďĉĴ²ĀĴĹýĴÔʁħĪďĮñĈʁĮÔĀĪÔĴ²Īï³Ĵ
ŠÐÔĉĀ²ʀÊ²ĪďĉďŐ²˙ĪïË²ĉŗʀËŠ

ŠħďĈñĉĀ²ĉ²³ËĂ²Ő²<²ŐĂ²
ĮďÊďĴ²ȟȦʀħĪďĮïĉËÔ
V°³ĀďŐĮĀÕŠ²ĮĴĹħïĴÔĂĮĴŐďŠŐÔĉ²ħïÔĴĉñ
ŐŠħďĈñĉĀĹĉ²ħĪÔŠïÐÔĉĴ²³ËĂ²Ő²<²ŐĂ²ʁ
ĀĴÔĪŘŠÔĈĬÔĂħĬÔÐȟȞĂÔĴŗħĪ³Ő×ȟȦʀȟȠʀĀËÔ
ĮÔĹĮĀĹĴÔÍĉñŐȟȥíďÐïĉĉ²U²Į²ĪŗĀďŐ×
ĉ³Ĉ×ĮĴñʀ

WZastupitelstvo schválilo zrušení přechodu pro chodce přes silnici II/101 v prostoru hřbitova v obci Říčany
na základě návrhu DI Policie České republiky. Přechod
bude zrušen z důvodu absence vyčkávacích ploch pro
chodce, chodníků a osvětlení přechodu.
Hlasy pro: 17, nepřítomno: 4
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Milí sousedé,
ĮĂŗİñĴÔŐÐ³ĂïËïĉĀ³ĉñŠŐďĉĀŎʋ
Vidíte, jak ve vzduchu poletuje
ĴĬħŗĴïŐŘĮĉñíʋĉ²ĉÔÊïŐŗİĂ²
ÔĴĂÕĈĮĀ³íŐ×ŠÐ²ʉ
tĬïİĂŗ³ĉďËÔʄ
tĪďŢïýĴÔŐŠ³ËĉÕŐ³ĉďÍĉñËíŐñĂÔ
ŐĉÔďħ²ĀďŐ²ĴÔĂĉÕ²ĴĈďĮçÕĬÔ
²ŐĀĪĹíĹĂïÐñʅĮĀĴÔĪŘĈï³Į
ħďýñĮďĹŠĉ×ĉñʅĂ³ĮĀ²ʅİĴ×ĮĴñ
²ħďíďÐ²ʄ
ÔÐÔĉñĈ×ĮĴ²yñÍ²ĉŗ

tÔĴĪ²<ĬïŐĉ³ÍďŐ³ʁĀÔĪ²ĈïĀ²

Ricany_prani_vanoce_165x120.indd 1

ŏtÿDQ\]tVNDO\PtVWR
YVRXWĚæL2%(&
Zanesení povinnosti zelených střech
nebo fotovoltaických panelů pro nové
stavby nad 300 m2 vyneslo Říčanům ocenění v soutěži o inovativní OBEC 2030.

19.11.2021 10:10

®²ĮĴĹħïĴÔĂÕħĬÔÐ²ĂïV²Ð²ÍĉñĈĹçďĉÐĹM²ħĀ²ĉ²Ð×ýÔİÔĀŠÐďÊĪďŐďĂĉÕíďŐĮĴĹħĉÕíďŠĬñÍ²ĉĮĀÕíď
ĂÔĴĉñíďĀïĉ²ŐíďÐĉďĴ×ȥȞȞȞȞMÍʀV²ŐĮĴĹħĉÕĈ
ĮÔŐŗÊĪ²ĂďËÔĂĀÔĈȤȤȠȥȣMÍʀ®ÊŗĴÔĀÍ³ĮĴĀŗĉ²
íÔŠĀÕŠ²ďĀĪďĹíĂÔĉñÊŗĂħďĮĀŗĴĉĹĴŠĪÔŠÔĪŐĉñíď
çďĉÐĹĮĴ²ĪďĮĴŗĈ×ĮĴ²ʀ}ÔĀħĬÔŐŠ²Ă²ħĪÔŠïÐÔĉĴĀ²
V²Ð²ËÔÔĉÐĹĂ²tïŠïĉèÔĪďŐ³ʀ 'MK$U$ŐİÔĈ
ĉ³ŐİĴ×ŐĉñĀŎĈĀïĉ²ʁĀĴÔĬñħĬïĮħ×Ăïʀ

Říčany tuto podmínku zanesly do územního plánu za
starostování Vladimíra Kořena, který byl otcem myšlenky. Porota ocenila odvahu jít novou cestou, která je
přínosem pro životní prostředí. Vyhlašovatelem soutěže
je Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). A umístěním na třetí příčce získalo město službu energetického manažera od ČEZ ESCO v hodnotě 100 tisíc korun.
„Poděkování za odhodlání prošlapat se cestou trnitou a
prosadit tuto novinku do územního plánu patří jednoznačně Vladimíru Kořenovi a také kolegyni Mirce Šťastné
z odboru územního plánovaní a regionálního rozvoje,“
děkuje starosta města David Michalička svému předchůdci. „Hnutí Klidné město chce i nadále pokračovat v
nastoleném kurzu inovací nejen v oblasti ochrany životního prostředí a adaptace na klimatickou změnu,“ dodal
starosta.
Tisková zpráva města
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0ĚVWR]DMLVWLORRÿNRYiQtSŐtPRYŏtÿDQHFK
Mobilní očkovací tým každé úterý a sobotu v obřadní
síni Staré radnice aplikuje vakcínu společnosti Pfizer
zájemcům z řad veřejnosti. Dostavit se můžete bez
předchozí registrace.
„Epidemická situace se zhoršuje v celé ČR. Zaznamenali
jsme zvýšený zájem a dotazy na očkování. Nechceme však
opět blokovat sportovní halu sportovním klubům, jejichž
činnost zatím zastavena není,“ říká starosta David Michalička (Klidné město). „Proto město Říčany díky spolupráci s krajským očkovacím koordinátorem vyjednalo
mobilní očkovací tým.“

\M\V@$®w$7>{w$
ĉ²U²Į²ĪŗĀďŐ×ĉ³Ĉ×ĮĴñȦȡ
Ĺ>V6\$Vw

M²ŢÐÕĺĴÔĪŘȟȤʂȞȞʙȠȞʂȞȞ
M²ŢÐďĹĮďÊďĴĹȦʂȞȞʙȟȠʂȞȞ

Aplikována bude očkovací látka Comirnaty od Pfizer Biontech osobám starším 16 let. Provoz poběží ve zkušebním režimu, podle zájmu bude vyhodnocen a případně
upraven.
Zjišťovali jsme pro vás, kteří praktičtí lékaři v Říčanech provádí očkování. Na výzvu se nám ozvali:
• MUDr. Rostislav Broukal – očkujeme vakcínou Comirnaty od Pfizer Biontech po předchozím objednání u sestry
na konkrétní den. Objednávky na tel. 323 604 922 nebo mailem: ordinace@doktorbroukal.cz
• MUDr. Markéta Horká, poliklinika Říčany – očkujeme převážně námi registrované pacienty vakcínou
Comirnaty od Pfizer Biontech po předchozím objednání.
• MUDr. David Mayer – očkujeme vakcínou Jahnsen (jedna dávka) a vakcínou Comirnaty od Pfizer Biontech
po předchozím objednání.

0LORVWLYpOpWRMHQGROHGQD
Necelé dva měsíce mají dlužníci moznost využít tzv. Milostivé léto.
Nejpozději do 28. ledna 2022 mohou uhradit své závazky vůči státu,
obcím, či jimi zřizovanými organizacím bez penále a v mnoha případech
se tak dostat z dluhové pasti. Podstatné také je, aby dluhy vymáhal
exekutor. Na dluhy například za jízdu na černo, které už přepravce
prodal soukromé vymahačské firmě, se tak Milostivé léto nevztahuje. To
platí i o dlužnících, kteří jsou již v procesu oddlužení (insolvence). Patří
sem ale dluhy za koncesionářské poplatky, dluhy zdravotním
pojišťovnám, dluhy vůči ČEZ apod.
Pokud jde skutečně o dluh vůči obci
nebo státu a plní všechny podmínky, stačí informovat exekutora, že
chcete využít Milostivé léto, uhradit
jen jistinu a poplatek exekutorovi ve
výši 908 Kč. Příklad: původní dluh
byl 1 000 Kč, díky penále a poplatkům se vyšplhal až na 25 000. Když
dlužník využije Milostivé léto, zaplatí jen 1 000 + 908 Kč a exekuce
bude zastavena.
Dost často se ale stává, že dlužník
ani neví, že nějaké závazky má.
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Rady, jak to zjistit, najdete třeba na
webu https://nedluzimstatu.cz/. Na
stejném webu jsou také informace
o Milostivém létu. Další informace
pro případnou radu, jak postupovat,
najdete také na webu vytvořeném
Člověkem v tísni: www.milostiveleto.cz.
Můžete také zavolat na infolinku na
čísle 770 600 800, objednat si video
poradce, nebo navštívit dluhovou
poradnu Člověka v tísni osobně. Ta
nejbližší je v Praze.

Dluhové poradenství poskytuje
rovněž Cesta integrace, o.p.s (web
www.cestaintegrace.cz)
přímo
v Říčanech. Protože někteří dlužníci
nejsou schopni ani jistinu a základní poplatek sami uhradit, spustil
Člověk v tísni speciální sbírku na
pomoc dlužníkům v těžké sociální
situaci. Více informací zde: https://
milostiveleto.cz/pro-darce/.
Máte-li ale jiné závazky, na které se
akce vztahuje, zbavte se jich co nejrychleji. Milostivé léto se pravděpodobně opakovat nebude. Navíc řada
dlužníků bere možnost zbavit se
penále a poplatků dalece převyšující
původní dluh jako příležitost, jak si
dát do pořádku i své dluhy vůči soukromým věřitelům. Ostatně, některé
soukromé firmy už se k akci přidaly
Tisková zpráva města
dobrovolně.

texty.kuryr@ricany.cz
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=DÿHUQRXSRSHOQLFL]DSODWtWHDæYURFH
1iGREXQD%,2RGSDGGRVWDQHWH='$50$
CďĮÔĈ×ĉñŐďÐħ²ÐÔËíďÐĂÔÐĉ²ȠȞȠȠʂ
VĮďĹŐïĮĂďĮĴïĮÔŠĈ×ĉďĹŠ³Āďĉ²ďďÐħ²ÐÔËíĈĹĮñŐĂÔÐĉĹȠȞȠȠM° ¦ďÊÍ²ĉŐĂ²ĮĴĉñËñ

ĉÔĈďŐïĴďĮĴħďÐ²ĴʠħĬïŠĉ³ĉñĀħďħĂ²ĴĀĹʡʁĴýʀĉ²íĂ³ĮïĴʁý²ĀŐÔĂĀďĹÍÔĪĉďĹĉ³ÐďÊĹÊĹÐÔËíĴñĴ
²ŠÐ²Ĉ³Š³ýÔĈď>\ĉ³ÐďÊĹ® wUʀ
V6ďĪĈĹĂ³ĬħĪďŐŗħĂĉ×ĉñʠħĬïŠĉ³ĉñĀħďħĂ²ĴĀĹʡÊĹÐÔĮďĹÍ³ĮĴñĂÔÐĉďŐÕíďĀĹĪŘĪĹʀĹÐÔíďĈďŢĉÕ
ŐŗħĂĉïĴ²ħďÐ²ĴĴ²ĀÕďĉʙĂïĉÔʀ
VtĬÔĴĪŐ³Ő³ħďŐïĉĉďĮĴďŠĉ²ÍÔĉñĉ³ÐďÊŗŠĉ³ĈĀďĹʀ®ĉ³ĈĀĹĮïĈĹĮñŐĂ²ĮĴĉñĀĉÔĈďŐïĴďĮĴï
ŐŗŠŐÔÐĉďĹĴŐŢÐŗďĮďÊĉ×ʑËÔĉïĉ²ʒʀŗŠŐÔÐĉďĹĴýïĈŎŢÔïħĬñÊĹŠĉŘĉÔÊďĮďĹĮÔÐʀ
V\Ðħ²Ð³ĉĹĴĉďĮĴÐďĀĂ³Ð²ĴĴĪŐ²ĂŘħďÊŗĴŐyñÍ²ĉÔËíʀ
VUñĮĴ²ħĪďŐŗĬñŠÔĉñʛt\MO V¥U×ĉ²U²Į²ĪŗĀďŐ×²MďĈÔĉĮĀÕíďĉ³Ĉ×ĮĴñʀ
V®²íĉ×ÐďĹħďħÔĂĉïËïýïŢĉÔÊĹÐÔĴÔħĂ²ĴïĴʛĮŐďŠ>\ďÐħ²ÐĹÊĹÐÔŠÐ²ĪĈ²ʀ
VtĂ²ĴÊ²ÊĹÐÔŐŗĈ×ĬÔĉ²ħďĮĀďĉÍÔĉñĪďĀĹ²ÊĹÐÔĮħĂ²Ĵĉ³ÐďȡȟʀȟʀȠȞȠȡʀ
V®²ĮĴĹħïĴÔĂĮĴŐďĈ×ĮĴ²ĮËíŐ³ĂïĂďŐŘİïĈñĮĴĉñíďħďħĂ²ĴĀĹʁ²ĴďȞʁȡȞMÍʍȟĂïĴĪ
ĮĈ×ĮĉÕíďĀďĈĹĉ³ĂĉñíďďÐħ²ÐĹʀ
\ÐŠ³ĬñȠȞȠȠ® wUĉ³ÐďÊŗĉ²ĴĬñÐ×ĉŘďÐħ²Ð
®³ýÔĈËïďÐŠ³ĬñȠȞȠȠĈďíďĹŠñĮĀ²ĴŠÐ²ĪĈ²ĉ³ÐďÊŗĉ²ħĂ²ĮĴ²ħ²ħñĪʀ ďÊĪďŐďĂĉŘĮŗĮĴÕĈÐďďĪĴď
ÐďďĪʛĴĬñÐ×ĉŘďÐħ²ÐďÐħĪ²íĹÐďĈĹʙŠ²ÍĉÔħĂ²ĴïĴ²ŢħďĹŠ²ŐĬÔĉñĮĈĂďĹŐŗĮĉďŐŘĈÐďÐ²Ő²ĴÔĂÔĈ
ĮĂĹŢÔÊďÐħ²ÐďŐÕíďíďĮħďÐ³ĬĮĴŐñʀ

®³ĀďĉĉÔĹĈďŢċĹýÔŠŐŘíďÐĉ×ĉñďĮďÊĮĴĪŐ²ĂŘĈÊŗÐĂïİĴ×ĈŐyñÍ²ĉÔËíʀ
U×ĮĴďŐİ²ĀĮĴ³ĂÔŐŘĪ²Šĉ×ÐďĴĹýÔËÔĉĹďÐħ²ÐŎħĪďďÊÍ²ĉŗʀ
wďŠħďÍÔĴħĪďĪďĀȠȞȠȠħĬÔÐħďĀĂ³Ð³ʁŢÔĈ×ĮĴďÊĹÐÔŠ²ĮŐďŠ²ĂïĀŐïÐ²Ëï
ďÐħ²ÐĹÐďħĂ³ËÔĴďĀďĂďȟȟĈïĂïďĉŎĀďĪĹĉʀ
®³ĀďĉĹĈďŢċĹýÔĈ²ŖïĈ³ĂĉñĮ²ŠÊĹŠ²ĂïĴĪĮĈ×ĮĉÕíďďÐħ²ÐĹȟMÍʀ®²ĮĴĹħïĴÔĂÕ
ĮËíŐ³ĂïĂït\®$ȞʁȡȞMÍʀ
ďÊýÔĈĉ³ÐďÊŗ
ĮĈ×ĮĉŘďÐħ²Ð

ËÔĉŗ
ȠȞȠȠ

ȤȞĂïĴĪŎ

ȧȡȤMÍ

ȦȞĂïĴĪŎ

ȟȠȢȦMÍ

ȟȠȞĂïĴĪŎ

ȟȦȥȠMÍ

ȠȢȞĂïĴĪŎ

ȡȥȢȢMÍ

wďÐïĉ²
ȟȠȞĂïĴĪŎĮĈ×ĮĉŘďÐħ²Ð
ȠȢȞĂïĴĪŎ>\ďÐħ²Ð

ËÔĉŗ
ħĪďĮĪďŐĉ³ĉñ
Š²ĪďĀȠȞȠȟ
ȤȠȢMÍ
ȟȟȥȤMÍ

ËÔĉŗ
Š²ĪďĀȠȞȠȠ
ȟȦȥȠMÍ
ȞMÍ

®²ĪďĀȠȞȠȠŠ²ħĂ²ĴñĴÔŠ²ĉ³ÐďÊŗĉ²
ĮĈ×ĮĉŘ²>\ďÐħ²ÐËÔĂĀÔĈħďĹŠÔ
ďȥȠMÍŐñËÔʀ
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1RYëSDUNRYDFtV\VWpPSŐLQiätYëVOHGN\
²YXOLFtFKSDUNXMHPpQĚDXW
Parkovací systém město zavedlo letos v létě s cílem komplexně řešit vysokou dopravní zátěž Říčan.
Již nyní, za necelé tři měsíce provozu se ukazuje, že regulační efekt je účinný a zaparkovaných aut
v ulicích ubylo. Na některých místech je to znát na první pohled a zejména Říčaňáci ve městě zaparkují pohodlněji. I ostatní návštěvníci a klienti však snáze najdou parkovací místo pro vyřízení svých
záležitostí.

8QiGUDæt]DSDUNXMHYtFHŏtÿDŁiNŢ

V³ÐĪ²ŢñÐĬñŐÔ

V³ÐĪ²Ţñĉŗĉñ

Oproti minulosti, kdy velkou část míst od brzkých ranních hodin zabírala u nádraží auta přespolních, se situace
zlepšila. Jak z dostupných dat, tak z reakcí místních obyvatel je patrné, že pravděpodobnost Říčaňáků zaparkovat
u vlaku se zvýšila. Město již má také připraven projekt moderního P+R u kolejí, kde se čeká na vydání stavebního
povolení. Dalším krokem bude žádost o dotaci a následně realizace.

8SUDYXMHPHSRGOHSUD[HDSŐLSRPtQHNREÿDQŢ
Přestože projekt Parkování pro domácí byl úřadem připravován více než dva roky, start se neobešel bez komplikací.
Na základě zkušeností občanů a záznamů z veřejných setkání v ulicích proto postupně dochází k optimalizaci celého systému. „Velice děkujeme za zpětnou vazbu z jednotlivých lokalit. Všemi podněty se odpovědně zabýváme. První
úpravy již byly realizovány a další jsou v povolovacím procesu,“ vysvětluje vedoucí oddělení technické správy Michal
Svoboda.

9ëPĚQD]SRPDORYDFtFKSROäWiŐŢ
Do konce roku by měla začít výměna zpomalovacích
polštářů za plastické vodorovné značení, které bude pro
řidiče mnohem pohodlnější, ale zároveň splní požadavky norem. Nové opatření bylo předem projednáno
s dopravním inspektorátem PČR a vyzkoušeno v areálu
technických služeb. Stávající polštáře budou přemístěny
na místa, kde si je místní přímo žádají (školy, přechody,
nepřehledné křižovatky, rovné úseky z kopce), případné
zbývající město prodá.
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9XOLFtFKSDUNXMHGHQQĚYSUŢPĚUXRDXWPpQĚ
Součástí dokumentace projektu je i analýza obsazenosti komunikací parkujícími vozidly. Dopravní průzkumy probíhaly ve třech etapách: v červnu 2020, v červenci 2021 a v září 2021. V každé etapě došlo ke sčítání počtu zaparkovaných vozidel na jednotlivých úsecích vždy dvakrát ve dne (mezi 9-11 hod. a mezi 13-15 hod.) a jednou v noci
(po 24. hodině).
Výsledky jasně ukazují, že počet parkujících aut je dnes nižší. Přes den v širším centru Říčan parkuje v průměru
o 355 vozidel méně a v noci o 141 vozidel méně. Přesto jsou na některých místech stále překračovány hodnoty
100% obsazenosti – jedná se například o nádraží či Komenského náměstí. Pozitivní však je zjištění, že došlo pouze
k mírnému nárůstu počtu vozidel parkujících za hranicemi zóny. Tato místa chce město též řešit s obyvateli daných
lokalit.

ÔŠĪĹÍďŐ²ĹĂʄÐĬñŐÔ

ÔŠĪĹÍďŐ²ĹĂʄĉŗĉñ

9\EUDQpSDUNRYQpLQYHVWXMHPH
Za necelé tři měsíce již systém vygeneroval příjmy města přes tři miliony Kč, tedy téměř 50 % celkových nákladů.
Značnou část poplatků za parkování na ulicích a parkovištích zaplatili mimoříčanští řidiči. Zisk z parkovného bude
transparentně investován zpět do dopravní infrastruktury. Město chystá například akci „Velký třesk“, v rámci které
chce postupně opravit všechny říčanské ulice a chodníky. Do konce roku by měla být vybrána pilotní lokalita.
Intenzivně se pracuje i na realizaci rozšíření parkoviště Olivova – nyní se ladí poslední detaily
ke stavebnímu povolení a řeší se smlouva pro vyhlášení veřejné zakázky na stavbu. Ta by
Chceme
měla začít na jaře.
ħďĮĴĹħĉ×ďħĪ²ŐïĴ
ŐİÔËíĉŗĬñÍ²ĉĮĀÕ
Tisíce plateb aplikací, stovky SMS, ale i prozvonění
ĹĂïËÔ²ËíďÐĉñĀŗ
Parkovací systém v Říčanech umožňuje všechny dostupné technologické metody platby
parkovného. Ve využívání aplikace MPLA patříme mezi nejlepší – z analýz ze začátku listopadu vyplývá, že přes aplikaci MPLA řidiči platili více než 20500 krát, tj. více než 250 každý den.
Po spuštění SMS plateb byly provedeny stovky úhrad parkování i tímto způsobem. SMS platba je pozitivně vnímána
zejména pacienty, kteří jezdí do říčanských ordinací lékařů z okolních obcí. Pro říčanské občany je samozřejmě
nejpohodlnější koupit si celoroční parkovací oprávnění. Pro stání na náměstí je kromě aplikace MPLA zajímavá
a vlastně i nejrychlejší možnost zaplatit „prozvoněním“.

=DYHGHQtNRPSOH[QtKRV\VWpPXSDUNRYiQtE\ORWŐHED
yñÍ²ĉŗý²Āď\wtʑďÊÔËĮĪďŠİñĬÔĉďĹħŎĮďÊĉďĮĴñʒĮÔÐĂďĹíďÐďÊ×ħďĴŘĀ²ýñĮĉ²ĪŎĮĴ²ýñËñÐďħĪ²ŐĉñŠ³Ĵ×Ţñʁ
ĉ²ŐñËĮĴ³ĂÔĉÔĮĴďýñtĪ²ŢĮĀŘďĀĪĹíʀ{ïĂĉŘħĪďŐďŠĉÔè²ĴïŐĉ×ďŐĂïŐċĹýÔŐİÔËíĉŗďÊŗŐ²ĴÔĂÔyñÍ²ĉʛĬïÐïÍÔʁ
ËíďÐËÔʁÐ×ĴïïĈ²ýïĴÔĂÔĉÔĈďŐïĴďĮĴñʀ{ïĴĹ²ËïÊŗĂďħďĴĬÔÊ²ĬÔİïĴ²Š²ĉ²ĂŘŠý²Įĉ×ŐŗħĂŗĉĹĂďʁŢÔÐñĂÍñďħ²ĴĬÔĉñ
ÊŗĉÔÊŗĂ²ĺÍïĉĉ³ʀyÔİÔĉñĈďíĂħĬïĉÕĮĴýÔÐïĉ×ĀďĈħĂÔŖĉñĮŗĮĴÕĈʛĉ²ĴďĈĮÔĮíďÐĂ²Ő×Ĵİïĉ²ÐĉÔİĉñËí
Š²ĮĴĹħïĴÔĂŎíĉÔÐħďŐďĂÊ³ËíȠȞȟȦʀtĂ²ËÔĉÕħ²ĪĀďŐ³ĉñĈďíĂďÊŘĴĮ²ĈďŠĬÔýĈ×ĮħĹİĴ×ĉďħďŠÐ×ýïʁĴĬÔÊ²²Ţ
ħďÐ²ĂİñËíŐďĂÊ³Ëíʀ²ĀĴďŐİ²ĀŐÔÐÔĉñĈ×ĮĴ²ĉÔĹŐ²ŢĹýÔʀVÔĬñÐñĮÔħďħĹĂïĮĈÔĈʁ²ĂÔħďĴĬÔÊĉďĮĴñħĪďýÔĀĴŎʀ
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'LVNX]HR0DVDU\NRYĚQiPĚVWt
VH]~ÿDVWQLO\VWRYN\UHVSRQGHQWŢ
Vzbudit pozornost a rozproudit diskuzi mělo umístění letní kanceláře starosty na Masarykově náměstí. Co se na náměstí hodí
a co by tam být nemělo? Ať už se vám letní kancelář líbila či ne,
jisté je, že zaujala. Lidé se tu mohli setkat osobně s novým starostou města Davidem Michaličkou, a během několika měsíců toho
využila více než stovka zájemců.
Dalším cílem bylo přitáhnout pozornost kolemjdoucích a zdržet je na vyplnění dotazníku k tématu Revitalizace náměstí. Což nebylo úplně jednoduché, protože
podrobnější dotazník trval až patnáct minut. Výsledky
anketního dotazníkového šetření se stanou podkladem
pro architekty. Hlavně díky brigádníkům, kteří měli
v modulu zázemí, se podařilo vyplnit s respondenty
necelé čtyři stovky dotazníků o budoucnosti našeho
náměstí. To je velmi slušný základ pro vyhodnocení
a vypracování podkladů. Zaujaly i výstavní panely k tématu a historické fotografie, u kterých se kolemjdoucí
zastavovali a kde byl QR kód k dotazníku.

prostoru pro spočinutí a relaxaci. Samostatnou kapitolou nespokojenosti je současný stav povrchů chodníků,
hlavně pak ve středové části náměstí.

&K\EtLGHiOQtGRSUDYQtVSRMHQt0'+
Hlavní diskuzním polem vize budoucnosti náměstí bylo
jeho zklidnění. Jedná se o stav dávající přednost chodci
na ulici a jeho potřebám. Z tohoto stavu není automaticky vyloučen provoz automobilů, je ale preferována
pobytová funkce náměstí s využitím veřejného prostoru k relaxaci a setkávání. Místo je naplněné obchody
a restauračními provozy nabízejícími nákupní i kulturní
možnosti. Základem je celkové vymístění automobilů či
radikální snížení jejich počtu na náměstí (tranzit i parkování). Vymístění parkujících automobilů by se mělo
týkat hlavně severní hrany náměstí před poštou – zde by
mohla vzniknout pěší zóna. Doplněn by měl být mobiliář, především lavičky, na kterých je možné volně posedět bez nutnosti konzumace služeb okolních restauračních podniků.
Nejčastějším přáním respondentů bylo doplnění zeleně
či zcela nové osázení náměstí zelení. Nejčastější konkrétní položkou byly stromy, které by poskytly stín a obecně
dopomáhaly ochlazovat náměstí v letních měsících.
Třetí nejvýznamnější pole představ o náměstí jsou dostatečné kapacity parkovacích míst. Říčany nemají,
dle respondentů, ideální dopravní spojení MHD s náměstím. Je proto klíčové, aby zde existoval přiměřený
počet dočasných parkovacích míst využitelných pro nákupy a vyřízení administrativy.

-DNYLGtVRXÿDVQëVWDYQiPĚVWt
DMHKREXGRXFQRVWQiYäWĚYQtFL"

6SRMHQtVWŐHGXQiPĚVWtVHVHYHUQtVWUDQRX

Náměstí je v celku oblíbené a návštěvníci si cení jeho
historických prvků. Je pro ně přehledné, cítí se zde bezpečně a má dle jejich názoru vhodně umístěné zastávky
MHD. Kladně hodnotili i trhy a přiměřený počet míst
pro zastavení.
Nespokojenost se současným stavem se váže především
k dopravě (tranzitní i parkování). Náměstí je přetížené
automobilovým ruchem a velmi těžko prostupné. Nemá
dostatek parkovacích míst. Z pohledu chodce, který
konzumuje veřejný prostor, náměstí nenabízí dostatek

Nejcitovanější část náměstí je jeho středová část kolem mariánského sloupu. Občany trápí nerovná dlažba
– přejí si rovný povrch praktický pro trhy, chůzi na podpadcích i jízdu dětí na koloběžce. Vyjma dopravy, která
je ve svém provozu viděna jako jednoznačně negativní
a nemístný jev, bylo hlavním tématem sdružení středového prostoru se severní hranou náměstí (u pošty). Právě v této části by mohlo vzniknout korzo či pěší zóna,
která by podtrhla využití veřejného prostoru spojeného s restauračními podniky a bistrem. Vše bohatě ale
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Problémy
s dodavateli energií
Možná i vy jste byli zákazníkem obchodníka
s elektřinou a plynem Bohemia Energy a dalších energetických firem, které ukončili svou činnost. Přestože
nikdo nepřišel o dodávky plynu nebo elektřiny díky
institutu dodavatele poslední instance, je vhodné co
nejrychleji uzavřít novou řádnou smlouvu s nově vybraným dodavatelem energie, kde jsou ceny výrazně
výhodnější. Zálohy od dodavatelů poslední instance,
kteří energie pro postižené klienty nakupují za aktuální tržní ceny, jsou často enormní.

uměřeně doplněné různými polohami městské zeleně
s důrazem na řešení přehřívání náměstí a zasakování
dešťové vody. Propojenost a komplexnost pojetí je jev,
který respondentům obecně na náměstí chybí. Bez diskuse je významná historická hodnota náměstí a prostorových realizací na něm přítomných (domy, fasády
domů, sochy, mariánský sloup, stromořadí, kostel). Historický odkaz a identita by měly být podpořeny a zbytečně nepřekryty novou vrstvou moderních architektonických odkazů. Se současným stavem náměstí není
významná nespokojenost (vyjma tranzitní dopravy).
K tomu faktu je třeba přihlédnout.

Mnohokrát opakovanou poznámkou je nespokojenost s neustálým přetvářením náměstí, změnami v parkování, nerozhodností vůči podobě
veřejného prostoru. Pokud by tomuto mohla
napomoci koncepční studie revitalizace vyplynuvší z architektonické soutěže, pak má tento
proces dobrou šanci na veřejné přijetí.

Vláda sice odpustila DPH za listopadové a prosincové
zálohy a vyjednala snížení záloh, ale to problém neřeší.
Nižší zálohy budou znamenat jen vyšší doplatky.
POZOR, i v této těžké situaci se objevují různé snahy zneužít tíživé situace zákazníků tzv. energetickými
šmejdy a přimět je podepsat další nevýhodné smlouvy.
Takovou smlouvu můžete uzavřít i po telefonu, pokud
řeknete ano na údajně „nezávaznou“ nabídku. V případě, že si nejste jisti, zda skutečně mluvíte s energetickou
firmou, a ne s nějakým zprostředkovatelem, nechte si
nabídku nebo smlouvu poslat písemně. Solidní dodavatel s tím nebude mít problém. Podvodníci se také vydávají za pracovníky Energetického regulačního úřadu
a doporučují konkrétní firmy. To ale pracovníci ERÚ dělat nesmí. Kontaktujte dodavatele sami a vyberte si tarif
podle svých potřeb.

Na prosincovém jednání zastupitelstva (středa
15. 12.) bude prezentováno vyhodnocení dotazníkového šetření. Prezentace bude zveřejněna na
webu města.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

\ÊÍ²ĉÕĮïĉÔħĬÔýñŢ³ÐĉÕħĬÔŐĪ²ĴĉÕ
ŠĈ×ĉŗʛËíĴ×ýñďħĪ²ŐïĴĉÔĪďŐĉÕ
ħďŐĪËíŗʁÐďħĂĉïĴŠÔĂÔċʁĮĴĪďĈŗÍï
ŐďÐĹ²ŠÔýĈÕĉ²ŠĀĂïÐĉïĴ²ĹĴďĈďÊïĂďŐďĹÐďħĪ²ŐĹʀ
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1DQRYëXPĚOëWUiYQtNMLæY\EĚKOLVSRUWRYFL

Pro kvalitní přípravu svých týmů si
vedení sportovních klubů vybralo
trávník 3. generace s dlouhým vlasem, který je šetrnější k pohybového
aparátu hráčů. Tento projekt podpořili hlasující v rámci 4. ročníku
participativního rozpočtu s názvem
Překvapte Říčany, kdy se námět
umístil na druhém místě v kategorii
do 2 mil. korun. A jak je spokojený
s realizací navrhovatel? „Jsme velice
rádi, že se po letech naši sportovci na
umělce dočkali nového povrchu, který je ve vyspělém světě standardem.
Velmi oceňujeme šetrnost nového
povrchu vůči zdraví hráčů, dále je
pro nás velkou výhodou celoroční
provoz hřiště, což v zásadě pomůže
i přeplněným sportovním halám. Ještě jednou bych chtěl jménem našich
sportovců poděkovat městu Říčany
za realizaci celého projektu,“ říká Jan
Vojta, jeden z fotbalových trenérů.
V rámci revitalizace hřiště zakoupilo město i dvě nové brány 5x2
metrů. Hřiště je osvětleno a umělý
povrch umožňuje týmům trénovat
i nyní v chladnějším období, kdy již
není možné trénovat na trávníku
v době vegetačního klidu. Původní
povrch již nesplňoval nároky pro
přípravu našich sportovců, ovšem
má stále dostačující kvalitu pro hru
dětí v lokalitě Na Vysoké, kam byl
přemístěn. Původním trávníkem je
pokryta panelová plocha nedaleko
cyklostezky.
„Jako starosta jsem opravdu pyšný
na úspěchy říčanských sportovců,
a těší mě obecně zájem o sportovní
aktivity v našem městě. Velkou zásluhu na tom mají trenéři, kteří se
výchově mládeže věnují ve volném
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Foto: Rudolf Flachs

Město dokončilo výměnu povrchu hřiště na Lázeňské louce.
Vyběhnout na nový umělý
travní koberec mohou hráči
místních klubů ragby, fotbalu a mimo tréninky i široká
veřejnost.

čase. Z vlastní zkušenosti vím, jak je
to časově náročné. Za vedení radnice
můžu slíbit, že se budeme dále snažit zlepšovat podmínky na městských
sportovištích. Po tribuně a tomto
hřišti by mohla přijít řada třeba na
osvětlení hřiště Wolkerova, výměna
umělého povrchu na hřišti Strašínská
nebo nová tělocvična pro gymnastiku, uvidíme...” chválí činnost sportovních klubů starosta města David
Michalička.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města
Máte také nápad jak, kde
²ËďŠĂÔħİïĴŐĉ²İÔĈĈ×ĮĴ×ʇŢ
ĈŎŢÔĴÔËíŗĮĴ²ĴÐ²Ăİñĉ³Ĉ×Ĵŗ
ÐďİÔĮĴÕíďĪďÍĉñĀĹħ²ĪĴïËïħ²ĴïŐĉñíďĪďŠħďÍĴĹʀďŠ³ĀĂ²Ðĉñ
ŠŎĮĴ²ĉÔĮĴÔýĉÕʛĪÔ²ĂïŠ²ËÔĉ²
Ĉ²ýÔĴĀĹĈ×ĮĴ²ÐďÐŐďĹĈïĂïďĉŎĀďĪĹĉʀtďÐĪďÊĉÕħďÐĈñĉĀŗ
ýïŢÊĪŠŗŐŗíĂ³ĮñĈÔʅ

Ĉ×ĂŘĴĪ³ŐĉñĀĮÔŠ²Įŗħ³Ő³
èĪ²ĉĹĂ³ĴÔĈħĪďĈ×ĀÍñħďíŗÊ
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Opravujeme silnice a chodníky

<\ V@M$wV\M\{$O$M
tĪďħďýÔĉñËíďÐĉñĀĹĉ²ÔĪĉďĀďĮĴÔĂÔËĀÕĹĂïËïĮËíďÐĉñĀÔĈŐĹĂïËï®²×ĴĪĉñĀÔĈýÔÐďĀďĉÍÔĉďʀ
KÐÔďÐŎĂÔŢïĴÕĮħďýÔĉñħĪďħ×İñʛħĬÔÐÔŐİñĈħĪďĪďÐïĉŗŠÊŗĴďŐŘËíÐďĈŎ®²×ĴĪĉñĀÔĈʀMĪ³ĴĀŘĺĮÔĀ
ËíŗÊ×ýñËñĀħĪďħďýÔĉñÊŗĂħďŠÔĈĀďŐ×ĀďĈħĂïĀďŐ²ĉŘʀKÔÐĉ³ĉñďĉ×ĈĮÔħĪďĴ³íĂ²ĉ²ĉ×ĀďĂïĀĂÔĴʀ
×ĀĹýÔĈÔŐİÔĈʁĀĴÔĬñĮÔďĪÔ²ĂïŠ²ËïŠ²ĮĂďĹŢïĂïʀ

<\ V@MV w°V@
ĴÔĪĈñĉĹďÐȟȦʀȟȟʀÐď
ȟȥʀȟȠʀȠȞȠȟÊĹÐÔĹŠ²ŐĬÔĉ
ËíďÐĉñĀĹĂïËÔV³ÐĪ²ŢĉñŠ
ÐŎŐďÐĹËÔĂĀďŐÕĪÔĀďĉĮĴĪĹĀËÔ
ʑĀďĉĮĴĪĹĀÍĉñŐĪĮĴŐŗʁďħ×Īĉ³
ĮĴ×ĉ²ʁŐÔĬÔýĉÕďĮŐ×ĴĂÔĉñʒʀ
{Ĵ²ŐÔÊĉñħĪ³ËÔÊĹÐďĹħĪďÊñí²ĴĀ²ŢÐŘħĪ²ËďŐĉñÐÔĉŐÍÔĴĉ×ĮďÊďĴŗďÐȥÐďȟȥíďÐïĉʀ
KÔÐĉ³ĮÔďĺĮÔĀďÐÊĹÐďŐŗ
ĉ³ÐĪ²ŢñĮĈ×ĪÔĈĀĹĂïËï{ËíÔïĉÔĪďŐ²ʀU×ĮĴďĴ²ĀĪÔ²ĂïŠĹýÔ
Ð²ĂİñŠħĪďýÔĀĴŎʁĀĴÔĪŘŐŗÊĪ²Ăï
ďÊÍ²ĉÕŐħ²ĪĴïËïħ²ĴïŐĉñĈĪďŠħďÍĴĹtĬÔĀŐ²ħĴÔyñÍ²ĉŗʀ

NEDBALOVA ULICE
tĪ³ËÔĉ²ÐÔİĶďŐÕ²ĮħĂ²İĀďŐÕ
Ā²ĉ²ĂïŠ²Ëï²ĉ²ŐďÐďŐďÐĉñĈĬ²ÐĹ
ÊŗĂŗĺĮħ×İĉ×ÐďĀďĉÍÔĉŗʀVŗĉñ
ŤĪĈ²ħďĀĪ²ÍĹýÔŐĺħĪ²Ő×ħďŐĪËíĹ
ŐďŠďŐĀŗʀtďĀĹÐŐŗÐĪŢñħĬñŠĉïŐÕ
ħďÍ²ĮñʁŠ²ÍĉÔĮÔ²Įç²ĂĴďŐ²ĴýÔİĴ×
ŐĂÔĴďİĉñĈĪďËÔʀ
V³ĀĂ²Ðŗĉ²ĴĹĴďĀďĈħĂÔĴĉñĪÔĀďĉĮĴĪĹĀËïħĬïýÐďĹĈ×ĮĴĮĀŘĪďŠħďÍÔĴ
ĉ²ȧĈïĂïďĉŎĀďĪĹĉʀ
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=NXäHEQtSURYR]þ29E\O]DKiMHQ
Zkušební provoz čistírny
odpadních vod po dokončení intenzifikace byl zahájen.
Stavba za 120 milionů Kč je
ze stavebně technologického
hlediska hotova a nyní bude
probíhat 12 měsíců zkušební
provoz. Kapacita je již
navýšena a lze napojovat další
nemovitosti do vyčerpání
20 600 ekvivalentních obyvatel.
Kolaudace celé stavby se může
uskutečnit až po vyhodnocení
zkušebního provozu ČOV.
Základním cílem projektu byla dostavba další nádrže pro navýšení
kapacity a související stavby včetně
posílení kalové koncovky, aby kapacita ČOV Říčany byla navýšena ze
stávajících 16 157 EO na kapacitu
20 600 EO. Tato kapacita by měla
být dostatečná pro připojení všech
dosud nenapojených nemovitostí
ve stávající zástavbě města. Město
zabezpečí, aby kapacitu nevyčerpaly
velké stavební projekty na úkor majitelů rodinných domů.
Stavební práce na rozšíření kapacity
čistírny odpadních vod v Říčanech
byly zahájeny v září 2019. Dlouho
očekávanou investici podpořil Operační program životní prostředí.
Současná kapacita říčanské ČOV je
již několik let na hraně své kapacity
a její provozovatel společnost 1. SčV
zájemce o kanalizaci nepřipojoval.
Tisková zpráva města

ĂïŢİñïĉçďĪĈ²ËÔʁ
ý²ĀħďĮĴĹħďŐ²ĴħĬïŢ³ÐďĮĴï
ďħĬïħďýÔĉñ
ĀÔĀ²ĉ²ĂïŠ²ÍĉñĈĹĬ²ÐĹ
ĉ²ýÐÔĴÔĉ²őÔÊĹĈ×ĮĴ²ʂ
íĴĴħĮʂʍʍïĉçďʀĪïË²ĉŗʀËŠʍĈÔĮĴďʍħďĮĴĹħʙħĪïħĪ²Őŗʙ²ʙĪÔ²ĂïŠ²ËÔʙĀ²ĉ²ĂïŠ²ËĉïʙħĪïħďýĀŗ
EIS CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199, Operační program Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020.
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,QYHVWLÿQtDNFH~VSĚäQĚSRNUDÿXMt
{'wV¦ w
VÔýħďİĀďŠÔĉ×ýİñĺĮÔĀ²ĪÔ³ĂĹĮÊ×ĪĉÕíďÐŐďĪ²ÊŗĂďħĪ²ŐÔĉʀwďŠÊïĴ³ħ²ĉÔĂďŐ³ËÔĮĴ²ŠñĮĀ²Ă²ĀŐ²ĂïĴĉñ²Įç²ĂĴďŐŘ
ħďŐĪËíʀ\ħĪ²ŐĹŠ²ýïĮĴïĂďďÐÐ×ĂÔĉñĴÔËíĉïËĀÕĮħĪ³Őŗ
Ĉ×ĮĴ²ʀtďÐ²ĬïĂďĮÔŐŗýÔÐĉ²ĴʁŢÔ²ĀËÔÊŗĂ²
ŠÍ³ĮĴïŤĉ²ĉËďŐ³ĉ²ŠĈďĴïŐ²ÍĉñíďħĪďèĪ²ĈĹĮħďĂÔÍĉďĮĴï$ĂÔĀĴĪďőïĉʁĮÔĀĴÔĪďĹyñÍ²ĉŗĹŠ²ŐĬÔĂŗĮĈĂďĹŐĹ
ďŠħ×ĴĉÕĈďÐÊ×ĪĹʑŤĪĈ²ďÐÔÊñĪ³ÔĂÔĀĴĪďĮħďĴĬÔÊïÍÔ
ĮĹĀďĉÍÔĉďĹŢïŐďĴĉďĮĴñʒʀ
×ĀĹýÔĈÔĮħďĂÔÍĉďĮĴï$ĂÔĀĴĪďőïĉŠ²ħďĮĀŗĴĉĹĴñħĬñĮħ×ŐĀĹŐÔŐŘİïȣȞȞȞȞMÍĉ²Š³ĀĂ²Ð×ĮħĂĉ×ĉñħďÐĈñĉÔĀĈďĴïŐ²ÍĉñíďħĪďèĪ²ĈĹʀ
U×ĮĴďŐŗýÔÐĉ²ĂďĮŨĪĈďĹU²ĪïĹĮtÔÐÔĪĮÔĉďĈÔŠÔĉñ
ħĬÔĀĂ³ÐĀŗďÐħ²ÐĹ²Ð²ĂİñËíĮĹĪďŐïĉʄU²ĉïħĹĂ²ËÔ
ĮĀďĉĴÔýĉÔĪŗÊŗĮÔĴ²ĀÕĈ×Ă²Ĉ×Ă²ħĬÔĮĹĉďĹĴÐ³ĂÔÐď
ŐĉïĴĪ²²ĪÔ³ĂĹʄ<ĂĹĀďÐĪ²ĉĉñËííďÐïĉʅħĪ²İĉďĮĴ
²Š³ħ²ËíÊŗĴÔÐŗĈ×ĂŗĮĀďĉÍïĴʅĉÔÊďĮÔ²ĂÔĮħďċ
ŐŘĪ²Šĉ×ŠĈñĪĉïĴʄ

<\ V@M¥w7¥
ďĀďĉÍÔĉŗÊŗĂŗÐŐ×ËÔĮĴŗħĪď
ħ×İñʀÔĉĴďĈĂ²ĴďŐŘËíďÐĉñĀ
ħďÐÕĂĹĂïËÔV²\ÊËïŐÔÐÔďÐ
ËŗĀĂďĮĴÔŠĀŗŠ²ĴĪïÊĹĉďĹíĬïİĴ×
ĉ²Ī²èÊŗʀtďĀĪ²ÍĹýÔĹĂïËñ<ĬïİĴ×
ħďÐÕĂħĂďĴĹĹçďĴÊ²ĂďŐÕíďíĬïİĴ×
ý²ĀďËíďÐĉñĀŠÔŠ³ĈĀďŐÕÐĂ²ŢÊŗʀ

{t\w\V@<O7¥UV®>
²ĪÔ³ĂĹĮĴ³ĴĉñíďèŗĈĉ³Šï²ĮÔĮĴ²ŐñĉďŐ³
ĮħďĪĴďŐĉñí²Ă²ʀ>ĉŐÔĮĴďĪÔĈýÔ{ĴĬÔÐďÍÔĮĀŘ
ĀĪ²ýʀÔĂĀ³Ĵ×ĂďËŐïÍĉ²ÊĹÐÔĈñĴŐÔİĀÔĪÕŠ³ŠÔĈñ
ŐÍÔĴĉ×Ĉ²ĂÕĴĪïÊĹĉŗʀ
t²ĪĀďŐ²ËñĈñĮĴ²ĹĮħďĪĴďŐĉñí²ĂŗÊĹÐďĹ
ħĬñĮĴĹħĉ³ŠMďĈÔĉĮĀÕíďĉ³Ĉ×ĮĴñʀ<Ă²Őĉñħ²ĪĀďŐ²ËñħĂďËíĹ²ĂÔħďĮĴ²ŐñĈ×ĮĴďŠÐĪĹíÕĮĴĪ²ĉŗ
ħďŠÔĈĀĹý²ĀďĪďŠİñĬÔĉñÐĉÔİĉñíďħ²ĪĀďŐïİĴ×
ĹħïŐďŐ²ĪĹʀ{ďĹÍ²Įĉ×ŐŠĉïĀĉÔïħĪŎËíďÐ
Šħ²ĪĀďŐïİĴ×Āí²ĂÔ²Ĵ²ĀÕħĬñĈďĀÔİĀďĂËÔ
{ĂĹĉÔÍĉñËííďÐïĉʀ
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=SUiY\]ŐtÿDQVNëFKPĚVWVNëFKÿiVWt
&RMHQD6WUDätQĚ
QRYpKR"
Asi nejradostnější zpráva je, že se
v nedávné době podařilo dokončit
rekonstrukci objektu bývalých fotbalových kabin na hřišti a hlavně
- přistavět sociální zařízení. Mohli
jsme se tak symbolicky rozloučit
s naší letitou chemickou toaletou
a s barely s vodou, jako nuznou náhražkou umýváren, a hřiště se konečně zařadilo mezi zázemí odpovídající standardům jednadvacátého
století. Ale tím to neskončilo, pod
vedením našeho správce a díky nadšení dobrovolníků celý objekt dále
vzkvétá a je důstojným místem pro
pořádání nejrůznějších akcí a setkání. Však pokud půjdete či pojedete
okolo na kole, směrem na Mukařov,
všimněte si...

0LNXOiäVQDGEXGH

Co se týká společenských akcí, tak
letos se vinou neblahé covidové situace nekonaly tradiční akce Čarodějnice a Loučení s létem, které jsou
pro svůj bohatý program velmi oblíbené. Přesto nezoufáme. Naopak
doufáme, že bude lépe a že se podaří
uskutečnit alespoň tradiční mikulášskou nadílku. Tuto akci, stejně
jako akce již zmíněné, organizuje
parta skvělých dobrovolníků, kteří
neváhají svůj čas věnovat přípravě
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Za Strašín vám všem
ħĬÔýÔĈÔĀĂïÐĉÕ
Ő³ĉďÍĉñĮŐ³ĴĀŗ
²ħĬÔÐÔŐİñĈ
ħÔŐĉÕŠÐĪ²Őñ

a realizaci těchto náročných akcí
– vždyť malých účastníků bývá na
našich strašínských akcích pravidelně více než sto… Tak věříme, že
první prosincovou neděli se opět
rozzáří oči všech dítek, které se nebudou bát dojít si k Mikuláši pro
nadílku i navzdory strašidelně vypadající hordě hudrujících čertů…

&RVHGiOHSRGDŐLOR"
Letos se dokončila kompletní oprava zdi místního hřbitova, tedy,
vlastně se postavila zeď celá nová.
Povedlo se zrenovovat kontejnerová stanoviště (dílem i brigádnickou
formou), zbudovat parkovací místa
u dětského hřiště „Pirátův park“,
zrenovovat obecní pumpu, po jarní
vichřici musel být osazen nový pří-

střešek autobusové zastávky, opravily se nejvíce poničené části ulic Na
Hájích, V Žaludech… Ale velký kus
práce nás a město tady ještě čeká.
Aktuálně jsme dořešili problém
s ukončenou smlouvou na zimní
údržbu obecních komunikací. Díky
vstřícnosti sousední obce Babice se
nám podařilo uzavřít smlouvu novou, takže snad nezapadáme sněhem a nezůstaneme „odříznuti od
světa“, dorazí-li v zimě řádná sněhová nadílka. A tu bychom si jistě
všichni, nejenom my Strašíňáci,
přáli. Vždyť vyrazit s dětmi sáňkovat, nebo si zaběžkovat do zdejších
lesů, projít se či proběhnout se po
křupající sněhové peřině, to je ta
pravá zima.
Tomáš Nejedlý,
osadní výbor Strašín

texty.kuryr@ricany.cz
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6HWNiYiQtVHVRXVHG\OLGHPYH9RGĚUiGNiFKFK\Et
Předloni jsme v našem obecním domě uspořádali vydařenou předvánoční akci – připravili jsme pohoštění, dárky
pro děti a tvůrčí dílničky. Všichni si mohli vyzkoušet výrobu dekorací a zdobení perníčků. Na závěr zazněly koledy.
Těšili jsme se, že si společné předvánoční setkání užijeme i příští rok, covid nám to však nedovolil. Ale nevzdali jsme
to a zvolili jiný způsob. Zařídili jsme Mikuláše, anděla a čerty a rodiče si mohli objednat návštěvu. Skupinka obcházela Voděrádky a nadělovala dětem dárečky a když bylo potřeba, i pokárání. Letos, pokud situace dovolí, bychom
rádi spojili obojí – setkání v obecním domě i mikulášskou nadílku. Jsme připraveni průběh akce přizpůsobit. Lidé
Vlaďka Hubatová-Vacková,
se informace včas dozví na FB, a také budeme rozesílat emaily.“
osadní výbor Voděrádky

5HYLWDOL]DFHU\EQtNŢY-DæORYLFtFK
V minulém roce nám udělala radost revitalizace rybníků. Došlo k vybagrování bahna, které nebylo závadné, takže
se mohlo dovést na pole a zaorat. Celkem se jednalo o cca čtyři sta kubíků. Rybníky byly osazeny novými stavidly,
břehy opevněny štěrkem a kamenem. Vyřezala se také část náletových křovin.
Vyvýšené místo ve spodním rybníku funguje jako prostor pro žáby a už také došlo k výsadbě ryb – konkrétně býložravého amura, lína a kapra. Dravá ryba zatím nasazena nebude. Rybolov začne s největší pravděpodobností až
v roce 2023, aby násadová ryba stihla povyrůst na správnou míru.
osadní výbor Jažlovice

ĂÔÐĉďŐÕĈMĹĪŘĪĹĮÔĈŎŢÔĴÔĴ×İïĴĉ²ŠħĪ³ŐŗŠÐ²ĂİñËíĬñÍ²ĉĮĀŘËíĈ×ĮĴĮĀŘËíÍ³ĮĴñʄʄʄ

19

Informace z radnice

0ĚVWRFK\VWiUHNRQVWUXNFHVYëFKE\WŢ
Nově vzniklý Fond rozvoje bydlení umožní pustit se do postupné
modernizace bytů v majetku města. Bytový fond byl dlouhodobě
opomíjen z pohledu investic, a standard vybavení některých nájemních bytů je velmi nízký. To by chtělo vedení radnice změnit.
Již na příští rok je plánována rekonstrukce cca šesti bytů a do
budoucna by se mělo v tomto trendu pokračovat.
„Chceme nájemníkům nabídnout
vyšší standard bydlení, než je současný stav. Kromě takzvaných preferovaných pozic chceme mít k dispozici
i byt pro mimořádnou tíživou sociální situaci, který by po nezbytně nutnou dobu (maximálně jednoho roku)
pomohl překlenout bytový problém.
Město má k dispozici byty sociální
a rádi bychom nabídli i pár bytů
startovacích pro mladé,“ vysvětluje
novou strategii bytového hospodářství místostarosta Pavel Matoška.
„Byty chceme využít také pro získání
dlouhodobě neobsazených preferovaných pozic, a to jak pro městský úřad,
tak pro zaměstnance příspěvkových
organizací. Dlouhodobě se nám nedaří sehnat třeba vodohospodáře
a učitele. Právě těmto profesím rádi
bydlení poskytneme za přijatelných
podmínek,” doplňuje Pavel Matoška
a pokračuje: „Město s výší nájemného nehýbalo již desítku let. Je nutné
upozornit, že současné platné ceny

pronájmů obecních bytů se pohybují
hluboko pod cenami komerčními.”
Příjmy z nájmů všech prostor v objektech s bytovými jednotkami ve
vlastnictví města by měly pokrýt náklady na údržbu a opravy bytového
fondu a zároveň vytvářet rezervu ve
Fondu rozvoje bydlení na technické
zhodnocení bytového fondu. Počet
bytů v bytových domech ve vlastnictví města by měl být udržován
v nezbytně nutném rozsahu. Cílem
města není neúměrné rozšiřování
vlastního bytového fondu.
V tuto chvíli disponuje město 219
bytovými jednotkami. Tento počet
bytů se však sníží zhruba o polovinu po naplnění smluv o smlouvách
budoucích v bytových domech 1999
a 2000 Melantrichova (cca 60 bytových jednotek). Další stovka bytů
se nachází v domě s pečovatelskou
službou Senior na Komenského náměstí 1850.

6ďĴďýÔÐĉďíďŠÊŗĴŎĉ²U²Į²ĪŗĀďŐ×ĉ³Ĉ×ĮĴñʅĀĴÔĪŘÊĹÐÔĈ×ĮĴď
ĪÔĀďĉĮĴĪĹďŐ²Ĵʄ

Zásady bytové politiky přijaté
v jednohlasné shodě zastupitelstvem upravují postupy při poskytování pronájmu bytů v objektech
v majetku města. Zásady nastavují
transparentní a zodpovědný systém,
umožní lepší kontrolu řádného užívání. Stanovují podmínky pronájmu
pro preferované profese, bydlení pro
osoby v tíživé sociální situaci, bydlení pro seniory i komerční pronájmy.
Jedním z hlavních cílů bytové politiky je rovněž ekonomická udržitelnost bytového fondu.
Změna systému se projeví při uzavírání nových nájemních smluv
k bytům, případně při prodlužování
nájemních smluv na dobu určitou,
které má město v majetku.
Kateřina Lauerová
Tisková zpráva města

>ĉçďĪĈ²ËÔď²ĀĴĹ³ĂĉñĈŠ³Ĉ×ĪĹ
ħĪďĉ³ýĈĹĉ³ýÔĈĉñËíÊŗĴŎ
ŐŘÊ×ĪďŐŘĈĬñŠÔĉñĈĮÔŠ³ýÔĈËïÐďŠŐ×ÐñŐŢÐŗĉ²ĺĬÔÐĉñ
ÐÔĮËÔĈ×ĮĴ²²ĉ²őÔÊďŐŘËí
ĮĴĪ³ĉĀ³ËíőőőʀĪïË²ĉŗʀËŠʁĀÐÔ
ýĮďĹŠħĬñĮĴĹħĉ×ĉŗħďĴĬÔÊĉÕ
çďĪĈĹĂ³ĬÔʀ ³ĂÔÊĹÐÔħĪďÊñí²Ĵ
ïĉŠÔĪËÔĉ²ĪÔ²ĂïĴĉñËíĮÔĪŐÔĪÔËí
²ŐýïĉŘËíŐíďÐĉŘËíĈÔÐïñËíʀ
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åLMHPHŏtÿDQ\
'ĚNXMHPH]DYiQRÿQtVWURP
Masarykovo náměstí každý rok zdobí darovaný vánoční
strom. Na výzvu se vždy přihlásí několik nabídek a vedení města vybere ten nejlépe rostlý strom. Všem dárcům děkujeme! Letos byl vybrán krásný smrk pichlavý,
vysoký téměř osm metrů, který rostl přímo v Říčanech.
Usazení stromu a instalaci osvětlení po celém městě má
na starosti oddělení technické správy a vždy jde o časově náročnou akci. Práce začínají již začátkem listopadu, aby se vše stihlo. Město se snaží průběžně pořizovat
nové ozdoby, aby se lidé měli na co těšit. Letos bude Masarykovo náměstí zdobit nový dřevěný betlém.

1DSURFKi]NXGR1HGYĚ]t
Mezi Říčany a Nedvězím vznikla nová polní cesta Nad
Mejtem. Kilometr dlouhá mlatová cesta vede z ulice Pod
Bahnivkou a pokračuje přes pole až k ulici Málkovská
v Nedvězí. Dokonce letošního roku by měly být podél
cesty instalovány odpadkové koše a lavičky. Na jaře příštího roku je podél cesty naplánována výsadba stromů.
Polní cesta byla obnovena díky dotaci Magistrátu hl.
města Prahy.

'ŐHYĚQpVRFK\
Další dřevěná socha vznikla v lese na Jurečku. Sochy
vyřezává Dušan Matuška přímo do kmene poražených
stromů. Další díla můžete obdivovat například v lese
nad Olivovnou U Obrázku nebo na mýtině proti Olivově léčebně.

1RYpJUDIÀWL
Trafostanici v Bezručově ulici zdobí graffiti od stejného
umělce, který stojí za výzdobou podchodů na nádraží.
Jak se vám líbí dílo sprejera Real 143?
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ŐyñÍ²ĉÔËí
ŐyñÍ²ĉÔËí

První ²ÐŐÔĉĴĉñĉÔÐ×ĂÔ
28. listopadu od 17 hodin
wďŠĮŐñËÔĉñŐ³ĉďÍĉñíďĮĴĪďĈĹ
°ÔĮĶďŐŘĮďĹÊďĪ®}
t×ŐÔËĀŘĮÊďĪV²Ă²Ð×ĉď
°³ËïŠO \ĮĪÔËïĴ²ÍĉñĈħ³ĮĈÔĈ
®}ÔŠĪĹÍďŐ²ʁU}ĴŗĬĂñĮĴÔĀ

 ĪĹí³²ÐŐÔĉĴĉñĉÔÐ×ĂÔ
5. prosince od 17 hodin
yñĈĮĀďĀ²ĴďĂïËĀ³ç²ĪĉďĮĴ
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ĬÔĴñ²ÐŐÔĉĴĉñĉÔÐ×ĂÔ
12. prosince od 17 hodin
KĹĉ³ĀʛÍÔĮĀŘĮĀ²ĹĴʁĮĴĬÔÐïĮĀďOñħ²yñÍ²ĉŗ

ĴŐĪĴ³²ÐŐÔĉĴĉñĉÔÐ×ĂÔ
19. prosince od 17 hodin
ñĪĀÔŐÊĪ²ĴĪĮĀ³yñÍ²ĉŗ
ïĉïËÔyñÍ²ĉŗʛÔŐ²ĉèÔĂïËĀÕĮħďĂÔÍÔĉĮĴŐñ
ÔĮĴ²ïĉĴÔèĪ²ËÔ
\ĂïŐďŐ²Ð×ĴĮĀ³ĂÕÍÔÊĉ²
U{yñÍ²ĉĮĀď
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6HQLRŐLVLQDäLSR]RUQRVW]DVORXæt

{ÔĉïďĪŗħĬïİÔĂħďŠÐĪ²ŐïĴïĮĴ²ĪďĮĴ² ²ŐïÐUïËí²ĂïÍĀ²ʄʤKĮÔĈ
Ī³ÐʅŢÔýĮÔĈĮïĈďíĂĮĉ²İïĈïĮĴ²ĪİñĈïĮħďĂĹďÊÍ²ĉŗĉÔçďĪĈ³Ăĉ×ʅħĬ³ĴÔĂĮĀŗħďħďŐñÐ²Ĵʄ®ĪďŠíďŐďĪŎĉ²ħĬñĀĂ²ÐŐŗħĂŗĉĹĂďʅŢÔ
ĈĉďíŘĈĮÔĉïďĪŎĈËíŗÊñŐŘĂÔĴŗ²Š³ýÔŠÐŗʄʥ

Foto: Rudolf Flachs

V KC Labuť se uskutečnilo tradiční setkání seniorů.
A bylo to fajn! Zpívalo se, tančilo a povídalo. „Je skvělé,
že se setkání podařilo uspořádat. Přece jenom se v dnešní
době společenské akce plánují obtížněji. A senioři si určitě naši pozornost zaslouží,“ uvedla místostarostka Hana
Špačková.
K tanci a poslechu hrála kapela Jindry Kelíška ve složení
harmonika, kytara, cello a kontrabas. V programu vystoupili Pavla a Honza Beránkovi s latinskoamerickými
tanci a malé tanečnice z TS DANCE EB. Poděkování
patří KC Labut za poskytnutí sálu a Pekařství Frydrych
za koláčky.

%UXVOHQtSURVHQLRU\='$50$
Každé pondělí od 8:30 do 10:15 hodin můžou říčanští senioři nazout brusle a využít ledovou plochu zimního
stadionu. Město Říčany opět zajistilo pro občany od 65 let volné bruslení zdarma až do 10. dubna 2022.
Pronájem ledové plochy v Merkur Ice Areně pro seniory i školy zřizované městem hradí město již pátou sezónu.

ĀĴïŐĉñĬñÍ²ĉİĴñĮÔĉïďĬïý²Įĉ×ÐďĀ²ŠĹýñʅŢÔŐ×ĀýÔýÔĉďĈÍñĮĂďʄ
ĉ²ŐñËýïĈĉÔËíŗÊñ²ĉïĮĈŗĮĂħĪďíĹĈďĪʟĴ²ĀĴďĮïĹŢïĂï
U²ĮďħĹĮĴĉ²ĂÔÐ×ʄ
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1RYëSURVWRUSURPRGHUQtY]GĚOiYiQt0X]HXPŏtÿDQ\
Město Říčany vyhlásilo architektonickou soutěž na prostor pro
moderní vzdělávání Muzeum Říčany, který by měl vzniknout v nevyužitém objektu v areálu hradu.
S ohledem na plánovanou vzdělávací náplň Muzea se předpokládá
maximální prostorové a provozní
propojení se sousedním Geoparkem, umístěném na pozemku 1. ZŠ.
Součástí návrhu bude i veřejně přístupná hradní zahrada.

Foto: Rudolf Flachs

ŏtÿDQ\PDMtQRYpåiNRYVNp]DVWXSLWHOVWYR

Na školní rok 2021/2022 byli po roční pauze vybráni noví žákovští zastupitelé. Zástupci byli ve svých školách
zvoleni z řad žáků základních škol a studentů gymnázií. Nyní budou jednotlivé školy zastupovat a přinášet
nejen své podněty, ale i nápady od svých spolužáků či sousedů.
Dne 11. 11. si na radnici ze svých 21 členů tajným hlasováním zvolili svého starostu, kterým se stal Jakub Šinták, student MKG. Místostarosty byli zvoleni Anna Andrášková z 1. ZŠ, Marcela Čápová z MKG a Matyáš Maňas
z 3. ZŠ. Gratulujeme!
Žáci a studenti, pokud máte již nyní nápad, co např. změnit, vytvořit ve vaší škole, ve městě, neváhejte se na jednotlivé žákovské zastupitele ve škole obrátit. Žákovští zastupitelé jsou připraveni jednat a pomáhat. Těšíme se na
nové projekty, aktivity a spolupráci na kulturních či sportovních akcích. Doufáme, že nás pandemie neukončí tak,
jako vloni.
Hana Stinglová, koordinátor ŽZ
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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 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – ODDĚLENÍ
VODOPRÁVNÍ ŘÁD
Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Bližší informace:
Olga Rathouská, tel. 323 618 282, vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
Radek Smetánka, tel. 323 618 247, vedoucí odboru životního prostředí

2. REFERENT ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY NA ODBORU
SPRÁVY MAJETKU – ÚDRŽBA ZELENĚ
Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Bližší informace:
Michal Svoboda, tel. 602 767 155, vedoucí oddělení technické správ

3. REFERENT ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY NA ODBORU
SPRÁVY MAJETKU – VODOHOSPODÁŘ
Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
Bližší informace:
Michal Svoboda, tel. 602 767 155, vedoucí oddělení technické správy

4. DĚLNÍK - DROBNÉ ÚDRŽBY A ÚKLID MĚSTA (2 POZICE)
Střední vzdělání s výučním listem
Bližší informace:
Michal Svoboda, tel. 602 767 155, vedoucí oddělení technické správy

5. REFERENT ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY –
PARKOVACÍ SYSTÉM, CZECHPOINT A OVĚŘOVÁNÍ
Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
Bližší informace:
Markéta Javůrková, tel. 602 145 339, vedoucí odboru kanceláře starosty

Město Říčany svým zaměstnancům nabízí:

z zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
z 5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc z příspěvek na mateřskou školu
z stravenky v hodnotě 120,- Kč z příspěvek na penzijní připojištění z příspěvky při životních
a pracovních výročích z školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30 000 Kč
z příspěvek na volnočasové aktivity z příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
z příspěvek na kulturní akce organizované městem z možnost půjčky na bytové účely
z možnost sociální výpomoci a půjčky z dotovaná výuka jazyků z 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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®<w ®{'$V@
OTTO PLACHT
2. 12. 2021 v 17.30 hodin
ŐÔĪĉïĮ³ŢŐŘĮĴ²ŐŗʍĀďĉËÔĪĴK²ĈÔĮÔ<²ĪĪïÔĮĮÔ
U×ĮĴĮĀ³7²ĂÔĪïÔyñÍ²ĉŗ
{Ĵ²Ī³Ī²ÐĉïËÔʁU²Į²ĪŗĀďŐďĉ³Ĉ×ĮĴñʁyñÍ²ĉŗ
Výstava potrvá do 12. ledna 2022.
\ĴÔŐñĪ²ËñÐďÊ²ʂ Po, St 13–17
 
ĴʁĴ ȟȡʛȟȣ
So
9–12
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Plnění rozpočtu
města

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Skutečnost
k 31. 8. 2021
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

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

255 724 700,00

263 446 400,00

260 101 826,01

98,73

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

110 367 453,00

154 207 011,36

155 142 375,52

100,61

3 050 000,00

6 956 124,00

6 890 981,00

99,06

230 964 013,72

231 685 494,40

118 854 655,62

51,30

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
Přijaté dotace
Přijaté splátky půjček

636 000,00

2 038 797,80

3 740 957,80

183,49

Rozpočtové příjmy
běžného roku celkem

600 742 166,72

658 333 827,56

544 730 795,95

82,74

Přebytek hospodaření za minulý rok

194 822 958,22

243 422 020,81

243 422 020,81

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

795 565 124,94

901 755 848,37

788 152 816,76

87,40

Běžné (provozní) výdaje

393 614 719,70

440 740 805,19

322 112 222,11

73,08

Rozpisové rezervy

10 600 000,00

3 878 855,48

0,00

0,00

Běžné výdaje celkem

404 214 719,70

444 619 660,67

322 112 222,11

72,45

Kapitálové (investiční) výdaje

333 399 974,64

397 704 561,99

98 687 779,67

24,81

Termínovaný vklad
Úvěr
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření

0,00

VÝDAJE

Rezervy na investice

18 952 330,60

27 605 925,71

0,00

0,00

Investiční výdaje celkem

352 352 305,24

425 310 487,70

98 687 779,67

23,20

Rozpočtové výdaje běžného roku
celkem

756 567 024,94

869 930 148,37

420 800 001,78

48,37

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

38 998 100,00

31 825 700,00

23 869 274,04

75,00

795 565 124,94

901 755 848,37

444 669 275,82

49,31

0,00

0,00

343 483 540,94

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

Vánoční dárky z informačního centra
Adventní období je v plném proudu a Vánoce na dohled. Pokud jste tak ještě neučinili,
je nejvyšší čas pořídit dárky pro své blízké.
Nemusíte jezdit daleko, radost můžete udělat i drobnostmi. A nejvíc takových drobných dárečků na poslední chvíli můžete
pořídit v informačním centru na Masarykově náměstí.
Jak jsme již avizovali v listopadovém vydání Kurýru, i letos pokračuje oblíbená soutěž o vstupenky do wellness
a ﬁtness u našich obchodních partnerů – Aquapalace
Praha nebo Parkhotel Holiday Benice. Kupte svoje dárky
alespoň za 200 Kč právě u nás do 15. prosince a budete
zařazeni do slosování – vstupenkou tak můžete udělat
radost svým blízkým už pod stromečkem!
A co nabízíme? Nové vánoční sady s kosmetikou nebo
sladkostmi, koření na svařené víno, oblíbené bílé a čer-

28

vené víno v ozdobné vánoční krabici,
knížky, polštářky nebo hrnečky s motivy
Josefa Lady. Na děti čeká plyšový kocour
Mikeš nebo půvabný Ladův papírový Betlém a svoje dárky si můžete rovnou odnést
v ozdobných taškách nebo doma zabalit
do vánočního papíru – jak jinak než opět s motivy Josefa
Lady. A protože na začátku prosince chodí Mikuláš, tak
pro něj tady čekají Mikešovy čokoládové jazýčky, nebo
Říčanské oplatky, další typický výrobek našeho regionu.
Těšíme se na každého návštěvníka, přijít můžete třeba
jen pro dobrou kávu anebo punč na zahřátí.
Krásné adventní období a požehnané Vánoce všem lidem
v Říčanech přejí kolegyně z informačních center
a společnosti Mediální a komunikační servis.
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Zastupitelé

Přání říčanského STANu
Milí Říčaňáci,rádi bychom vám
za všechny kolegy z říčanského
STANu popřáli klidné prožití adventu, krásné Vánoce a úspěšný
nový rok 2022. Na konci roku je
dobrý čas pro bilancování. Jsme
rádi, že jsme i v letošním roce mohli
přispět k tomu, aby nájemníci z bytových domů 1910, 1999 a 2000
na Komenského náměstí a v Melantrichově ulici měli klidnější spaní.
V kauze převodu bytů podle 20 let
starých smluv nám daly za pravdu
nejen soudy, ale i příslušná ministerstva ve svém společném prohlášení. Staré závazky města se musí
plnit a je dobře, že jsme se v tomto
ohledu stali vzorem i pro další města, která se potýkají s podobnými
problémy. Zdá se, že přímky se před
rokem opravdu propojily ve správném bodě.
Co nás čeká v roce 2022? Všichni
chceme žít v krásném, upraveném
městě s dostatečnou infrastrukturou.
Zásadní investicí města, která by ale
odčerpala většinu městských prostředků, měla být nová škola na Komenského náměstí. Na jednu stranu

30

architektonicky hodnotná budova,
která by vyřešila naše problémy s nedostatečnou kapacitou v základním
školství, je pro tuto chvíli nerealizovatelným projektem. Nejen kvůli rostoucím cenám na stavebním trhu je
třeba rozhodnutí o této stavbě odsunout a v případě, že se situace v roce
2022 nezlepší, pak stavbu odpískat
a hledat alternativní řešení. Tím prvním je koupě budovy „staré pošty“
naproti parku A. Švehly, kde by mohly být tři nové třídy. Politika města ale
nemůže stát i padat s jednou investiční akcí, jako tomu bylo v našem

městě v roce 2010, kdy stavba nové
školy u lesa spolykala drtivou většinu prostředků na městské investice.
Musíme řešit i další problémy, které
nás trápí – konkrétně opravy místních komunikací a budování chodníků, renovaci stávajících nemovitostí
v majetku města nebo údržbu veřejné
zeleně. Pojďme stát nohama pevně
na zemi a řešme problémy, které nás
ve městě skutečně trápí. A přejme si,
ať je ten příští rok lepší, než možná
ve skutečnosti bude.
Zastupitelé STAN Říčany

texty.kuryr@ricany.cz
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Pohodový čas všem
Tak jsme tak nějak
všichni asi čekali,
že rok 2021 bude
jiný. Všichni jsme
chtěli, aby byl lepší, a aby korona
zmizela. Na rozdíl
od covidu je rok 2021 skoro u konce.
Začíná advent, řešíme Vánoce, a taky
zase to, jaký bude ten další rok.
Přesně před rokem si Říčany začaly
zvykat na život s novým starostou.
Vladimír Kořen sice jako starosta
skončil, ale neodešel úplně. A to je
dobře, protože na zastupitelstvech
může zúročit své dlouholeté zkušenosti a přispět do často těžké diskuse. David Michalička nenastoupil

do lehké pozice, ale ujal se jí odhodlaně. Z mého opozičního pohledu
udělal několik chyb (třeba parkování,
že). Ale pokusil se také zlepšit komunikaci s opozicí, což byl pozitivní
krok. Mám řadu výhrad k fungování
radnice, častokrát bychom mohli
opakovat větu „My jsme vám to říkali…“ (škola, čistička, parkování…).
Pokud mám ale takto na konci roku
bilancovat, zastupitelstvo ve většině zásadních věcí našlo shodu. Jsem
rád, že se například podařilo dotáhnout převod bytů na Komenského
náměstí.
Letošní rok byl plný očekávání také v té
velké politice, protože se konaly parlamentní volby. Dvě třetiny Říčaňáků

volily dvě demokratické koalice, takže
jsou snad s výsledky spokojeny. Díky
vám všem za to. Nově vznikající vláda
rozhodně přinese změnu oproti atmosféře, kterou do politiky vnesl Andrej
Babiš. Z tohoto pohledu se tedy rok
2021 vydařil.
Tak se těšme, co přinese rok plný
dvojek. Nechci předvídat, co předvede covid. Ale chci vám všem popřát,
ať plány, které si během prosince
nakreslíte, v roce 2022 vyjdou. Přeji vám, ať co nejčastěji předvánoční
shon vyměníte za klid adventu. Blíží
se čas potkávání, dárků a radosti. Tak
ať si ho všichni v klidu a ve zdraví užijeme!
Jiří Kozák, zastupitel (ODS)

Odpověď P. Matošky je určitě delší.
To znamená, že toto pravidlo platí jen
pro někoho? Nevím, proč si P. Matoška dal tu práci, aby vyjmenoval města
a obce, které vede ODS a mají tiskovou mluvčí. Já to nezpochybňuji a nic
mi není do toho, která města tento institut mají. Pouze jsem vyjádřila svůj

názor, že Říčany nepotřebují organizátora osadních výborů a tiskovou
mluvčí se sekretářkou.

Krásný adventní čas
Poděkování:
Ragbistům
za krásnou sportovní propagaci
města získáním titulu Mistra republiky. D. Frydrychovi za práci
pro naše ragby a všem sponzorům
družstva. I poděkování města formou
sudu piva a dvou kýt šunky bylo originální. Díky moc.
Co se mi líbí:
Bez ohledu na koalici a opozici jsme
na Zastupitelstvu odsouhlasili odložení výstavby ZŠ na Komenského
náměstí. Neznamená to, že výstavba
školy spadla pod stůl, ale že se příští
rok přihlásíme do dotačních titulů
a budeme mít na výstavbu školy víc
času.
Chválím:
Prodej bytů čp. 1999 a čp. 2000. Dokázali jsme, že ctíme smlouvy, i když
jsou 20 let staré.
Na konec:
Nechci být před Vánocemi rýpavá,
ale musím se vrátit k odpovědi P. Matošky na můj příspěvek v minulém
Kurýru. Můj názor na popelnice
zdarma je stále stejný a to, že se ten
slogan objevil na volebních plakátech
KM, jen potvrzuje, že to předvolební
slogan byl. Všichni máme na články
do Kurýru vyhrazeno 2000 znaků.

Pokoj lidem dobré vůle o Vánocích
a vše nejlepší v roce 2022.
Karla Egidová,
astupitelka (ODS)
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany
e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150
Mob. 725 022 765
Městská policie radí a informuje
Strážníci městské policie se zúčastnili kurzu bezpečné
jízdy pro vozidla s právem přednosti v jízdě. Tento kurz
přináší užitečné informace a praktické zkušenosti z oblasti bezpečnosti provozu a to dynamickým způsobem.
Strážníci si tak mohli vyzkoušet situace, do kterých se
na silnici dostanou jen zřídka, ale jejich zvládnutí a předvídání je pro bezpečnost klíčové. Krizové brzdění, smyk,
vyhýbací manévr a mnohem více, vše proběhlo v bezpečí
moderního dopravního polygonu. Strážníci jsou tak více
připraveni na nástrahy běžného silničního provozu.

Každoroční zvýšenou kontrolní činnost v období Památky
zesnulých strážníci zaměřili na všechny hřbitovy ve svém
katastru působnosti. Strážníci v rámci preventivní akce
kontrolovali v nepravidelných časových intervalech v denní i noční době všechny hřbitovy na území města a jeho
přidružených obcích. Kontrolní činnost nespočívala pouze v samotné kontrole hřbitovních prostor, ale i zaparkovaných vozidel návštěvníků. Někteří návštěvníci jsou nepoučitelní a nechávají veškeré cennosti v zaparkovaném
vozidle bez dozoru. Při pohybu na hřbitově v tomto období, kdy je návštěvnost hřbitovů zvýšená, jsou návštěvníci
nepozorní i vůči svým zavazadlům. Kabelky, tašky a jiné
věci nechávají volně položené u hrobového místa a pohybují se bezstarostně po hřbitově. Je potřeba pamatovat, že
příležitost dělá zloděje.
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Z knihy událostí
19. října, 17.35

Policie ČR žádá strážníky o spolupráci v ulici Březská, kde hlídka policie společně se zdravotnickou záchrannou službou zajišťuje převoz psychicky
nemocné osoby, která je agresivní. Po příjezdu na místo
strážníci zjišťují, že osoba je již naložena na nosítka. Její
agrese je taková, že je nutné osobu připoutat služebními
pouty policistů i strážníků. Až po tomto zajištění bylo
možné realizovat převoz osoby do odborného zdravotnického zařízení, aby při převozu nedošlo k ohrožení zdraví
převážené osoby nebo záchranářů.
23. října, 17.35 Strážníci během několika dní opakovaně řeší seniorku, která se pohybuje zmatená po městě.
Žena je vázána na město a ulici Purkyňova, kde kdysi žila.
Strážníci ženě vždy poskytují adekvátní pomoc, kterou je
potřeba seniorce zajistit. Seniorka je vždy předána do péče
rodinných příslušníků, ale ti nejsou vždy k dispozici a několikrát zdravotní stav seniorky vyžadoval odbornou zdravotnickou pomoc. Celá situace byla konzultována s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, aby pomoc seniorce
byla vždy rychlá a efektivní.
4. listopadu, 20.44 V rámci běžné hlídkové činnosti
v ulici Pod Lihovarem si strážníci všímají muže, který šel
vprostřed protisměrného jízdního pruhu, přitom nereagoval
na vozidla, která v tomto jízdním pruhu jela. Vozidla za ním
musela zastavit a poté muže objet. Strážníci muže kontaktují a vyzývají jej, aby opustil vozovku a šel na chodník. Muž
nejprve výzvy uposlechnul, byl strážníky poučen a strážníci
se po projednání věci domluvou chystají z místa odjet. Muž
však vzápětí opět vstupuje do vozovky a pokračuje dále v chůzi. Na základě toho se strážníci dotazují muže, čemu na předchozím poučení nerozuměl a opětovně jej vyzývají, aby opustil jízdní pruh a dále šel po chodníku. Na to muž reagoval
slovy, že si může dělat, co chce, a že půjde po silnici. Na další
opětovné výzvy již nereagoval. Jízdním pruhem projížděla
další vozidla a opět musela muže objíždět. Na výzvy strážníků muž nereaguje, proto jej strážníci z vozovky odvádějí
na chodník. Následovalo mužovo agresivní jednání, které
vedlo k použití donucovacích prostředků ze strany strážníků
a až teprve nasazení služebních pout muže uklidňuje do té
míry, že může být předveden na služebnu Policie ČR. Po ověření totožnosti je muž poučen o spáchaných přestupcích, kterých se svým jednáním dopustil a následně propuštěn. Jeho
protiprávní jednání je oznámeno příslušnému správnímu
orgánu k dalšímu projednání.
Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
Městská policie Říčany přeje čtenářům šťastné a veselé
Vánoce a klidné prožití svátků.

texty.kuryr@ricany.cz
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Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
Milí čtenáři a příznivci našeho sboru,
máme před sebou poslední měsíc tohoto roku a s ním spojené příjemné vánoční svátky a oslavy Nového roku. Buďte
obezřetní, a to jak s pálením svíček při navození té správné
vánoční atmosféry, tak i s pyrotechnikou, která je spojená
s oslavami příchodu nového roku. Velmi rádi se s vámi budeme potkávat, ale určitě nás nechcete vidět u sebe doma
s modrými majáky.
Příležitostí k setkání je mnoho, jedna z nedávných byla
při oslavách 50 let HZS v Říčanech. Mohli jste nás zde vidět s naším tzv. týlovým kontejnerem, který byl připraven
pro organizátory oslav, a mohli jste si prohlédnout i naši
Scanii CAS 30. Gratulujeme našim kolegům ke krásnému jubileu a přejeme šťastné návraty ze zásahů. Když už
jsme u těch oslav, tak my se taktéž připravujeme na velké
oslavy, a to na 150 let existence našeho sboru. Již za dva
roky to spolu oslavíme, další detaily budeme průběžně
zveřejňovat a už nyní se velmi těšíme. Další možnost, kdy
nás můžete potkat, bude jarmark s Čertovským rejem
4. 12., dále pak České Vánoce na Masarykově náměstí
23. 12. Nebudeme chybět ani na adventních nedělích, kde
vás velmi rádi uvidíme.
Abychom pouze neslavili, tak jsme měli i několik výjezdů
k mimořádné události. Mnoho z nich bylo způsobeno silným větrem, který se Říčanům nevyhnul a my jsme tak
měli plné ruce práce. Dne 21. 10. jsme tedy jeli k mnoha
popadaným stromům nebo tam, kde nahnutý strom mohl
někoho ohrozit. V jednom případě jsme si pomohli navijákem, který je součástí naší Scanie. Naviják nám slouží
především při různých technických zásazích. Jeho výhody
spočívají především v jeho síle a tom, že ho máme okamžitě k dispozici. Jsou tedy situace, kdy není nutné volat
další vozidlo a jsme tak více soběstační. Dále jsme vyjeli
24. 10. k čerpání vody a 25. 10. v dopoledních hodinách

k nahlášenému požáru osobního automobilu. Zasahovali
jsme 28. 10. u požáru plastového kontejneru, 5. 11. u odstaveného vozidla na dálnici D1, ze kterého unikaly provozní kapaliny, ale před příjezdem na místo události jsme
byli odvolání zpět na zbrojnici.
Naše mládež je také stále aktivní, i když další soutěže je teprve čekají. Ti nejmladší se připravují na soutěže a trénují
uzlování v tělocvičně ZŠ Bezručova, kde budou po celou
zimu a jakmile nastane teplé počasí, vrátí se opět ven. Starší jsou již otrkaní, mají mnoho za sebou a ti trénují po celý
rok venku anebo v naší garáži ve zbrojnici. Připravují se
především na soutěže v požárním útoku, běhu s překážkami a určitě i hru Plamen. Starší žáci navíc začali pravidelně trénovat na soutěž TFA pod vedením dospělých, kteří
také na TFA trénují, a jezdí pravidelně ve středu k našim
kolegům z SDH Praha – Satalice procvičovat fyzičku. Své
nasbírané dovednosti jezdí ověřit na soutěže v rámci TFA
ligy, do které patřil i závod v Říčanech. Jejich nadšení pro
tento sport je natolik silné, že mladí jeli 17. 11. na soutěž
do Ostravy. Ačkoliv na stupně vítězů zatím nedosáhli, děkuji jim za reprezentaci našeho sboru a věřím, že se velmi
brzy umístí „na bedně“. Všichni jim držíme palce do dalších soutěží.
Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za přízeň v roce
2021. Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a úspěšný začátek nového roku, pevné zdraví a šťastný návrat
z cest.
David Pojezný (jednatel SDH Říčany)
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PŘÍRODA
Říčanska

S příchodem zimy ožívají v Říčanech krmítka pro ptáky. Pozorovat
můžeme řadu druhů, které vídáme
i během léta. S jedním z návštěvníků se ale v Čechách půl roku vůbec
nesetkáme. Jikavec přilétá pouze
na zimní návštěvu.
Pěnkava jikavec je severský pták,
který během léta žije od Skandinávie přes celou Sibiř až po Kamčatku. Hnízdí v oblastech světlých
březových lesů a tajgy. Zimoviště
se rozkládají od jižní a střední Evropy po východní Čínu a Japonsko.
U nás se nejčastěji vyskytuje od října do března.

Typicky se u nás nevyskytuje jednotlivě, ale pohybuje se v hejnech,
občas i s jinými druhy ptáků. Hejna
jikavců v počtech několika desítek
kusů můžeme vídat na strništích,
loukách nebo na stromech podél
silnic, kde sbírají různá semena.
Tažná hejna mívají až desítky tisíc
jedinců. Nejoblíbenější potravou
jsou pro jikavce bukvice. Hejna zalétají i do měst, kde se živí v parcích
a zahradách. S oblibou navštěvují
také krmítka. Intenzita průtahu
přes naše území i početnost ptáků,
kteří u nás zimují, se každoročně
mění mimo jiné v závislosti na počasí nebo na úrodě bukvic.

Jikavci jsou sice ostražití, ale poměrně krotcí ptáci. Dřívější čihaři, kteří ptáky lovili, je považovali
za hloupé. Odtud se do starší češtiny dostal výraz jikavec používaný
jako nadávka.
Díky kroužkování víme, že zatím
nejvzdálenějším zimním turistou,
který navštívil Česko, byl pták odchycený v únoru v Pečkách a následně v květnu ve městě Uchta nedaleko Uralu, vzdáleném 2 724 km.
Jakub Halaš

FOTO: SERGEY YELISEEV

Od naší pěnkavy obecné, která je
během zimy částečně tažná, pěnkavu jikavce spolehlivě poznáme
podle oranžové hrudi, bílého břicha
a kostřece (místo nad kořenem ocasu). Samec má na rozdíl od samice
více černého zbarvení na hlavě.

Pěnkava jikavec je rychlý a vytrvalý
letec. Let má vlnovitý charakter.

FOTO: DUNPHARLAIN

Pěnkava jikavec
Fringilla montifringilla

34

texty.kuryr@ricany.cz

Životní prostředí a zdraví

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908
Kdo je patronem včelařů?
Jako mají hasiči sv. Floriána, myslivci
sv. Huberta a vinaři sv. Urbana, tak
včelaři mají sv. Ambrože.
Kdo to vlastně byl? A proč si ho včelaři
vybrali jako svého patrona?
Stará legenda vypráví o malém
chlapci, na jehož hlavu se, když
jednou spal s otevřenými ústy, snesl
roj a do otevřených úst mu vložil med.
Pak roj odlétl, aniž by chlapci ublížil.
To bylo považováno za boží znamení
a předpověď slavné budoucnosti. Ten
chlapec se jmenoval Ambrož, narodil
se kolem roku 339 v Trevíru v dnešním
Německu jako syn vysoce postaveného
římského úředníka. Když povyrostl,
vystudoval v Římě řečnictví a právo.
Právě řečnictví bylo jeho velmi silnou
stránkou a jeho výmluvnost byla
přisuzována včelám a legendě z jeho
dětství s nimi spojené. Též byl nazýván
„doktorem s medovým jazykem”.

Dokázal srozumitelně oslovit zástupy
věřících a to nasměrovalo jeho život,
který původně nezamýšlel zasvětit
Bohu. Chtěl se stát císařským úředníkem. Když byl po studiích jmenován
přísedícím u soudu v Miláně, vypukly

tam náboženské nepokoje mezi katolíky a sektou ariánů kvůli volbě nového
biskupa. Díky své výřečnosti tyto spory
urovnal, tím získal velkou oblibu u lidu
a byl jím nakonec sám zvolen na biskupský stolec. Ambrož se bránil, neboť nebyl
vysvěcen, ani neměl potřebné vzdělání.
Po potvrzení této volby císařem Valenciánem I. nakonec souhlasil, byl pokřtěn
a 7. prosince se ujal biskupského úřadu.
Pilně studoval teologické spisy a díky
znalostem řečtiny a řecké moudrosti se
zařadil mezi nejvzdělanější církevní učitele. Stal se též propagátorem církevní
hudby a duchovních zpěvů. Zachovala
se jeho mravoučná a bohoslovecká díla.
Zavedl pro křesťanskou bohoslužbu
termín „mše”. Ambrož po nastoupení
do úřadu rozdal veškerý svůj majetek
chudým, prosazoval spravedlnost, neúnavně s pilností včel pracoval a především apeloval na církevní kázeň. Působil jako biskup celých 23 let. Zemřel
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4. dubna 397. Jeho ostatky jsou uloženy
v milánské bazilice.
Svatý Ambrož je vždy ztvárněn se
svými nezbytnými atributy týkajícími
se včel, jako je košnice (slaměný úl),
husí brk (ve včelařské praxi používán
k ometání včel z plástů), či s poletujícími včelkami kolem hlavy. V církevním významu se jedná o symboly jeho
moudrosti, pilnosti, disciplíny a božího
poslání, z čehož zřejmě vznikla i legenda o něm jako chlapci a roji. Včely vůbec
měly silný význam v křesťanské víře. Pro
nás včelaře je to patron a ochránce po již
velmi dlouhou dobu. Nejeden včelař má

v nějaké formě umělecké ztvárnění sv.
Ambrože poblíž svých včel. Je to soška
strážící na včelnici, reliéf vyřezbovaný
na klátu (historický druh úlu vyrobený
z kmene stromu), nebo alespoň obrázek
nad dveřmi do včelína. Proto je 7. prosinec svátkem sv. Ambrože a zároveň
je i světovým dnem medu. Jelikož se
tento svátek odehrává v době adventní, sluší se přidat krom přání klidných
vánočních i předvánočních dní i malý
dárek v podobě receptu na Ambrožovy
perníčky:
600 g hladké mouky, 150 g tuku, 200 g
medu, 180 g mouč. cukru, 2 lžíce kakaa,

2 lžíce perník. koření, 1,5 lžičky jedlé
sody. Rozehřejeme med a tuk, přidáme
čerstvé koření, postupně přidáváme
sypké ingredience a nakonec vejce. Těsto je hodně lepivé, zabalíme ho a na dva
dny ho necháme na chladném místě
odpočívat. Na pomoučněném vále těsto
vyválíme a vykrajujeme libovolné tvary.
Pečeme na 170`C.
Hezké a zdravé Vánoce plné klidu
a hodně štěstí v roce 2022.
Vaši říčanští včelaři
na www.vcelyricany.cz

Pro seniory

Ohlédnutí
za letošním rokem
S blížícím se koncem roku přichází
ohlédnutí nazpět, abychom si připomněli vývoj i význam uplynulých
událostí při realizaci sociálních služeb v naší organizaci. Ta poskytuje
pečovatelskou službu, současně zajišťuje sociální službu formou pobytové odlehčovací služby a taktéž
službu denního stacionáře ve Stacionáři Olga v Říčanech. S potěšením
vyzdvihujeme naše úspěchy, ale nezapomínáme ani na to, že vždycky
je co zlepšovat, inovovat, rozšiřovat nabídku a zároveň ctít dobře
fungující systémy.
Rádi bychom zmínili, že se pečovatelská služba je převážně primární
službou, kterou začínají senioři
využívat, když se potýkají s úbytkem svých sil v domácnosti a jejich
rodina nemůže být stále nablízku.
Jsme tu však nejen pro seniory, ale
také pro dospělé osoby se zdravotním postižením ve věku od 27 let
a pro osoby chronicky nemocné.
Nabídka služeb je široká, pečovatelky zejména dopomáhají při běžném chodu domácnosti, s nákupy
a zajišťují také dovozy obědů. Využívanou službou je dopomoc při
osobní hygieně a někteří naši klienti potřebují doprovodit k lékaři,
na úřad, ke kadeřníkovi a podobně.
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Péče našich zkušených pečovatelek
je na profesionální úrovni. Práci
našich usměvavých, milých a empatických pečovatelek si klienti pochvalují. A to je tím největším oceněním a hnacím motorem do další
nelehké práce.
Další službou, kterou naši klienti
využívají, je denní stacionář. V pracovní dny v době od 7.00 do 17.30
hod. zde poskytujeme péči nejen
v oblasti sebeobsluhy při běžných
každodenních činnostech, ale nabízíme zajímavý denní program
lidem, kteří ze zdravotních nebo
jiných důvodů nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma. Obdobnou péči zajišťujeme formou
pobytové odlehčovací služby. Jedná
se o krátkodobou pobytovou službu v době, kdy rodinní příslušníci
nemohou o svého blízkého pečovat
(např. z důvodu pobytu na dovolené). Naše pečovatelky poskytují péči a podporu osmi klientům
v denním stacionáři a čtyřem klientům ve dvoulůžkových pokojích při
odlehčovací službě. Je tedy patrné,
že jsme organizací tzv. rodinného
typu. Jste vítáni, pokud se potřebujete cítit jako doma, milý přístup
našich ochotných pečovatelek vám
přinese do života úsměvy.

Kromě výše zmíněných sociálních
služeb patří mezi naše hlavní poslání starost o říčanské seniory, kteří
žijí v našem zařízení. Po opravdu
krušných časech souvisejících s obtížnou epidemickou situací opět
pozvolna rozbíháme kulturní a společenskou činnost. Navázali jsme
krásnou spolupráci s mladým cestovatelem Jakubem Grešlem, který
svým osobitým přístupem ke strastem života nám všem dává naději
ve smyslu svého životního motta
„Nic není nemožné“. O jeho přednášky je velký zájem a každý měsíc
se na něj těšíme.
Obnovujeme spolupráci s našimi
tradičními partnery, tzn. mateřskými a základními školami, a hledáme další zajímavé osobnosti, které
by mohly vnést do života našich seniorů příjemné okamžiky.
Určitě nás neváhejte vyhledat,
protože my jsme tu pro vás. Umíme přizpůsobit naši podporu, péči
a pomoc přesně vašim potřebám.
Přejeme krásné vánoční svátky
a hlavně hodně zdraví vám i vašim
rodinám.
Za celý kolektiv pracovníků
Iveta Závodská
ředitelka DSP Senior a stacionář
Olga Říčany, p.o.
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Kavka na punči

FOTO: PIXABAI

7. 12. 2021, 15.00 – 19.00 hod.

před vstupem do
Domova Pod Kavčí Skálou
(Marie Pujmanové 2045, Říčany)

poctivé vánočky a koláče. Jak se říká ve staročeštině: „Přijďte
pobejt.“ Přijďte pro jmelí, pro vánočku a pro oříšky. Přijďte
na punč, na čaj a na něco lahodného na zub. V pondělí 6. 12.
budou totiž naši obyvatelé s nadšením celý den péct a chystat, čím vás v úterý pohostí. Nebo přijďte jen tak. Zabroukat
si s námi koledy a popřát hezké Vánoce. Prostě přijďte zažít
KAVKU NA PUNČI. Bude to tu vonět, bude tady hezky a my
i naši obyvatelé se na vás moc těšíme.
Zveme vás z celého srdce. A moc prosíme: i když máme v Domově plnou proočkovanost, budeme vděčni za vzájemnou
ohleduplnost, za dodržování rozestupů, nošení respirátorů
a desinfekci rukou. Vše nachystáme tak, aby to pro vás bylo
co nejméně obtěžující. Děkujeme předem za pochopení a spolupráci a přejeme klidný předvánoční čas a krásné kvapem se
blížící svátky.
Váš Domov Pod Kavčí Skálou
PS: Držte nám palce, ať se daří pandemii přidržet
na uzdě a nezakáží nám i tu venkovní akci.

Co to asi může být „Kavka na punči“?
Název pro akci, kterou zaměstnanci domova vymysleli pro
potěšení nejen obyvatel Domova Pod Kavčí Skálou, ale i dětí
a rodičů ze spřátelené třídy Zajíčků MŠ Čtyřlístek a veřejnosti
z blízkého okolí, prostě sousedů.
Ze zkušenosti z předchozích let víme, že si naši senioři občas
postesknou, že jim nohy neslouží a tudíž už nemají šanci dotknout se předvánoční atmosféry na adventních trzích ve městě. Tak jsme se rozhodli jim komorní obdobu adventního trhu
uspořádat u nás před Domovem, prakticky pod okny. Pro
radost, pro možnost dát si pravý vánoční punč, vánočku nebo
jinou laskominu a za zvuku koled u osvětleného voňavého vánočního stánku chvíli venku postát, popovídat a mít se prostě
hezky.
Těšíme se, že se za námi zastaví Zajíčci z MŠ Čtyřlístek.
A nejen ti letošní, ale také loňští, i s rodiči. Vznikla tady díky
mezigenerační spolupráci silná pouta mezi některými dětmi
a našimi obyvateli a tak je to velmi potěší.
Lidská sounáležitost provází náš Domov nejen v období vánočním, tu vánoční však můžete přijít s námi a našimi seniory
okusit v úterý 7. 12. 2021 od 15.00 hod., třeba cestou z práce.
Budeme se na vás těšit až do 19.00 hod. venku před Domovem
s dvěma adventními stany. V jednom se budete moci podívat,
jaké krásné věci umí naši obyvatelé vyrobit. Pochlubíme se
vám zdařilými kousky z naší keramické dílny. Některé obyvatelky už vyrábějí perníkové chaloupky, jiné pečou vánoční
perníčky. Můžete podívat na spoustu dalších drobností, které
vytvořily šikovné ruce našich seniorů. Vyloupaly a navážily oříšky ze zahrad některých našich kolegů, umotaly jmelí
a udělaly spoustu dalších drobných „hezkostí“ s vánoční tematikou. Možná tu najdete i ten pravý vánoční dárek od srdce.
Ve druhém stánku na vás bude čekat občerstvení a domácí
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Centrum primárních programů pracuje již s 80 třídami
na školách
Primární prevence na školách je již
součástí většiny škol a snad každý
pedagog si uvědomuje, že prevence
je potřebná. Dávno jsou za námi velké
celoškolní akce. Dnešní pojetí programů je v rukách metodiků prevence,
třídních učitelů a neziskových organizací. Forma je hlavně zážitková, kdy se
kombinují diskuse, skupinové techniky, hraní rolí, kreativní techniky apod.
Programy jsou určeny pro jednu třídu
a mezi efektivní zásady patří včasnost
a zacílení na věkovou kategorii, soustavnost a dlouhodobost (několik let),
interaktivnost a podpora účasti cílové
skupiny. Program bere v úvahu místní
speciﬁka a aktuální potřeby skupiny,
pracuje na základě „KAB“ modelu
(znalosti, postoje, dovednosti),… Té-

mat je spousta. Společným prvkem je
kolektiv a práce na jeho stmelení, komunikace, spolupráce, podpora a pravidla třídy. Další témata jsou nastavena tak, aby odpovídala věku žáků,
např. dopravní výchova, první pomoc,
adrenalin a rizikové sporty, legální
a nelegální návykové látky, internet
a kyberšikana, dospívání a sexualita,
předsudky, právo, ideál krásy, zdravý
životní styl.
Cesta integrace na poli primární prevence pracuje již řadu let a nejenže
programy na školách v regionu Praha
– východ realizuje, ale pomáhá i školám získat ﬁnance na prevenci, podpůrně pracuje s metodiky prevence,
učiteli. Máme certiﬁkované programy
MŠMT pro 1. i 2. stupeň ZŠ a nyní
realizujeme programy ve více, než 13
školách, máme v oběhu nad 80 tříd,
se kterými dlouhodobě pracujeme.
Velmi děkujeme MŠMT a Středočes-

kému kraji v rámci Fondu primární
prevence za ﬁnanční podporu, dále
také městu Říčany.
Za vedení CPP Cesty integrace Markéta Hubínková

Cesta integrace přivítala v Říčanech
kolegy z Estonska
Klub Cesta, provozovaný Cestou integrace se
zapojil do projektu „Schools
and
(social)
streetworkers –
the same target
group, the same
goals“,
který
vede Česká asociace streetwork. Projekt je zaměřen na zkvalitnění činnosti odborných organizací,
pracujících s mládeží formou nízkoprahových sociálních služeb pomocí výměnných stáží metodou
„stínování“. Pracovníci s mládeží vyjíždí na zkušenou do zahraničí (Německo, Holandsko, Estonsko,
Slovinsko, Finsko) a kolegové ze zahraničí naopak
přijíždí načerpat inspiraci do České republiky. V týdnu od 8. 11. do 11. 11. jsme v klubu uvítali kolegy
z Estonska z organizace MONO Tallinn. Estonským
kolegům jsme ukazovali, jak funguje klub, jak realizujeme streetwork na školách, jak zajišťujeme potravinovou pomoc, jak celkově funguje Cesta integrace a její dílčí služby. Byl to velmi přínosný zážitek.
Velké díky patří našemu kolegovi Adamovi, který se
o zahraniční návštěvu staral.
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Stýská se vám po létě? Tedy od skautů je tu pro vás slibovaná vzpomínka
na letní tábory a program světlušek
a mladších vlčat

Tábor pátého roje světlušek
V druhé polovině července vyrazily
světlušky na oblíbenou louku – tábořiště v Dublinách. V podsadách, teepee stanech a kuchyni jsme vystřídaly
mnichovické skauty.
Celým táborem nás provázela osmdesátá léta, sbírání důkazů a potírání
organizovaného zločinu. Koncem tábora se světluškám dokonce podařilo

na Kozím Hrádku najít ukrytou bombičku Nikolku, kterou společnými
silami po dlouhém prolamování zašifrovaných zpráv zneškodnily. Nechyběly samozřejmě ani skautské praxe
jako uzlování, poznávání přírody nebo
rozdělávání ohňů. Naše děti jsme protahovaly nejen při rozcvičkách, ale
i během táborové sportovní ligy, letos
s netradičními sporty jako je třeba hod
sobolí šlachou nebo vlajkovaná.
Počasí nám celý tábor přálo a tak jsme
se také několikrát za tábor vydali koupat k soutoku právě pod Kozí Hrádek.
Stihly jsme také dva delší výlety příro-

dou po okolí tábora. Během prvního
výšlapu nám plánovanou cestu zarostly kopřivy vyšší než dospělý člověk
a naše světlušky tak dostaly příležitost
vyzkoušet si na vlastní nohu brodění
potoka. Další z táborových zážitků,
na které budeme vzpomínat, bude
spaní pod širákem. Všechny tábornice
se také odvážně zapojily do bourání
hangárového stanu. Děvčatům, vedoucím i rodičům, kteří asistovali při
bourání tábora, patří za všechnu odvedenou práci velké poděkování. Už
se začínáme těšit na příští rok!
Anna Vařeková - Barbie

Mladší vlčata
Letošním 13. zářím zahajujeme 3. rok mladších vlčat.
Proč jsme takto oddíl vlčat rozdělili je jednoduché, příliš mnoho kluků má zájem o vstup do skauta a myslíme
si, že každý rok skauta je důležitý. Mezi naše ideály patří
zejména kamarádství, férovost, spolupráce a život v souladu s přírodou. Nejenom na schůzkách, ale zejména
na výpravách a letních táborech s dětmi překonáváme
méně komfortní situace a stavíme je do rolí, kdy se musí
spolehnout na sebe, své kamarády a naučit se hledat
a najít řešení.
Letošní tábor se konal v Měsíčním údolí u Vlašimi a byl
ve stylu cestování v dobách minulých a budoucích. Kluci našli v lese stroj času a po jeho složení se ozval hlas …
cestujte a najděte poklad. Pravěk, Egypt, rytíři, budoucnost a superhrdinové byly našimi destinacemi, kde kluci
překonávali nejednu překážku. Do běžného táborového
dne patří i služby v kuchyni, noční hlídky, spousta her,
úklid stanů, nástupy, plnění stezek,… A zážitky? Těch
je spousta – skákací síť, bouřka ve stanu, hlídka a ržání
koní, trdelníky na ohni, zpívání u ohně, …
Nová klubovna se slavnostně otevřela 11. září, místo pro
další dobrodružství a zážitky. Těšíme se na naše „staré“
a nové členy!
Markéta a Míša

KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANY - program SPOLU
DOMA - RODINNÁ ASISTENCE
PODPORUJEME RODINY S NEZLETILÝMI DĚTMI,
NACHÁZEJÍCÍ SE V NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI,
KTEROU JIŽ NEDOKÁŽÍ ŘEŠIT VLASTNÍMI SILAMI.
Nevíte jak dál a odkud začít?
Myslíte si, že jste na vše sami?
Cítíte ohrožení existenční nejistotou?
Máte starosti s výchovou svých dětí?
Máte obavy z jednání s úřady?
SLUŽBU POSKYTUJEME BEZPLATNĚ AMBULANTNÍ NEBO TERÉNNÍ FORMOU
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT:
737 536 201 nebo e-mail: spoludoma@kcricany.cz
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Mraveniště o Vánocích
Adventní čas je všude plný předvánočního těšení a příprav. Nejinak je
tomu i u nás v Mraveništi. Během
kurzů keramiky vyrábíme různé dárky a dekorace. Naši studenti si odnášejí nejrůznější mističky, hrnečky,
ale i třeba betlémy a různé vánoční
závěsy. Na kurzech kresby a malby
zase děti pilně malují krásné obrazy
na plátno, které pak najdou jejich
nejbližší pod stromečkem.
Dětičky z mravenčí školičky věnovaly celý listopad poznávání zvířátek
z lesa a ze statku, prozkoumaly jejich
stopy a dozvěděly se, jak se zvířátka
připravují na zimu. Rádi mezi sebe
přijmeme ještě další kamarády, kteří
nám pomohou s přípravou na Vánoce
a výzdobou Mraveniště. Přidáš se?
Během úterního dopoledního prostoru pro maminky s dětmi – Mum-

Space nás v prosinci budou čekat
témata jako I s dětmi krásná, Jak
na období vzdoru a Jak si užít vánoční tradice. Přijďte si k nám vychutnat
předvánoční atmosféru a sdílet slasti
i strasti s dalšími maminkami a jejich dětmi v útulné herničce.
Ještě váháte nad vánočními dárky?
Přijďte je vyrobit do naší keramické
dílny. Těšíme se na vás během čtvrtečních večerů s Evou – 2. 12. a 16.
12. 2021, nebo během sobotních dopolední se Štěpánkou a Katkou – 4.
12. a 18. 12. 2021.
Mraveniště bude v prosinci k vidění
na náměstí před Čertovským rejem, kde budou pro všechny tvůrčí
děti připravené dílničky na téma
andělíček, čert a Mikuláš. Také pro
vás chystáme předvánoční večerní
bojovku, tak sledujte náš facebook

Mraveniště, centrum volného času
Říčany, nebo naše webové stránky
– www.mraveniste.info. Do všech
našich kurzů je možné vstoupit
i v jejich průběhu, cena bude spočítána dle počtu zbývajících lekcí.
V případě jakýchkoli dotazů nás
neváhejte kontaktovat na tel. čísle
734 498 505, nebo na e-mailové adrese materske-centrum@mraveniste.info.
Nina Šafránek

hry např. na lišku, na zajíce, na jelena.
Během aktivit a her jsme se přiblížili
až k oboře, kterou nás provedla naše
lesačka Terezka. Všichni jsme našlapovali co nejtišeji, obezřetně, což se
nám vyplatilo, protože jsme na vlastní
oči viděli celé majestátní stádo jelenů
sika a laní. To vše díky lesačce, která
měla vábničku na jeleny, a jelikož jsou
teď v říji, přivábila je docela blízko.
Byl to pro nás ohromný zážitek, vidět
a slyšet je. Také jsme viděli stádo divo-

čáků i s malými prasátky v pyžámku
a slyšely mohutný dupot jejich kopyt.
Na zpáteční cestě jsme šli kolem kostela sv. Jiří, který je spolu s hřbitovem
obrostlý hustým smrkovým lesem. Je
to kulturní památka, jediný dochovaný živoucí pozůstatek dávno zaniklé
obce Aldašín. Výlety jako tento, i když
jen polodenní, jsou v této době pro
nás vzácností a jsme za to moc rádi.
Obzvláště to oceníme my pedagogové, protože neznámé prostředí, nové
zážitky, společný čas strávený mimo
MŠ rozvíjí vzájemné vztahy mezi dětmi a pedagogy ještě víc než ve známém prostředí školky. Děti také měly
spoustu příležitostí s překonáváním
sebe sama (a nejen děti). Vnímala
jsem, jak u dětí převládala vnitřní motivace, zájem a chuť objevovat. Byly
spontánní, uvolněné, projevovaly radost a nadšení i z maličkostí, zajímaly
se o vše kolem a nebylo konce ani kraje
jejich otázkám a poznámkám. Věřím,
že společné zážitky dětem i nám dospělým zůstanou na celý život.
Lýdia Verčimáková za kolektiv pedagogů z třídy Mravenečků a Skřivánků
MŠ Čtyřlístek

Zprávičky z MŠ Čtyřlístek
V polovině října a začátkem listopadu
jsme spolu s našimi dětmi absolvovali
polodenní výlet do lesa v Jevanech.
Tam na nás čekali lesníci v ženském
rodě – lesačky, které nás pak v rámci
vzdělávacího programu Lesní pedagogika provedly lesem. Cílem programu je napomoci dětem při vytváření osobního vztahu k přírodě a lesu,
k užitku lesa a lidské práci v lese.
Lesníci a lesačky mají podle ročního
období a věku dětí na míru připravený
tematický edukační program. Naše
téma byla myslivost, zaměřená na les
a jeho obyvatele. Vše probíhalo jako
soubor řízených aktivit a her, které
dětem, ale i nám dospělým, umožnily
prožívat a vnímat les všemi smysly.
Prožitkové učení, které v naší MŠ podporujeme, dává dětem prostor, rozvíjí
a působí na celou jejich osobnost. Nerozvíjí jen izolovaně jednotlivé schopnosti a dovednosti, ale přirozeně motivuje k zapojení fyzické, psychické
i sociální složky. Trasa byla dlouhá
přibližně 4 km. Cestou jsme plnili různé úkoly, pojmenovávali jsme stromy
podle kůry, listů, jehlic, plodů, hráli
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Kulíšci v Nemu

Navzdory koronavirové epidemii je výuka v ZŠ NEMO
v plném proudu. Učitelé jsou
Plujte s námi za poznáním! však připraveni na případnou on line výuku, kterou
využívají i při nepřítomnosti žáků. Postupně bychom
vám chtěli představit naše jednotlivé třídy. Prvňáčci se
jmenují Kulíšci a článek připravila paní učitelka Alena
Šumberová.
Když před dvěma lety, po dlouhé cestě z Kanady do New
Yorku, doputoval vánoční strom, nikdo netušil, že byl domovem nejmenší sovičky – Kulíška.
A protože Newyorčané jsou dobří lidé, vzali Kulíška zpátky do jeho rodného místa – Kanady.
Kulíšek, nejmenší sovička na světě, tak musel překonat
velké překážky, po cestě tam a zpátky zažít mnohá dobrodružství, naučil se spoustu nových věcí, poznal kus světa,
někdy byl unavený, ale nakonec byl rád, že to dokázal. Byl
statečný, odvážný a trpělivý! Stejně jako prvňáček!
I my Kulíšci zažíváme v naší škole Nemo hodně zajímavých věcí.
Velmi rádi zpíváme. Není dne, abychom si spolu nezanotovali. Společně zachraňujeme Diamantovou paní před
pánem Stejnosti a s Mirou a Takeem objevujeme kouzlo
psané rukou. Již jsme získali tři korálky do Náhrdelníku
dobrých skutků za to, že každý týden děláme pro druhé
dobré skutky – a to nás zdobí! Jednou za měsíc se těšíme na Knihovničku. To si vezmeme knihy a celý den jen
čteme. S každým novým písmenem zažíváme nové dobrodružství. Někdy jedeme do Afriky, někdy si vyrobíme
pohodlnou lavičku, zkoumáme naše smysly, zkrátka

a dobře učení nám voní, chutná a naplňuje nás, stejně
jako perníčky, když jsme pekli písmena.
Každý z nás jsme jiný, a přesto se k sobě chováme laskavě
a srdečně. Vzájemně si pomáháme, pracujeme svým tempem, a kdo chce, může jít do Posilovny. Pečujeme o naše
vztahy jako o Klubíčko přátelství. Tak to jsme my – Kulíšci!
Díky, že jsme se mohli představit a držte nám palce, ať
na cestě za poznáním, stejně jako ten Kulíšek z Kanady,
nalezne každý z nás tu svou cestu jedinečnou…
Na závěr připomínáme pravidelné akce v NEMU:
Klub nadaných dětí NEMO CLEVER MINDS, vánoční
setkání se uskuteční: 11. 12. od 9:00 do 12:00 hod.
Příprava na vstup do ZŠ-NEMO ŠKOLIČKA je každou
středu dopoledne. Na tyto akce můžete své děti přihlásit
na info@nemoricany.cz. Více informací je v aktualitách
na www.nemoricany.cz.
Lenka Sosnovcová

Během podzimu se v Pramínku uskutečnily tři zajímavé
workshopy pro rodiče, děti, průvodce a příznivce, které ﬁnančně podpořily sociální fond Pramínku.
Prvním z nich byla dramatická dílnička, na které si rodiče
s dětmi prošli pod zkušeným vedením Petry Jančové příběhem, vstupovali do rolí, hráli si, tvořili. Druhá dílnička
byla hudební a pořádala ji pro Pramínek hudební La škola. Hudebním příběhem provázel pedagog a hudebník Tomáš Fingerland. Třetí setkání bylo ve znamení vlny a vedla
je Jana Šilarová. Sešli se na něm současní i minulí rodiče
a průvodci a přátelé Pramínku. Plstila se narozeninová
korunka a podsedák. Jedna z uplstěných korunek vzápětí
potěšila a ozdobila hlavičku malé slečny, která v Pramínku
slavila 5. narozeniny.

FOTO: ARCHIV PRAMÍNKU

Podzimní dílničky na podporu sociálního
fondu v Pramínku

Máme radost, že se dílničky uskutečnily. A věříme, že budou další. Jsou velmi důležité. Propojují. Nabízejí prostor
pro tvoření, sdílení, radost. A těší nás, že část z vybraných
peněz za dílny putuje do sociálního fondu, který v Pramínku od roku 2015 podporuje rodiče, kteří se dostali do ﬁnanční tísně. Děkujeme.
Olga Jarkovská, koordinátorka a průvodkyně
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Projektový den
Školní rok je v plném proudu, děti
už si po prázdninách opět zvykly
na každodenní pobyt ve školce a nové
děti se dobře zadaptovaly. Aby byly
nabízené činnosti více než pestré, zařazujeme i další zajímavé aktivity. Například děti ze tříd Jablíček a Švestiček
zavítaly v říjnu do rajónu lesníka Radka, jeho usměvavé kolegyně Terezky
a čtyřnohé psí slečny. Strávily zde celý
den a tak mohly poutavým způsobem
poznávat krásy místních lesů, konkrétně část Voděradských bučin. Ve dvou
skupinách se po prvotním přivítání,
představení do improvizovaných šiškových mikrofónů a seznámení se
s pravidly, která v lese platí, vypravily
na cestu plnou úkolů formou zábavných her. Například společně vytvořily
kruh symbolizující oplocenku kolem
své spolužačky - jedličky, kterou z venčí
oplocenky okukoval další ze spolužáků
- mlsný srneček, a snažily se jedličku
ochránit. K další hře bylo zapotřebí využít pouze jednoho z pěti smyslů, a to

hmatu, k poznání stromu dle jeho kůry,
nebo si vyzkoušely hbitost a rychlost
k nalezení úkrytu, když se ozvalo: „Jestřáb letí!” Viděly naživo škůdce kůrovce a připomněly si poznávání stromů
podle názorné ukázky listů či jehličí.
Den si všichni, děti i paní učitelky, náramně užili a určitě se do voňavého,
tichého a barevného lesa rádi vrátí.

Třídy Třešniček a Hruštiček ve stejný
den také vyrazily do přírody. Nejprve
navštívily místní kino, kde s nadšením
zhlédly ﬁlmovou pohádku a pak vyrazily do okolí Říčan. Jejich pěší putování
je zavedlo až do ořechové aleje. Tam si
kromě hledání ořechů zahrály různé
hry. I ony si odnesly domů nové zážitky
z pěkně stráveného dne.
Do různých aktivit se snažíme zapojit
i rodiče. K podzimu patří dýně, a tak
si děti spolu se svými rodiči mohly
na školní zahradě vydlabat a vyřezat
okrasné dýně jako podzimní dekorace.
Fantazie nikomu ze zúčastněných nechyběla a do tvoření se pustili s elánem.
Prostor před vchodem do školky nám
pak dlouho zdobily krásně vyřezané
dýně. Počasí nám opravdu přálo, nálada byla dobrá a atmosféra příjemná,
takže se společné podzimní tvoření
opravdu vydařilo.
Na závěr vám všem přejeme klidný
a pohodový adventní čas, krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví
a štěstí.
Kolektiv MŠ Zahrádka

Zprávičky ze školičky Kuřátko
V naší školce zapojujeme
děti pravidelně do aktivit
báječného projektu Se Sokolem do života, aneb svět
nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky, který připravila pro děti z mateřských škol
Česká obec sokolská. Rozvoj pohybových dovedností
totiž významně pomáhá rozvoji řeči i myšlení, zároveň
se děti učí vnímat cílené pohybové aktivity jako přirozenou součást jejich života. Motivací ke cvičení jsou
jim postavičky zvířátek, které je všemi tělovýchovnými
aktivitami provází. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost
a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška
je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou
Danuškou zkouší netradiční činnosti. Navíc je projekt
rozdělený do kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval
schopnostem všech dětí od tří do šesti let. Se zvířátky
cvičíme v tělocvičně ve školce i venku v lese. V přírodě
využíváme prostředí a pomůcek na dosah ruky – překonáváme překážky v podobě kmenů a větví, skáčeme
do hromady listí, házíme šiškami… Musíme jen dávat
pozor na zvířátka (medvědy, ježky, broučky…), která
jsme v lese uložili k zimnímu spánku v rámci projektu
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Medvěd nechce jít spát, inspirovaného společně čtenou knihou stejného názvu. Nejdříve si ale děti v rámci
uvedeného projektu vytvořily skřítka Tukoně. V knížce
jsme se dočetli, že to jsou kouzelné bytosti, které s radostí a láskou pečují o les. Pak děti společně se skřítky
nachystaly a do lesa donesly zvířátkům dobroty a polštářky pro poklidný spánek. Až půjdete kolem na zimní
procházku do lesa za rybníkem v Kuří, psst, našlapujte,
prosíme, opatrně a potichu.
Lucie Šůchová, Hana Koubková
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Návštěva z Borkenu
V polovině října jsme u nás ve škole přivítali návštěvu
ze zahraničí, pana učitele Bernharda Koehlera z partnerské školy Maria Sybilla Merian Realschule z německého Borkenu. Pan učitel se přijel seznámit s Říčany,
naší školou a osmáky, kteří se v roce 2022 zúčastní
výměny s žáky z borkenské školy. V areálu školy pana
učitele zaujal nejvíc geopark, kterým ho velmi profesionálně provedla Lucie Glogarová z 9. C. Všímal si i života ve škole – zaujaly ho jak přezůvky našich žáků (a těší
se, až si tento český zvyk v květnu vyzkouší i borkenští
žáci), tak i „klid o přestávkách na chodbách“. Velmi si
pochvaloval české jídlo při návštěvě Říčanského pivovaru a obdivoval množství sportovišť, která v Říčanech
mají děti k dispozici. Při prohlídce školy i Říčan nás
společně napadaly aktivity, které by mohly borkenské
žáky při jejich květnovém týdenním pobytu v Říčanech
zaujmout.

Pan učitel se také setkal s osmáky, kteří projevili zájem
se výměnného pobytu zúčastnit. Odpoledne následovalo i setkání s jejich rodiči. V anglické prezentaci
všem představil borkenskou školu i program, který je
očekává při plánovaném týdenním podzimním pobytu
v Borkenu. Nejvíce zaujala možnost návštěvy blízkého
Nizozemí a nedalekého Kolína nad Rýnem, či možnost návštěvy spolupracujících ﬁrem s tamější školou,
ve kterých budou mít naši žáci možnost vyzkoušet si
různorodou manuální práci.
Nyní už naši i borkenští osmáci sepisují své Steckbriefy, ve kterých se navzájem představí. Postupně vytvoří
dvojice, které ve dvou týdnech v následujícím roce budou společně sdílet jednu domácnost – nejdříve u nás
v Říčanech, poté v Borkenu. Dříve, než se osobní setkání uskuteční, budou spolu děti komunikovat online,
vymění si vánoční a velikonoční pozdravy, natočí a vy-

mění si vzájemně videa o své škole, městě a tradičních
jídlech.
Společně s panem učitele Koehlerem věříme, že tentokrát (po dvou letech odkladů kvůli covidu) se nám již
výměnu podaří zrealizovat a děti budou moci proﬁtovat
z jazykových i kulturních přínosů této akce.
Děkujeme tímto i za pomoc a podporu při organizaci
návštěvy paní Janě Vavřinové a paní Martině Dvořákové z Komise pro partnerská města.
Zuzana Havlíková, Pavel Jánoš – učitelé NJ

Geologie jede! aneb Geologická exkurze a tandem v hodinách geologie
Každým rokem žáci 8. ročníků absolvovali geologickou
exkurzi. Loni nám pravidelnou akci zhatila pandemie,
letos jsme ji během října zvládli realizovat.
Autobusem jsme odjeli do Nové Paky, kde jsme navštívili místní muzeum a poté přejeli na geologickou lokalitu. Muzeum v Pace je velmi pěkné a plné zajímavých
exponátů. Nejdříve si žáci v muzeu prohlédli, co mají
sbírat, a následně sbírali své vlastní vzorky. Všichni se
vraceli plni dojmů a s plnými batohy „kamení“. Některé
ze vzorků se zdají být velmi vydařené a žáci si následně
část z nich mohou dále sami opracovat v geologické dílně v geoparku. Určitě odkryjí i další tajemství.
Přírodopis v 8. ročníku je zaměřen na geologické vědy.
Od listopadu do února bude v hodinách probíhat tandemová výuka. Budeme v tomto období spolupracovat
s geoložkou z říčanského muzea Janou Švandovou.
Spolupráce jistě bude přínosná pro všechny zúčastněné
strany.
Jana Kolková
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Naše škola dosáhla TOP 3 v okresním
kole Jazykového WocaBee šampionátu
Stejně jako jiné školy i naše škola řešila v březnu roku
2020, jak žákům co nejlépe zpřístupnit výuku cizích jazyků, která nemohla probíhat prezenčně. Zatímco pro
anglický jazyk dlouhodobě funguje na naší škole výukový
systém DynEd, učitelé tzv. druhých cizích jazyků, např.
německého a ruského jazyka, svým žákům obdobný výukový systém nabídnout nemohli. Nabídka aplikace WocaBee, která napomáhá žákům při výuce cizích slovíček
např. i zmiňovaného německého či ruského jazyka, se
zdála být pro nás řešením v případě dalšího dlouhodobého uzavření základních škol. Kristýna Plešingrová se společností vyvíjející tento systém navázala již v červnu roku
2020 spolupráci, systém výuky německého jazyka pomocí
této aplikace vyzkoušela a na základě svých velmi pozitiv-

Erasmus + Languages to learn and live
16. – 22. 10. 2021 se tým z Bezručovky zúčastnil pracovního výjezdu do Španělska. Celkem čtyři země, Belgie,
Litva, Španělsko a Česká republika. Hostitelskou zemí bylo
Španělsko, cílem našeho pobytu byla Tarifa, což je město
na jihu Španělska. Z každé školy jelo šest žáků a tři učitelé. Měli jsme možnost navštívit školy v okolí města Tarifa
a zjistit, jak funguje systém školství v této zemi. Další pokračování v příštím čísle Kurýru.
Vaše Bezručovka

Vyhlašovali jsme nejlepší atlety

ních zkušeností doporučila pro využití našimi žáky. Díky
pochopení, podpoře a vstřícnému postoji vedení školy
byly z prostředků školy nakoupeny všem žákům německého jazyka přístupové kódy do této aplikace a naše výuka
tak mohla být ve školním roce 2020/2021 i 2021/2022
tímto způsobem doplněna a obohacena.
S radostí můžeme nyní oznámit, že naši žáci
si aplikace WocaBee natolik oblíbili, že v říjnu
2021 získali žáci třídy 7. B a 7. C Michaely Malé
3. místo v procvičování slovní zásoby v okresním kole soutěže Jazykový WocaBee šampionát.
Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího
jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti všech
cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to
nejen v Česku, ale také na Slovensku. Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček
s názvem WocaBee. Žáci v aplikaci získávají body pouze
za správné odpovědi při procvičování slovíček. Celkem
se do soutěže zapojilo celkem téměř 60 000 žáků.
Celé třídě děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme k umístění!
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Školní atletický víceboj pro žáky prvního stupně, který proběhl na přelomu září a října, se ve druhé polovině října dočkal svého vyhlášení. A jako každý rok jsme i letos ve škole
přivítali výraznou osobnost české atletiky. Přijela za námi
šestá nejlepší atletka ČR Lada Vondrová – mistryně Evropy
do 22 let z roku 2021 a semiﬁnalistka OH v Tokiu v běhu
na 400 metrů.
S Ladou jsme znovu prožili její vítězný běh z ME a vyzpovídali ji. Děti měly možnost zeptat se Lady prakticky na cokoliv. A někteří toho hojně využili. Na závěr celé hodiny Lada
těm nejlepším předala medaile. Vítězové nakonec dostali
i diplomy a věcné ceny. Pevně věříme, že si všechny děti vyhlašování užily.
David Beneš
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA
ADAPTAČNÍ KURZ 6. A 7. ROČNÍKU

LOGICKÁ OLYMPIÁDA, PYTHAGORIÁDA

I v této hektické době se tři třídy nakonec odhodlaly a vyjely,
pozdě, ale přece, na adaptační
kurz. Ten byl zaměřen nejen
na stmelení kolektivu, ale také
na schopnost překonat sám
sebe. Již cesta od autobusu
na Moravskou boudu nebyla zrovna jednoduchá, ale to
byl teprve začátek. První den
jsme se soustředili především
na aktivity, kdy byla potřeba
spolupráce všech. Druhý den se nesl ve znaku velkého adrenalinu. Byla vánice, zima a přesto to nikdo nevzdal. Žáci si
vyzkoušeli 120 m dlouhou jízdu na laně, které je zavěšeno
ve výšce 25 m v tzv. zip line. Navštívili Adventure park, což
je centrum zábavy pro děti i dospělé. Zažili přetížení, stav
bez tíže a volný pád na jedné z nejvyšších houpaček v Evropě. Večer se radovali ze sněhu, kterého si v Říčanech příliš
neužijí. Naučili se zpívat nové písně, zatančit nové tance.
Zkrátka adpťák, jak má být. Opravdu se vydařil.

O letošní ročník těchto dvou
matematických soutěží byl
velký zájem. Účast byla hojná.
Na logickou olympiádu se
přihlásilo 87 žáků. Z prvního
stupně byl nejúspěšnějším
řešitelem František Hojný z 5.
B a Veronika Mikešová z 1.
A. Na druhém stupni Jakub
Soukup z 8. C, Lukáš Kopáček
z 8. A a Oliver Šimek ze 7. C. Všem srdečně gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů!

PREVENTIVNÍ PROGRAM PŘEDSUDKY
„Je jednodušší rozbít atom, než se zbavit předsudku.“ A.
Einstein
Podle Wikipedie je předsudek zakořeněný úsudek či názor,
který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém
mínění či předpokladu. Obvykle vychází ze stereotypů, neoprávněného zobecnění nebo zjednodušení zkušenosti.
Předsudky jako rychlá orientace ve světě patří na druhé
straně k základním pilířům lidského přístupu ke světu. Jsou
však náchylné ke zkreslování skutečnosti. Z hlediska postojů, které z předsudků vycházejí, můžeme některé předsudky
považovat za pozitivní, jiné za negativní, ústící v netoleranci a případně i diskriminaci. Jako o negativních uvažujeme zejména o předsudcích vůči určitým osobám, skupinám a kulturním a společenským institucím. U nás ve škole
se snažíme, aby předsudky nebránily vidět věci tak, jak jsou.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

HALLOWEEN
Halloween se slaví 31. října. Toto datum souvisí s křesťanským svátkem Všech svatých. V 19. století se Halloween
dostal s vlnou přistěhovalců do Ameriky, odkud se masově
rozšířil do celého světa. V devadesátých letech minulého století pak Halloween pronikl i k nám. Dnes je u nás
poměrně běžným svátkem, který si užívají především děti
– tak, jako u nás ve škole. Každým rokem se žáci, ale i paní
učitelky a vychovatelky, převlékají do kostýmů, dlabou
dýně a plní v rámci výuky různé úkoly. Všichni se na tento
projektový den velice těšíme.

Školní poradenské pracoviště slouží žákům, jejich
zákonným zástupcům a pedagogům. Pomáhá při řešení výukových, výchovných a vztahových potíží. Chceme přispět
ke kvalitní spolupráci mezi školou, žáky a zákonnými
zástupci. Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, kteří
spolupracují zejména s třídními učiteli, žáky a zákonnými
zástupci žáků a jejich činnost se vzájemně prolíná. Služby
jsou bezplatné.
Na koho se můžete obrátit v případě potřeby?
Iveta Truhlářová – zástupce ředitele školy
Markéta Holanová – výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Iva Červenková – výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Vojtěch Vytiska – metodik prevence
Miroslav Pokorný – školní psycholog
Lenka Šourková – speciální pedagog
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ZŠ Nerudova
Přípravná třída pro prvňáčky s odkladem
Ve školním roce 2021/22 nastoupilo do 4. ZŠ Nerudova
12 dětí do přípravné třídy, zřízené pro děti, které mají
odloženou povinnou školní docházku.
Děti dělají takřka vše jako v klasické základní škole. Příprava ve škole začíná v osm hodin, na zádech si přinesou
školní tašku, slyší zvonit zvonek na přestávku a zároveň
se naučí pravidla, na která by si musely v první třídě
stejně zvykat. Během dne se věnujeme různým činnostem. Plníme například úkoly z pracovních sešitů, takže
vystřihujeme, lepíme, vybarvujeme, malujeme, učíme
se držet tužku, ale také recitujeme, zpíváme, vyprávíme,
známe základní písmena a číslice. Také cvičíme, chodíme na procházky a poznáváme okolí školy a další zajímavá místa města Říčany.
Každým rokem jsme měli možnost se zúčastnil různých
kulturních a společenských akcí, které bohužel z důvodu celosvětové pandemie nemohou být realizovány.
V letošním školním roce jsme se zatím zúčastnili sportovního dne T- mobile olympijský běh na sokolském
hřišti Říčany.
V říčanském muzeu pro nás připravili zajímavý program
Za zvířátky na dvorek, kde měly děti možnost si pohladit
a nakrmit domácí zvířátka.

Další akce pro děti byla od Cesty integrace v rámci primární prevence na téma Vztahy ve třídě.
Zároveň je podporována úzká spolupráce s rodinou,
která je založena na oboustranné důvěře, respektu a dodržování daných pravidel.
Přejeme všem v nadcházejícím adventním čase zdraví,
klid a pohodu.
Hana Hanzáková
Navzdory složitější situaci urputně pracujeme na uskutečňování primární prevence,
která, aby měla smysl, musí být pravidelná
a navazující.
Spolupracujeme každoročně s Cestou integrace, Klubem Cesta a městem Říčany,
od kterého jsme získali představení divadla Fórum PPV „Nekecej a hraj!“ a „Táhni
zpátky!“
Na 19 workshopů, které se týkají rizikového chování dětí a které u nás realizuje
právě Cesta integrace, jsme dostali peníze
z grantu Středočeského kraje, za což jsme
moc rádi.
Nově jsme navázali spolupráci se sdružením pro prevenci kriminality Prak, kde
máme objednán program „Vězeňství,
trestní problematika, zacházení s vězněným“ pro 8. a 9. ročník. Tento program
zahrnuje problémy odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy, výkon vazby a trestu
mladistvých, školní docházku ve vazební
věznici. Následuje diskuze na téma „Život
ve vězení“, práce zaměstnanců a promítnutí dokumentárního ﬁlmu z prostředí
různých typů věznic.
Opravdu doufáme, že vše, co jsme pro naše
žáky připravili, budeme moci uskutečnit.
Ivana Bílková, metodik prevence
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DAS FILMFEST JSME SI VŠICHNI UŽILI!

POZNÁVÁME HISPÁNSKOU KULTURU ANEB
CESTA ZA FRIDOU KAHLO
Začátkem listopadu se část oktávy vydala na exkurzi do Galerie hlavního města Prahy.
První zastávkou byla restaurace ve stylu tapas, Špejle, kde
měli studenti příležitost okusit špetku španělské kultury.
Následovala cesta na Staroměstské náměstí do plánovaného cíle, na výstavu fotograﬁí slavné mexické malířky Fridy
Kahlo. Při komentované prohlídce se studenti dozvěděli
mnoho informací a zajímavostí o jejím nelehkém životě. Příležitost to byla jedinečná, výstava je totiž putovní.
Jelikož exkurze proběhla v Día de los muertos (obdoba českých dušiček), studenti měli také možnost spatřit sváteční
oltář na počest malířky. Po výstavě pak proběhl workshop,

v němž oktaváni skrze koláže vytvořené z fotograﬁí a maleb
oslavili dílo Fridy Kahlo.
Výstava probíhá v Praze až do 16. ledna, proto určitě neváhejte a navštivte ji i vy.
Kateřina Pokorná, V8

HALLOWEEN NA GYMNÁZIU ŘÍČANY
Dne 26. 10. se
na naší škole uskutečnil Halloweenský
den. Zúčastnit se
mohli studenti i profesoři, každý mohl
do školy přijít v kostýmu. Za ten se
počítalo všechno od pavučinky na tváři po celou masku.
Účast byla opravdu
hojná, v kostýmu
dorazila necelá polovina všech studentů
a dokonce se odvážilo
i pár profesorů. Celý
den se vyučovalo v přestrojení a během přestávek pak mohli
všichni v přízemí hlasovat o nejlepší studentskou masku
a nejlepší masku z kantorských řad. První místa obsadily
kostýmy pilot, prasátka, dopravní kužely či rybáři. Mezi další
opravdu vydařené kostýmy patřily kostýmy hippies, piráta,
vojáci, zombíci mimoni, jeptiška, Hannibal Lecter a další.
Myslím, že si všichni zúčastnění den moc užili, i když vím, že
Halloween nepatří k českým svátkům. Děkuji vedení školy,
že jsme mohli tuto akci uspořádat. Doufám, že příští rok akci
uspořádáme znovu.
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FOTO VILMA BLUMENTRITOVÁ, C3

Pro celou třídu V6 byla zpráva o Filmfestu příjemným překvapením a tolik žádaným vytržením z každodenní školní
rutiny. Když paní profesorka v hodině němčiny navrhla, že
můžeme navštívit kino a vidět jeden z mnoha německých
ﬁlmů (Cleo) v rámci akce das Filmfest, všichni byli okamžitě pro. Akce probíhala v menším, ale útulném kině v centru
Prahy, takže jsme si mimoděk udělali i rychloexkurzi hlavního města. Konečně ﬁlm samotný, v německém jazyce s českými titulky, nabídl zážitek jak německým nadšencům, tak
milovníkům ﬁlmů obecně. Celá třída už se těší na das Filmfest v příštím roce a doufá, že ho bude moci opět navštívit
a užít si skvosty německé moderní kinematograﬁe.
Tobias Kottink, V6
Cizí jazyk se člověk nenaučí jen memorováním slovíček
a zíráním do učebnice. Když se výuka spojí s báječným ﬁlmovým zážitkem, může být učení i velká zábava. Naštěstí
to naše paní profesorka moc dobře ví a snaží se v nás lásku
k němčině vzbudit všemožnými cestami. V neděli 24. října
jsme s několika studenty pod jejím vedením vyrazili do kina
Lucerna, abychom zhlédli německý ﬁlm se zajímavým titulem: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (Jak Hitler ukradl
růžového králíčka). Film, který jsme v kině viděli my, byl natočen podle knižní předlohy a poskytl nám pohled na období
2. světové války dětskýma očima. Hlavní hrdinka, devítiletá
Anna, musí po Hitlerově převzetí moci uprchnout se svou
rodinou z Berlína, ze dne na den se z nich stávají emigranti
a přicházejí o své „Zuhause“ (o svůj domov). Během obtížného a velmi skromného života v zahraničí si Anna uvědomí,
jak je v životě důležitá rodina a právě znalost cizích jazyků.
Díky pěknému ﬁlmovému zpracování se Anniny pocity přímo přenesly na diváka, takže jsme z kina odcházeli skvěle
namotivovaní ke studiu němčiny. Děkujeme paní profesorce
a celému Filmfestu za krásný zážitek!
Kateřina Končická, V8
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ZUŠ Říčany – pozvánka
na prosincové akce
Před chvílí jsme vás zvali
na koncerty spjaté se začátkem
školního roku, čas ale neúprosně běží a my přicházíme
s pozváním na naše prosincové
akce. Přijďte se na chvílí zastavit v čase, adventně se naladit
a poslechnout si hezkou hudbu
v podání našich šikovných malých muzikantů.
První adventní neděli 28. 11.
vystoupíme již tradičně u rozsvícení vánočního stromu
na náměstí na 1. adventním
pozastavení v Říčanech. Uslyšíte žesťový soubor ZUŠ Říčany,
pěvecký sbor Naladěno a program zpestří děti z literárně-dramatického oboru s vánočně
laděnou poezií. Celé pásmo
k vánočnímu stromu jsme připravili ve spolupráci s našimi
partnerskými školami – MŠ
Čtyřlístek a ZŠ Bezručova.
Další prosincovou taškařicí
bude vystoupení na Vánočním
jarmarku 4. 12. v 17.00 hodin
na náměstí. Na čertovské veselici se představí pěvecký sbor
Ladíme a opět děti z literárně-dramatického oboru, tentokrát
s čertovskými povídačkami.
Další naší prosincovou koncertní stálicí je Mikulášský koncert v KC Labuť, který se letos
uskuteční v úterý 7. 12. 2021
od 17.30. A co by to bylo za Mikulášský koncert bez Mikuláše,
čerta a anděla? Kdo na naše
koncerty chodí pravidelně, ten
ví, že na Mikulášském koncertě
se naděluje mikulášská nadílka!
Novinkou mezi našimi koncerty
v Říčanech je Vánoční koncert
žáků z pobočky ve Strančicích,
který se uskuteční v koncertním sále Staré radnice 16. 12.
od 17.30.

Základní umělecká škola Říčany děkuje všem dětem, rodičům,
sponzorům, partnerům, příznivcům a přátelům za podporu, kterou
od vás dostáváme. Velmi si vážíme také podpory zřizovatele - města
Říčany. Společně jsme překonali těžké časy a optimisticky věříme, že
v příštím roce bude mnohem lépe. Udělejme pro to společně maximum. Přejeme všem krásné prožití adventního času, klidné a ničím
Přijďte, těšíme se na vás!
nerušené vánoční svátky a v novém roce jen vše dobré.
Markéta Sinkulová
Vaše ZUŠka
Programově-kulturní pracovník ZUŠ Říčany
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Malé poohlédnutí za středočeskou klavírní soutěží
Ve dnech 12. a 13. listopadu 2021 se v Koncertním sále
Staré radnice města Říčany konal II. ročník dětské klavírní soutěže „Středočeské PIANOFORTE“. Po dlouhé
odmlce se koncertní křídlo značky Steinway & Sons opět
naplno rozeznělo.
První ročník klavírní soutěž pro mladé klavíristy Středočeského kraje se konal v dubnu 2019. Přes všechny potíže s nedokončenou rekonstrukcí sálu to byl ročník velice úspěšný.
Po dokončení stavebních úprav sálu jsme všichni očekávali
blížící se II. ročník soutěže. Bohužel pandemická situace
s touto akcí zamávala těsně před jejím vypuknutím. Ani další
pokus o uspořádání soutěže na jaře 2021 kvůli situaci s onemocněním Covid-19 nevyšel.
Do třetice všeho dobrého - II. ročník Středočeského PIANOFORTE je zdárně za námi. Na slavnostním sobotním
koncertu vítězů předvedli své umění nejúspěšnější mladí
klavíristé ze ZUŠ Středočeského kraje.
Děti hodnotila profesionální porota složena z pedagogů
vysokých uměleckých škol a konzervatoří. Post předsedy
poroty přijal Ivan Klánský, děkan HAMU v Praze, v současnosti nejvýznamnější interpretační a pedagogická osobnost
umělecké scény nejen v České republice.
Ráda bych na tomto místě poděkovala především městu Říčany, panu starostovi Davidu Michaličkovi a paní místostarostce Haně Špačkové. Město umožnilo tuto akci uspořádat
a bylo jejím garantem. Poskytlo také ﬁnanční příspěvek
na dárky pro soutěžící a na podporu organizace, čehož si
velmi vážíme. Veliká gratulace patří všem soutěžícím, jejich
pedagogům i rodičům. Každý soutěžící, který se na soutěž
připravoval, si zaslouží veliký obdiv. Po dvouleté době neadekvátní výuky přes různá media, po dlouhé době, kdy nikdo
nemohl veřejně vystupovat, smekám před všemi, kteří se
nenechali odradit a pokračovali ve hře stále na stejné úrovni.
Sám pan profesor v závěrečné řeči na Koncertu vítězů řekl
krásná a povzbudivá slova v tom smyslu, že si je jist, že tento
druh umění bude stále pokračovat.
Za Středočeské PIANOFORTE
Hana Javorská

Gratulujeme všem, kteří se zúčastnili soutěže. Za ZUŠ Říčany vybojovali krásná umístění tito žáci:

Matěj Korytář (ped. Petr Malínek) – 1. cena
Rozárie Poláková (ped. Michal Rezek) – 1. cena
Patrik Průžek (ped. Markéta Poláková) – 2. cena
Evelína Ondráčková
(ped. Markéta Sinkulová) – 2. cena
Eliška Soukenková
(ped. Vjačeslav Grochovskij) – čestné uznání
Marie Volcová (Hana Javorská) čestné uznání
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Řídit, nebo zřídit?
Často se diskutuje o tom, že máme
v naší republice mnoho škol a tím
pádem mnoho zřizovatelů. Věděli
jste, že jeden zřizovatel v České republice zřizuje přibližně
1,6 základních škol? Přeloženo do srozumitelného jazyka
to znamená, že většina starostek a starostů zřizuje právě
tu jednu svoji školu a má kromě ní na starosti tisíce jiných
věcí. Výsledkem potom mnohdy bývá život vedle sebe,
neporozumění vycházející ze špatné komunikace a setkávání až tehdy, když se něco nepříjemného děje. A to neprospívá nikomu, protože je důležité o sobě vědět, mluvit
spolu, umět se ocenit a připustit, že škola ve své podstatě
není ani starosty, ani ředitele.

No a teď přijde moje otázka – je tedy důležitější školu řídit
(tedy být ředitelkou či ředitelem) nebo ji zřídit z pozice
starostky nebo starosty? Trochu to zavání debatou o slepici a vejci a není divu, že si obě strany někdy nedokážou
vymezit svoje mantinely, pravidla a jít společnou cestou.
Přitom škola je budoucností obce či regionu, to říkám
hodně často, a potřebuje jak vynikajícího pedagogického
lídra v ředitelně, tak i přející starostku či starostu na radnici.
Jsem rád, že u nás na Říčansku jsme mnohem dál. Obě
strany jsou totiž dospělými partnery, umějí spolupracovat, váží si vzájemně svojí práce a jdou stejným směrem.
Mnohde mi ani nevěří, že si skupina složená ze starostek,
starostů, ředitelek a ředitelů škol uměla na celý den sednout k jednomu stolu, hledat svoje úhly pohledu, nacházet
to společné a stejně tak otevřít věci, na které se dosud dívají jinak. Došlo i na legraci, na slova díků a uznání dobré
komunikace a podpory.
Během společných hodin na zámku Berchtold v Kunicích, kde bylo vytvořeno díky kolegyním z našeho MAPu
perfektní prostředí, bylo více silných okamžiků, na které
budeme rádi vzpomínat a na kterých je možno stavět další spolupráci. Mateřské i základní školy totiž budou stále
důležitějšími místy rozvoje, setkávání a kultivace všech.
Škola je v současné nejisté společnosti mnohdy jediným

místem či jedinou pospolitostí, která tmelí lidi, pomáhá
vyrovnávat rozdíly mezi podmínkami a vzdělávacími i životními šancemi dětí a ukotvuje malé i velké k místu, času
i myšlence.
Je proto pro Říčansko vynikající zprávou, že zde ani lidé
z radnic, ani lidé z vedení škol nesoupeří, nepoměřují se
a nebojují spolu, ale naopak se lidsky respektují a umějí
vzájemně fungovat v tom pravém významu slov. Jistě jim
mohu za čtenáře časopisu i sám za sebe upřímně poděkovat. Zaslouží si to a bohužel to neslyší tak často, jak by bylo
třeba.
Připojuji přání klidného adventního i vánočního času.
Václav Trojan, odborný garant MAP Říčany
Posíláme MAP do dalšího kola!
Na konci letošního roku se uzavírá druhá etapa našeho
Místní akčního plánu v ORP Říčany. Projekt byl zahájen
v roce 2018 a navazoval na předchozí MAP z let 2016 –
2017. Rádi bychom tímto poděkovali všem školám, jejich
zřizovatelům a dalším aktérům školství v našem regionu,
že byli součástí MAP, nebáli se s ostatními sdílet svá know-how, věnovali aktivitám projektu svůj čas a našli v nich
přínos pro rozvoj kvality vzdělávání. Bylo nám ctí poznávat a propojovat osobnosti školství nejen z našeho regionu, ale i mimo něj. Poděkování patří také městu Říčany,
které MAP podpořilo nejen ﬁnančně, ale vzalo na sebe odpovědnost za plnění všech výstupů vůči řídicímu orgánu
MŠMT. Realizační tým měl od vedení města vždy plnou
důvěru a podporu při rozhodování, jakým směrem budeme MAP vést. A kam to bude od nového roku? Začínáme
novou etapu Místního akčního plánu, která je plánovaná
do roku 2023. Vzhledem k nižšímu rozpočtu, bude realizace pro nás větší výzvou, kterou ale přijmeme a budeme
podporovat region s o to větší motivací. Třetí MAP přinese
nové aktivity, formy spolupráce i přínos pro náš region.
Těšíme se, až se při jejich realizaci
budeme s vámi potkávat!
Realizační tým projektu MAP v ORP Říčany

Příjemné prožití adventu
a vánočních svátků vám ze srdce přeje
Petra, Mirka, Monika a Pavlína (tým MAP Říčany)

ORP Říčany Místní akční plány rozvoje
vzdělávání II reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643
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Ze života škol(ek)

Co nového v zuš Folklorika Čechy?
Kromě podzimního listí či kapek deště na nás může touhle dobou padnout
také trochu melancholická nálada.
Je ale jen na nás, jak se k sychravým
výstřelkům počasí a tmě, říkající si
o pozornost již v půlce odpoledne,
postavíme. Zkřehlé ruce i uši snadno
zahřejeme slušivými čepicemi a rukavicemi, které na tuto chvíli celý rok
čekají. A ty barvy kolem, až umělcova
duše plesá! Stejně jako naši malí výtvarníci, kteří podzimní barvy využili
k tvoření překrásných koláží, jejichž
ukázku zde přikládáme. S nadšením
se pustili také do výroby lampionů,
kterými si zpestřili lampionové průvody či udělali někomu doma radost.
Pokud máte chuť, můžete si – díky
laskavé spolupráci s městem Říčany
– prohlédnout práce dětí našeho výtvarného oboru na chodbě v přízemí
budovy Staré radnice na Masarykově
náměstí. Radost vám tam budou dělat
celý prosinec a část ledna.
Jsme samozřejmě moc rádi, že výuka všech našich oborů dobře funguje. Všichni naši žáci si rychle zvykli
na naše nové učitele a vzájemně si
budují hezké vztahy. Je naší velkou
radostí pozorovat, jaké krůčky a kroky
děti na své cestě za uměleckým vzděláním dělají. Moc se těšíme chvíle, kdy
budeme moci rodičům i veřejnosti
ukázat, co všechno se děti naučily.
S radostí jsme proto využili nabídky
paní místostarostky Hanky Špačkové
a některé z našich žáků ZUŠ Folklorika Čechy jsme zapojili do doprovodného programu na akci Vánoční
jarmark a Čertů rej, který se koná již
v sobotu 4. prosince. Pro většinu dětí
to bude úplně první vystoupení na veřejnosti! Držíme jim palce a doufáme,
že svá vystoupení zvládnou s radostí
a dětskou bezprostředností. Báječnou
atmosféru nám pomohou vytvořit
také naše nadané děti z literárně dramatického oboru.
V plném proudu je také příprava interních koncertů pro rodiče, babičky,
dědy i tetičky, zkrátka pro ty nejbližší
našich svěřenců. Věřte, že není vděčnější publikum, než vlastní rodina.

Někteří žáci by v příštím roce rovněž
rádi porovnali své umění s ostatními,
proto jsme připraveni vytvořit jim
dobré podmínky pro účast na blížících
se soutěžích MŠMT. Jsou to mimo jiné
soutěže dechových nástrojů či sólový
a komorní zpěv.
Velmi nás mrzelo, že jsme museli udělat nelehké rozhodnutí a po dohodě
s manažerem skupiny odložit plánovaný koncert Cigánských Diablů
a dětí ze ZUŠ Folklorika. Covidová
opatření, která stále významně omezují běžný život, nám bohužel zatím
nedovolují uskutečnit mnohé naše

plány a přání. Ale my se v žádném
případě nevzdáváme a koncert přesuneme na jarní období. Zda to bude
po Velikonocích v dubnu, či později,
vám dáme včas vědět, abyste si tento
jedinečný projekt nenechali ujít.
Pokud vás naše škola zaujala, ozvěte
se nám! Rádi s vámi probereme možnosti vzdělávání vašeho dítěte. Více
informací o nás naleznete na webových stránkách www.zusfolklorika.cz.
Veronika Aneltová
zástupkyně ředitele
aneltova@zusfolklorika.cz
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LADŮV KRAJ
Přejme si navzájem jen to nejlepší
Blížící se Vánoce a adventní čas sebou přinášejí jedinečnou atmosféru, kterou můžeme zažít jen v této části roku.
Za naše členské obce svazku Ladův kraj vám proto už nyní
přejeme kouzelný advent, pohodové vánoční svátky a v novém roce mnoho šťastných dní.
Přání k vám putuje z obcí, které se hlásí k odkazu výjimečného malíře Josefa Lady. Jsou to Černé Voděrady, Čestlice,
Hrusice, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků,
Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov,
Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice,
Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary a Zvánovice. A už nyní můžeme s radostí prozradit, že k nim už
v lednu přibydou Jevany jako obec v pořadí pětadvacátá.
„Ladovské“ obce umí překvapit téměř nedotčenou romantickou přírodou, jiné zajímavým kostelem, návsí, památkou, sportovištěm nebo útulnou hospůdkou. Od severu
k jihu vede Ladovým krajem navíc železniční trať z pražského Hlavního nádraží do Benešova se zastávkami v Říčanech, Světicích, Strančicích, Mnichovicích, Mirošovicích
a Senohrabech. Návrat z delší zimní pěší procházky, výletu
na běžkách či na kole si tak můžete zkrátit vlakem. Tipy, co
kde navštívit, najdete na našem webu, na stránkách obcí
i v místním Infocentru.
Věříme, že se vám na našich stezkách líbí, spolu s Klubem
českých turistů pracujeme na jejich modernizaci a budeme
proto rádi za jakýkoliv ﬁnanční příspěvek na ně.

Můžete jej poslat na účet veřejné sbírky Ladova kraje, číslo
účtu v Komerční bance je 107 - 1172230237/0100. Účet je
možné načíst i přes přiložený QR kód platby. Dárcům vystavíme potřebná potvrzení a věnujeme poděkování v podobě „ladovského“ trička.
Pomůžete nám, i když si naše tričko rovnou koupíte, třeba
někomu jako dárek pod stromeček. Výtěžek z prodeje poputuje přímo na účet veřejné sbírky svazku Ladův kraj.
Podpoříte tím opravy stávajících a budování nových turistických stezek a odpočívek v našem mikroregionu. Navíc tím
uděláte radost sobě, svým blízkým i nám. Jen pozor! Trička
pod stromeček je třeba objednat co nejdříve, abychom vám
je mohli včas poslat či nechat k vyzvednutí v říčanském Infocentru. Návod, jak tričko objednat, najdete na našem webu.
Předem všem dárcům velmi
děkujeme!
Mějte kouzelný advent a ať
je nám v Ladově kraji pořád
dobře!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
facebook.com/laduvkraj
instagram.com/laduvkraj.

Přáníčko
„Dne 17.1. slaví narozeniny náš táta, děda pan
Karel Žilák. Tati přejeme Ti pořád hodně zdraví,
nekonečný humor a plno dalších bláznivých
nápadů.
Bára, Reny, Zdeněk, Honza,
Viky, Teru, Ája, Maru a mamlas Baruna“
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Vzpomínka
Dne 4. 12. 2021 uplyne 30 let od úmrtí pana
Zdeňka Strejčka.
S láskou vzpomínají rodina
Strejčkova a sestra s rodinou.
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Střípky z MASky
FINANČNÍ
PODPORA
REGIONU
S koncem roku je spojeno hodně
Žádostí o platbu u již realizovaných
projektů. Letos se druhý záměr pana
Tomáše Pacovského blíží ke konci.
Jde o nákup nového kolového traktoru s čelním nakladačem za cca 1,5
mil. Kč.
U projektů s větší ﬁnanční náročností probíhají zadávací řízení. Věříme, že i zde bude realizace úspěšná
a všechny podpořené projekty budou
začátkem příštího roku po dodání
potřebných náležitostí na MAS a následně na SZIF, proplaceny.

Stále připravujeme poslední výzvu
z Programu rozvoje venkova se
zaměřením na podporu pro zemědělské podnikatele a také investice
do vzdělávání, veřejného prostranství a spolkové činnosti. Podrobnosti
budou včas zveřejněny.

neděli na Masarykově náměstí,
kde společně i s vašimi dětmi vytvoříme vánoční svícen z jablíček
a vánoční kouli k zavěšení na váš
vánoční stromek, či jako drobný
dárek pro vaše blízké. U stánku
pro vás budeme mít připravený
speciální dětský punč a pro rodiče
svařené víno podle staré rodinné
receptury. Přijďte si s námi zpříjemnit vánoční čas. Na akci spolupracujeme pod záštitou města
Říčany s Církví bratrskou, Cestou
Integrace, Vinicí Říčany - evangelickým společenstvím a Olivovou
dětskou léčebnou. Těšíme se na setkání s vámi.
Ochlazuje se, ale přesto nezoufejte! Doma na vás čeká vánoční
pohoda, kterou si můžete zpestřit
tím, co nás o Vánocích všechny
spojuje, a to je láska k vánočnímu
cukroví. A perníčky neodmyslitelně k vánočnímu období patří. Pojďme si společně s dětmi, ale i s rodiči
či prarodiči, užít pečení vánočních
perníčků. Ta vůně perníkového
koření je naprosto neodolatelná.
Jistě každá rodina opatruje ten
svůj recept, děděný z pokolení
na pokolení. A pokud ne, zkuste
použít recept, který opatruje náš
kolektiv MAS Říčansko. Je prostě
skvělý.

TĚSTO:
✦ 400 g hladké mouky ✦ 140 g
cukr moučka ✦ 50 g másla
✦ 2 vejce ✦ 2 lžíce opravdu
dobrého tekutého medu
✦ 1 lžička jedlé sody ✦ 1 lžička
dobrého perníkového koření (my
používáme od firmy Sonnentor)

Dále:
1 žloutek na potření po upečení,
ještě horkých perníčků
Můžeme si jimi doplnit nejen
odpolední pohodu, ale vlastně
kdykoliv, kdy na ně dostaneme
chuť, jsou hned krásně měkké
a tak voňavé. Zmizí dříve, než
zazvoní štědrovečerní zvoneček.
A pokud vám nezbyde čas
na domácí pečení, podívejte se
na stránku http://www.mnichovickeperniky.cz/galerie/vanoce,
a vyberte si perníčky od paní
Radmily Bělinové s regionální
značkou Zápraží originální
produkt®.

SOCIÁLNÍ PRÁCE V REGIONU
Projekt terénní sociální práce končí.
Za dva roky se udělalo hodně práce. Pracovnice MAS Říčansko jste
potkávali nejen v kanceláři, ale především v terénu. Aby se i v příštím
roce mohlo úspěšně navázat a nezpřetrhat to dobré, co v rámci projektu vzniklo, navrhla MAS převzetí
projektu Ladovým krajem. Uvidíme,
zda Valná hromada Ladova kraje
terénní práci v sociálních službách
v území zaštítí.

REGIONÁLNÍ ZNAČKA ZÁPRAŽÍ ORIGINÁLNÍ PRODUKT®
Celý kolektiv MAS Říčansko se
s vámi rád potká třetí Adventní
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Zveme vás na listopadové
akce Koloběhu
Ohlédnutí …
KOLOBĚH Říčany, dobročinný obchůdek na Masarykově náměstí, který je součástí stejnojmenné příspěvkové
organizace města Říčany, vydělal prodejem darovaného
zboží za dva roky svého fungování 3 000 000 Kč!
Dle nastavení od zřizovatele byla cca třetina financí využita na provoz příspěvkové organizace, jež díky
tomu může fungovat tak, jak funguje. Ovšem většina
vydělaných peněz (cca 2 miliony) je určena k proměně
v pomoc potřebným, primárně z Říčan a blízkého okolí. Za 1 400 000 už byla konkrétní pomoc konkrétním
lidem v nouzi zajištěna. Dlouhý seznam obsahuje řadu
praček, ledniček, sporáků a dalších menších spotřebičů,
počítačů (zejména v náročné době online výuky) a mobilních telefonů, nábytku, zdravotnických pomůcek, ale
také jsme zaplatili různé terapie a lékařská ošetření, tábory a kroužky pro děti, školkovné a školné, uhlí a dřevo
na zimní vytápění, spoustu poukázek na potraviny a drogistické zboží… 360 000 Kč jsme přes prázdniny vydělali
pro Moravu po ničivém tornádu, kde naše pomoc potěšila
vděčné rodiny a jednotlivce z Moravské Nové Vsi a Hrušek. Na webu Koloběhu (www.kolobeh-ricany.cz) zjistíte
o naší pomoci více. A plánujeme pomáhat i nadále.

Výzva
Žijeme v náročné době, do potíží se může dostat každý (a poměrně snadno). Pokud jste se i vy (nebo někdo
ve vašem okolí) ocitli v tísnivé existenční situaci, nouzi,
finančních problémech, které vám znemožňují zakoupit
něco, čeho je vám zapotřebí, obraťte se bez obav na naše
garanty. Jsou jimi např. OSZV MěÚ Říčany (Marcela Jelínková – tel. 323 618 238 nebo Lenka Švarcová
– tel. 323 618 237), případně, pokud jste rodina s dětmi, na Komunitní centrum Říčany (Iva Semíková, tel.
737 536 201). Dámy si s vámi pohovoří, jistě vám poradí
a nám pak mohou garantovat, že pomoc Koloběhu půjde
do potřebných rukou. Jsme tu proto, abychom pomáhali.

Díky
Děkujeme městu Říčany za neutuchající podporu. Veliký
dík patří všem našim dobrovolníkům – lidem, kteří u nás
obětavě pracují bez nároku na cokoli a kteří vytvářejí
neopakovatelnou atmosféru obchůdku. Děkujeme našim garantům za tipy na potřebné a za zprostředkování
pomoci. A hlavně děkujeme vám všem, kdo jste se stali
součástí Koloběhu, ať už jako dárci či jako zákazníci. Děkujeme za důvěru a podporu. Klidný advent, požehnané
svátky a šťastný vstup do roku 2022. I v něm se s vámi
těšíme na shledávání.
Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka, Martina Vavřincová, zástupkyně ředitelky
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Oldřich z Říčan, fiktivní portrét z počátku
17. století

soudu. Mezi svědky v listině bychom
ovšem nalezli i Otíka z Tehova, rovněž
člena rodu erbu trojlistu.
Poté se s Oldřichem často setkáváme
jako se svědkem různých právních
aktů, iniciovaných králem Janem Lucemburským. Například když udělil
Jan Lucemburský v Praze roku 1318
Přemyslovci z vedlejší větvě Miku-

lášovi Opavskému Opavsko v léno,
Oldřich byl svědkem, zapsaným v listině, která to potvrzovala.
Kromě toho, že byl Oldřich z Říčan
v letech 1309–1325 zemským sudím, byl také významným donátorem
(podporovatelem) klášterního kostela
sv. Anny a sv. Vavřince při klášteře
pražských dominikánek. Podporoval jej rozličnými dary a budoval zde
pro pány z Říčan rodinné pohřebiště.
Přestože byl kostel v pozdějších staletích výrazně poničen, do dnešní doby
se dochoval erbovní svorník se znamením trojlistu, uložený dnes v Lapidáriu Národního muzea. V blízkém
sousedství kláštera stával pražský palác pánů z Říčan, který je sice doložen
až z pozdějšího období, ovšem je velmi
pravděpodobné, že v něm sídlil už pan
Oldřich. Oldřich z Říčan zemřel dne
8. dubna 1325, jak nás o tom zpravuje
tzv. svatoanenské nekrologium.
Jan Boukal, Muzeum Říčany

FOTO: ARCHIV MUZEA ŘÍČANY

V předchozím díle jsme se rozloučili
s Ondřejem ze Všechrom, pravděpodobným zakladatelem hradu v Říčanech. Po jeho smrti nastalo v dějinách
rodu erbu trojlistu „temné období“.
Roku 1289 je zmiňován Ondřej „z Říčan“ (ve skutečnosti „de Bychan“),
jehož známe ze stížnosti biskupa Tobiáše. Ta je ovšem součástí formulářové sbírky, tj. vzorníku písemností.
Je tedy otázkou, zda je uvedená písemnost autentická, a pokud ano, tak
zda v celém svém znění. Současně se
nabízí otázka, zda je uvedený Ondřej
„z Říčan“ skutečnou osobou, nebo
došlo k záměně s někým jiným. Jinou
zprávu o uvedené osobě totiž ani nemáme. Výrazněji na sebe upozornili
na konci 13. století jiní, nezpochybnitelní členové rodu erbu trojlistu:
Rapota z Borčovic, purkrabí Pražského hradu, a především Oldřich z Křisoudova (†1305), osoba vyskytující
se v blízkosti krále Václava II. a patrně
syn Slávka ze Všechrom. Ještě většího
postavení však dosáhl jiný Oldřich,
syn Diviše ze Všechrom. Pan „Oldřich, syn někdejšího pana Diviše“
se poprvé objevuje roku 1298. V této
době byl maršálkem (tedy správcem
královských stájí) na dvoře krále Václava II.
Za vlády krále Václava III. (a možná
už jeho otce Václava II.) získal Oldřich
úřad hofmistra (správce královského
dvora), v němž je doložen roku 1305.
V listině z roku 1305 se poprvé objevují v Oldřichově přídomku Říčany.
Nebudeme-li tedy počítat značně
pochybnou zmínku z roku 1289, rok
1305 je vstupem Říčan do psané historie. Roku 1309 nacházíme Oldřicha
společně s jistým Chotěborem z Říčan
(možná jeho bratrem a snad zakladatelem východočeské větve rodu)
mezi svědky jmenovanými v listině,
kterou Vítek ze Švábenic a Heřmanic prodal zderazskému klášteru vsi
Zalší a Sloupnici u Vysokého Mýta.
Už v této listině je Oldřich označen
jako zemský sudí. Oldřich se tak tedy
stal nejvyšším úředníkem zemského

ZDROJ: PAPROCKÉHO DIADOCHUS, ARCHIV MUZEA ŘÍČANY

Páni z Říčan ve středověku,
díl 2. – Oldřich z Říčan

Svorník z klášterního
kostela sv. Anny
a sv. Vavřince
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Říčanské rozmanitosti:

O kostelních zvonech

K adventnímu a vánočnímu období patří hlas zvonů. V Říčanech se
rozeznívají z kostela svatých Petra
a Pavla na Masarykově náměstí
do širokého okolí. I když jsme na ně
zvyklí po celý rok, když zvou o Štědrém večeru na půlnoční bohoslužbu, podpoří v nás ještě víc sváteční
náladu.
Zvony jsou v Čechách známé už
od středověku, kovolijecké řemeslo
se rozvinulo především v 15. a v 16.
století. Zvon – stejně jako dnes – svolával na mši, vyzýval k modlitbám
a k rozjímání, ale měl i jiné funkce.
Chránil věřící před nebezpečím, například přírodními katastrofami.
Když se blížila bouřka, běžel zvoník
rozhoupat zvon. Tato ochranná úloha se odrážela i na výzdobě zvonu
(zobrazené postavy, nápisy). Zvony
také oznamovaly poplach, když hořelo nebo když se blížili nepřátelé…
Do osudů zvonů zasáhly obě světové
války, zvony byly zrekvírovány, tedy
zabaveny pro potřeby armády. To
potkalo i některé říčanské kostelní
zvony.
V západní věži kostela, která byla přistavěna v roce 1900, se dnes nacházejí čtyři zvony. Zvon Petr z roku 1628
od Tomáše Fryče z Roudnice nad
Labem s reliéfem Madony s dítětem
a čtyř evangelistů i s vyobrazením kříže s ukřižovaným Kristem, s Pannou
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až do jeho bezprostřední blízkosti.
„Říčanská výzva“ z roku 2001 zvala
k připojení k této akci i další místa
v České republice. Pravidelně nyní
v Den vzniku samostatného československého státu zvoní například
ve Velkých Popovicích nebo v Pyšelích.
Do říčanské kostelní věže dnes nechodí kluci-zvoníci, zvony lze naprogramovat a ovládat na dálku. Hlas
zvonů je ale stále stejný a odměřuje
nám všední i sváteční čas stejně jako
našim předkům.
Renata Skalošová, Muzeum Říčany
V článku jsme čerpali z informací
v bakalářské práci Jana Oulíka Nápisové a heraldické památky na Říčansku (Praha 2006), z technické
zprávy o stavu zvonů z roku 2005
a z textů ve farním občasníku Zvon.

Věž kostela sv. Petra a Pavla se
zvony je obrácená k západu

texty.kuryr@ricany.cz
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Zvon zachycený na fotografii během první světové
války před rekvizicí za účelem získání bronzu
na výrobu zbraní

Marií a sv. Janem Evangelistou. Zvon
Pavel z roku 1629 od stejného zvonaře, ten má na sobě pečeť městečka
Říčany a také kříž, po jehož stranách
stojí Maria a sv. Jan. Za druhé světové války byl zvon rekvírován, po válce
byl však nalezen a vrácen zpět. Další
zvon z roku 1517 od mistra Ondřeje
byl pravděpodobně přivezen do Říčan až po druhé světové válce z některého skladu rekvírovaných a dosud
neroztavených zvonů. Je ozdoben
polovinou heraldické lilie a křížkem.
Zvon-umíráček od Karla Bellmana z Prahy pochází z 19. století, je
ozdoben postavou svatého Václava
s praporcem. Právě tento zvon slyšíme, když se v kostele koná pohřeb
a pozůstalí vypravují svého blízkého
na poslední cestu.
Dnes mají lidé prostřednictvím zvonů možnost vyjádřit vzájemnou podporu a sjednocení. Tak se stalo i před
dvěma lety během kampaně Nezapomeňme. V českých městech se zvonilo 17. 11. 2019 v 17 hodin 11 minut
na památku sametové revoluce. Je to
už dvacet let, co byla v našem městě
založena tradice zvonění 28. října
večer. Zvony bijí na památku hrdinů-účastníků bojů první a světové války.
Z podnětu Zlaty Fořtové, někdejší
profesorky říčanského gymnázia, se
tak připojují ke zvonům v italském
Roveretu. Tamní farář Don Rosaro
navrhl, aby ze zbraní, které v lesích
a na polích zůstaly po bojích první
světové války, byl ulit zvon, který by
svým hlasem uctíval památku válečných obětí. Zvon padlých byl za přítomnosti papeže Pia XII. odhalen 24.
října 1925 (požehnán byl už 24. května 1925 jako Maria Dolens – Matka
trpící – se vzpomínkou na matky,
které v bojích ztratily své syny). Každý večer vždy ve 21 hodin zní nad Roveretem do širokého okolí sto úderů.
Dvěma sty údery pak připomíná svátky zemí, které se bojů první světové
války zúčastnily. Zvon o výšce 3,3 m
umístěný na návrší je zdálky dobře
vidět, poutníci a turisté mohou přijít

Mezi námi

V letošním roce se již podvacáté rozezněly 28. října zvony v chrámu sv.
Petra a Pavla v Říčanech. Říčany se
připojily k roveretské výzvě v roce
2001. Ze zbraní, které zde zůstaly po skončení 1. světové války, byl
v italském Roveretu za přispění dalších národů ulit Zvon padlých, který
byl 24. května 1925 požehnán a pojmenován na Matku trpící - Maria
dolens. Každý večer ve 21 hodin zní
v Roveretu 100 úderů za padlé vojáky. Svátky zemí, které se zúčastnily
bojů 1. světové války, připomíná 200
úderů. Za Československo je to tedy
28. října. Letos se 28. října rozezněly
zvony v Říčanech, ale také ve Velkých
Popovicích.

Říčany o slavnostním zvonění 28. října 2021

Tradice pokračuje.
17. listopad 1989
K oslavě 30. výročí od Sametové revoluce 17. listopadu 2019 vyzváněly zvony v chrámu sv. Petra a Pavla
v Říčanech. Po dvou letech chtějí

biskupové katolické církve připomenout 32. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné
společnosti. Proto vyzvali správce
farností, aby symbolicky rozezněli
zvony chrámů, které spravují. Zvony

FOTO: EVA HORÁČKOVÁ JUNGMANNOVÁ

V chrámu sv. Petra a Pavla v Říčanech
proběhlo 28. října 20. jubilejní zvonění

v chrámu sv. Petra a Pavla v Říčanech
a Velkých Popovicích slavnostním
zvoněním 17. listopadu v 17 hodin
připomněly toto významné výročí.
Nezapomínáme.
Miloslava Pangrácová

Rybářské povolenky již pod stromeček
ČRS MO Říčany sděluje termíny prodeje povolenek
k lovu ryb pro rok 2022. Prodej bude probíhat v níže
uvedených dnech v rybářské klubovně u Marvánku,

ulice Řípská 1700/13, Říčany, a to vždy v sobotu
od 8 do 12 hodin za předpokladu dodržení nařízení
vlády ČR

11. prosince 2021
8. a 22. ledna 2022
12. února 2022
12. března 2022
9. a 30. dubna 2022
Více na www.crsricany.webnode.
cz nebo ve vývěsce na Masarykově
náměstí.
Do nového roku přejeme mnoho
zdraví, krásné úlovky
a pohodově strávené chvíle u vody.
Petrův zdar
Pavel Novák, předseda MO Říčany
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DÁRKOVÉ POUKAZY
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PRO CELOU RODINU
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FITNESS

aquapalace.cz
Vánoce s Církví bratrskou
Předvánoční bohoslužba
V neděli 12. 12. 2021
vás zveme na předvánoční bohoslužbu s názvem „Den, který všechno
změnil”. Budeme mluvit o narození
Ježíše Krista z historického hlediska, ale také o tom, jak se nás dotýká
osobně v každodenním životě. Pokud
vám téma „Ježíš“ vrtá hlavou, přijďte
si poslechnout zamyšlení a budete-li
chtít, klidně se ptejte. Těšíme se na vás
v kulturním sále klubu U Boudů, Kolovraty od 9.30.
Advent na náměstí
Čtvrtou adventní neděli 19. 12. pro
vás připravujeme, spolu s dalšími,
program na náměstí. Můžete se těšit
na vánoční písně, sváteční slovo, svařák, zdobení perníčků a další zajímavé
aktivity.
Ovčáčkovy žalmy
Když jsem slyšel z úst mluvčího prezidenta žalmy, bylo mi z toho smutno.
Smutno z toho, že žalmy v jeho podání (vzhledem k celé situaci) působily
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spíše komicky než cokoli jiného. Říkal
jsem si, že až někdo jiný bude citovat
žalmy, bude na něj nahlíženo jako
na podivína odtrženého od reality. Mrzelo mě to proto, že žalmy jsou velice
krásné a mám je moc rád.
Navíc žalmy, tak jak vznikaly, jsou
písněmi, které rozhodně od reality
odtržené nejsou. Vznikaly často jako
reakce na konkrétní životní zkušenosti autora. Mluví o oslavě Boha,
o Jeho velikosti a moci. Mluví ale také
o lidských pochybnostech a zápasech
o víru v tohoto Boha. Král David, který většinu žalmů napsal, v nich dává
nahlédnout do svých pochybností

o sobě, ale i o Bohu. Dává prostor
svým emocím, když řekne, že Bůh
na něj asi zapomněl, aby následně radostně vyznával, že v Boží náruči mu
je dobře. Asi nejznámější žalm 23 mluví o důvěře v Boha, i když procházíme
těžkostmi. Začíná takto: „Hospodin je
můj pastýř, nebudu mít nedostatek,“
a pokračuje: „I když půjdu roklí šeré
smrti, nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi Ty.“ Na závěr mi
dovolte lehkou parafrázi známého
přísloví o kováři a kováříčkovi: „Proč
chodit k ovčáčkovi, když můžu jít
k pastýři, kterým je Ježíš Kristus.“
Vánoční a novoroční přání
Přejeme všem, aby letošní Vánoce nebyly jen plné shonu a zařizování, ale
abyste si našli čas na přemýšlení o jejich skutečném významu. Možná pak
objevíte Boha, který nás má skutečně
rád a chce nám darovat lásku, pokoj
a odpuštění pro nás samotné, ale také
pro lidi kolem nás. Kéž by ten další rok
byl plný objevování tohoto jediného
Boha.

texty.kuryr@ricany.cz
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Boty Benet v prosinci:
Blíží se plesová sezóna
Hlavním tématem prosince jsou pro každého samozřejmě Vánoce, ale ruku v ruce s nimi se pomalu blíží
plesová a divadelní sezóna – tedy období kulturních
akcí a setkání, kdy chceme všichni (a zejména všechny) vypadat co nejlépe.
Chystáte se vyrazit tančit a nevíte, jaké boty si pořídit,
aby byly co nejvhodnější? Zda lodičky, páskové střevíčky, na nízkém či vysokém podpatku? Vhodný výběr
obuvi pro ples (i divadlo) je opravdu základ. Musí vám
ladit s oblečením a dalšími doplňky a současně přinášet komfort a pohodlí. Boty tedy rozhodně vybírejte až
v okamžiku, kdy máte vybrané šaty. K jednoduchým
a nepříliš výrazným šatům můžete přidat lesklé a zdobené boty, naopak k výrazným a honosným šatům je
lepší zvolit střízlivější vzhled. Ideální barvou je zlatá,
stříbrná, bílá, béžová a obvyklá černá. S výškou podpatku to je podobné – kratší či zcela krátké koktejlové
šaty více vyniknou s vyšším podpatkem, naopak šaty

až na zem mohou mít i nižší podpatek. Je dobré každopádně vědět, že vyšší podpatek zeštíhlí opticky postavu. Ale je nezbytné také dbát na pohodlí, protože příliš
vysoký podpatek může přinášet během večera spíš utrpení. Podobné to je s velikostí bot, určitě je dobré si je
nejprve pořádně vyzkoušet a projít se v nich doma, aby
se ani nevyzouvaly, ani netlačily. A zda budou boty páskové střevíčky, anebo uzavřené lodičky, to také záleží
na okolnostech a společenské události. Při otevřených
lodičkách či střevíčcích je ale nezbytné dbát na pečlivou
pedikúru a vhodné silonky.
V prodejně Boty Benet na téma společenských událostí
nabízíme velké množství lodiček a páskových střevíčků
různých značek, psaníčka mnoha variací a barev a také široký sortiment kvalitního punčochového zboží. Přijďte si
vybrat, aby vaše čekání na společenský večer mohlo začít.
BOTY Benet Říčany
www.botybenet.cz
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REALITNÍ PORADNA
Ing. Jana
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka
pro Říčany a okolí
Chcete také poradit
při prodeji, koupi
nebo pronájmu nemovitosti? Pošlete mi svůj
dotaz k problému, který řešíte.
Otázka: Dobrý den, existuje nějaké pravidlo, že při prodeji
nemovitosti má přednost zájemce, který byl na prohlídce
jako první? Stalo se nám, že přestože jsme byli na první
zájemci a chtěli jsme byt koupit, makléř dal přednost někomu jinému.
Ondřej K.

ky prodávajícímu. To nemusí být vždy jen vyšší cena, ale
také způsob ﬁnancování, rychlost zaplacení kupní ceny,
jak moc pospíchá na předání nemovitosti po prodeji nebo
něco jiného, co je pro prodávajícího důležité.
Otázka: Dobrý den, v jakých případech může pronajímatel vypovědět smlouvu na dobu určitou před skončením
nájemní doby? Máme smlouvu na rok, ale po pěti měsících
jsme byli kontaktováni, že majitel chce byt prodat a my se
máme vystěhovat. Předem děkuji za odpověď. Helena K.
Odpověď: Dobrý den, zamýšlený prodej pronajaté nemovitosti jistě není důvod k jednostranné výpovědi. Tyto důvody upravuje občanský zákoník. Můžete se však s majitelem dohodnout na ukončení nájemní smlouvy dohodou
za podmínek, které pro Vás budou přijatelné (ﬁnanční
kompenzace, přiměřená doba na vyhledání jiného nájmu
apod.)
Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
nebo dotazy volejte na tel. č.: 606 792 574

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

Chcete udělat radost (nejen) dětem
z chudých rodin?
Seznam dětí a rodin
k obdarování naleznete na
www.krabiceodbot.cz (sběrné
místo Říčany) a zároveň na
www.ucetnictvi-horacek.cz/
krabice/
Sběr dárků je k datu vydání
prosincového Kurýru již v plném
proudu. Děkujeme všem, kteří
se již zapojili, i těm, kteří se
ještě zapojí. Nezdráhejte se
obdarovat právě starší děti
ze seznamu, i ony potřebují
podpořit.
Pokud jsou již všechny dárky
reservovány, doporučujeme vám
obrátit se na jiné sběrné místo.

Darujte jim k Vánocům krabici od bot plnou dárků.
Již po šesté jsme vytvořili sběrné místo přímo v Říčanech:

Účetnictví Horáček s.r.o., Bezručova 410/31
Termín sběru: po 22. 11. - pá 3. 12. 2021 (9 - 18 h; vždy po tel. dohodě)
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Přejeme
vám krásný advent.
Eva Horáčková
Jungmannová
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DARUJTE
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ZÁŽITEK
PRO CELOU
RODINU

aquapalace.cz
Hledáte vánoční dárek?
Darujte členství
ve Vinařském klubu
Říčansko!
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Jak se projednávalo a schvalovalo „Parkování pro domácí“
Dne 2. 8. 2021 jsem na diskuzním
fóru požádal, aby mi odpovědné osoby města sdělily, jak se projednávat
záměr na regulaci parkování, jaké
bylo výběrové řízení a kolik bude akce
stát. Protože jsem nedostal odpověď,
hledal jsem ji mezi běžně dostupnými informacemi v materiálech města.
Rád bych se podělil o to, co jsem zjistil.
1) Dopravní komise má zasedání
neveřejná, takže její jednání a závěry jsou tajné. Vzhledem k tomu, že
v žádném materiálu města není zmínka o doporučení této komise, je velice
pravděpodobné, že komise tento materiál neprojednávala.
2) Rada města přijala dne 25. 2. 2021
dvě usnesení k Parkování pro domácí. První č. 21-10-027 zní: Rada města Říčany schvaluje realizaci projektu
organizace dopravy v klidu „Parkování pro domácí Říčany“ spočívající
v uplatnění možnosti zpoplatněné
parkování podle zákona č. 16/1997
Sb. o pozemních komunikacích. Projekt v rámci organizace dopravy v klidu vymezuje úseky místních komunikací, kde bude nový systém uplatněn,
a základní pravidla pro jeho použití.
V textu není nic o devíti zónách,
o snížení rychlosti na 30 km, osazení

retardérů, osazení zelených sloupků
ve vozovce, o výši poplatků. Takové
informace by byly namístě, zvláště když se jedná o veřejné opatření
města v přenesené působnosti (jak
vyplývá z vyjádření ministerstva vnitra). Z textu naopak jasně vyplývá,
proč se celý záměr realizuje – ﬁnance do městské kasy. V materiálech se
v neuvádí, jak hlasovali členové rady.
Proto je třeba vycházet z předpokladu, že byli přítomni všichni členové
rady a že všichni hlasovali pro usnesení. Druhé usnesení č. 21-10-028
zní: Rada města Říčany bere na vědomí potřebu řešení lidských zdrojů pro
zajištění agend parkovacích karet,
kontroly vozidel v registru vozidel,
řešení přestupků, řešení stížností
a požadavků občanů a dalších doprovodných činností před zahájením
provozu projektu „Parkování pro domácí“. Toto doplňující usnesení proti
hlavnímu usnesení velice podrobně uvádí, o co všechno se jedná. Až
na to, že z usnesení není zřejmé, o kolik lidských zdrojů se jedná a kolik to
bude stát peněz.
3) Zastupitelstvo: v zápisech z jednání zastupitelstva není žádné usnesení
k regulaci parkování. Zastupitelstvu
tato záležitost zásadně se týkající

všech občanů města nebyla předložena, a tudíž ji zastupitelstvo neprojednávalo.
4) Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel 3K značky Říčany. Ze smlouvy o provedení prací je uveřejněna
jen první strana, takže se nedovíme,
na jakou částku je smlouva uzavřena.
V rozpočtu města je uvedena částka
750.000,- Kč. Na straně dodavatele
je údaj o osobě oprávněné ve věcech
technických začerněný. Kdo je asi tajemný oprávněný?
Závěrem bych rád vyjádřil svůj obdiv
k radním tohoto města. Hlasovali
podle svého svědomí a vědomí. I když
museli vědět o tom, že již dvakrát
snahy o regulaci parkování byly občany odmítnuty. Proto přikročili k silovému řešení bez problematického
projednávání. Jsou to nesporně odvážní lidé, kteří hlasovali podle svého
přesvědčení o záležitosti, která byla
jistě jedna z nejdůležitějších z mnoha
uplynulých let, a která nepochybně
ovlivní život v našem městě i na řadu
dalších let. Proto si myslím, že si zaslouží, aby jejich jména neupadla
v zapomnění. Proto navrhuji, aby jejich jména byla zapsána do městské
kroniky.
Jiří Pánek

Odpověď k tématu Parkování
Vážený pane Pánku,
úvodem se omlouváme, že jsme
na Váš dotaz nereagovali včas na diskuzním fóru.
K Vašim jednotlivým dotazům:
1) Dopravní komise byla se záměrem
projektu Parkování nejen seznámena, ale i většina jejich členů se aktivně
účastnila přípravy zadání projektu
v letech 2019 a 2020 (vedoucí odboru dopravy a správních agend, velitel
Městské policie Říčany, vedoucí oddělení technické správy odboru správy majetku).
2) Součástí každého materiálu, který
je předkládán Radě města Říčany, je
důvodová zpráva, ve které jsou uve-
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deny detailní informace k projednávanému materiálu včetně potřebných
příloh. Stejně tomu tak bylo u materiálu „DO32/2020-Projekt Parkování pro domácí-Říčany“. Přílohou
materiálu byl Návrh organizace
dopravy v klidu a Realizace parkovacího systému v Říčanech - Fáze 1
- předrealizační příprava zpracované
ﬁrmou M.O.Z. Consult, s. r. o. Radní
v případě potřeby dalších informací
mají běžně možnost si je vyžádat či
pozvat na jednání rady kompetentní
zaměstnance MěÚ. Máme za to, že
radní měli kompletní informace pro
své rozhodování.
Co se týče druhého usnesení - radě
města je v souladu s odst. 2j § 102

zákona o obcích vyhrazeno stanovit celkový počet zaměstnanců obce
v obecním úřadu a v organizačních
složkách obce. Městský úřad v souladu s touto kompetencí v předstihu
informoval radu o možném navýšení
počtu zaměstnanců. Ke konkrétnímu navýšení počtu zaměstnanců
nedošlo a zatím se s tím ani nepočítá, neboť úřad hledá volné kapacity
přednostně ve vlastních zdrojích.
3) V zápise ze zasedání Zastupitelstva města Říčany (ZMŘ), které se
konalo dne 8. 9. 2021, je k bodu PM
096/21 „Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru
- zrušení regulací dopravy v rámci
projektu Parkování pro domácí – Ří-

texty.kuryr@ricany.cz

Názory
čany“ v části diskuse uvedena rekapitulace průběhu tvorby parkovacího systému:
„Starosta D. Michalička /Klidné
město/ zrekapituloval průběh tvorby parkovacího systému – začalo
na konci r. 2018, v r. 2019 byli osloveni zastupitelé, do pracovní skupiny
se přihlásili vedle zástupců Klidného města také zástupci STAN, byla
vytvořena pracovní skupina, zastupitelům byly 1. 10. 2020 poslány
závěry v prezentaci včetně počtu zón
a oblastí, ceníku, pravidel, harmonogramu i návratnosti a téměř ﬁnální
kompletní dokumentace. Jednotliví
zastupitelé souhlasili nebo se vůbec
nevyjádřili.“
Zastupitelé byli informováni o realizaci projektu i v rámci procesu
schvalování rozpočtu města, který je
jim dle § 84 zákona o obcích vyhrazen. Pro rok 2020 na projekt schválili
ﬁnance ve výši 750 tisíc Kč, které se
nevyčerpaly a byly převedeny do roku
2021. Po zapracování přebytku hospodaření za rok 2020 do rozpočtu

4) Smlouva s dodavatelem 3K značky, s. r. o. včetně dodatku č.1 byla
v souladu s platnou legislativou
schválena Radou města Říčany a následně zveřejněna v Registru smluv
MV ČR dne 7. 6. 2021, dodatek dne
9. 8. 2021. V registru je uložen celý
text smlouvy včetně ceny 2,3 mil.
korun. Předmětem anonymizace
(začernění) jsou v souladu s platnou
legislativou osobní údaje.

jektu na úřední desce. Již v této fázi
bylo s některými občany diskutováno a přistoupeno k dílčím změnám.
Dne 18. 8. 2021 v KC Labuť proběhla diskuze k tématu realizovaných
zón. Následovala setkání v ulicích
během září a října v jednotlivých
lokalitách a ulicích, kde se hledala řešení v případě nespokojenosti
s provedením. Většinu problémů
ukázala až praxe (retardéry, velikost vyznačeného stání…). Město
i dále pracuje na zlepšení systému – příkladem je zavedení platby
parkování SMSkou od listopadu či
hledání vhodnějšího tarifu pro zaměstnance místních institucí a firem. Ubezpečujeme Vás, že město
se zabývá všemi připomínkami
občanů, které vznesli na projednáních. Pokud máte zájem, nabízíme
Vám osobní setkání se starostou či
se členy Rady města Říčany. V případě zájmu kontaktujte asistentku
Markétu Žilkovou.

Diskuse s občany odstartovala již
během povinného zveřejnění pro-

Jaroslav Brandejs
Tajemník MěÚ

města na rok 2021 byly na zasedání
ZMŘ dne 10. 2. 2021 usnesením číslo 21-01-003 za podpory 19 hlasů zastupitelů navýšeny ﬁnance na projekt
parkování pro domácí o 6,4 mil. Kč.
Z uvedeného plyne, že zastupitelé
byli o projektu informováni. Parkování bylo vyhlášeno Radou města Říčany formou Nařízení města č.5/2021
s účinností od 1. 8. 2021. Vydání nařízení je dle odst.2d) § 102 zákona č.
128/20000 Sb., o obcích vyhrazeno
radě obce.

přijmeme

PRACOVNÍKY (muže i ženy)
DO VÝROBY A EXPEDICE PEČIVA
nezaučené zaučíme - zaměstnání na HPP - jednosměnný noční provoz
PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH ŘÍČANY, Černokostelecká 619

stabilní společnost s tradicí ve výrobě a prodeji potravin

inzerce

v případě zájmu nás kontaktujte na tel. 606 952 851
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Klub šachistĪ ġíĀany 1925
www.sachyricany.cz

MEDAILE Z MISTROVSTVÍ
ČECH MLÁDEŽE
Letošní Mistrovství Čech se odehrálo
ve dnech 23. 10. - 30. 10. v Resortu
Eden Herlíkovice, Vrchlabí. Podařilo
se uspořádat MČ i přes covidová nebezpečí v počtu tradičním, tzn. že se
sjelo více než 300 účastníků.
Hrálo se ve třech kategoriích a týdenní boje za šachovnicí byly motivovány postupy na březnové MČR. Naše
výprava byla početná, čítala 17 hráčů. Díky podpoře Střediska mládeže Středočeského kraje se o mládež
starali trenéři S. Stárek, J. Vilímová
a M. Vystrčil. Na mistrovství jsme
se poctivě připravovali. Týden před
akcí jsme díky podpoře Středočeského kraje uspořádali tréninkový kemp
a výsledky tomu i odpovídaly. Získali
jsme tři medaile, a na MČR pojede rekordně šest chlapců.
V kategorii do 14 let získal Jan Síleš
stříbro a na MČR jej ještě doprovodí
Adam Mrázek, který v této kategorii

skončil na 8. místě. V kategorii do 16.
let získal Le Anh Dung 3. místo a doplní tak hvězdnou trojici J. Němec, J.
Šmolík a M. Hlavina na MČR. V kategorii do 12 let získala Sophie Day
bronzovou medaili. Zajímavostí jistě
bylo vyhlášení výsledků a předání

medailí venku. Pro šachisty hodně
netradiční.
Jaroslav Říha
Sportovní centrum mládeže v šachu
podporuje Středočeský kraj

KRÁSNÉ VÁNOCE
A PROTANČENÝ NOVÝ ROK
Přejeme všem členům, jejich rodinám, fanouškům a našim podporovatelům krásné
prožití vánočních svátků a do nového roku
mnoho zdraví a radosti z tance. Máme
za sebou těžké období první poloviny letošního roku. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nás v tento nesnadný čas podporovali nejen slovně, ale i ﬁnančně. Tato
vlna solidarity se přehoupla do léta, kdy byl
náš příměstský tábor naplněn k prasknutí,
a plynule se přelévá až do dnešních dnů,
kdy nám chodí neskutečné emaily a zprávy
s krásnými slovy, jak se staráme o mladou
generaci. Děkujeme městu Říčany za dlouholetou podporu naší práce. Děkujeme zaměstnancům úřadu, s kterými přicházíme
do kontaktu, i oni mají podíl na našem hladkém průběhu fungování.
Vše krásné přejí Tereza
a Edita Broukalovy
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TŠ TWIST – sedm medailí
z mistrovství ČR v rokenrolu!
Neuvěřitelných sedm medailí z Mistrovství České republiky 2021 a mistrovství Prahy formací rokenrolu pro
Taneční školu Twist Říčany. Naši
členové si odnesli tuto nadílku jak
v dětské, tak v juniorské, ale i v seniorské ktg. na šampionátu konaném
30. 10. v Praze Řepích. Zasloužily se
o to formace Madonna, M. Ladies,
Jungles, MJ, Colors, Pixie, Con Calmas. Pro pořádek uvedu, že 1. místo
získaly Jungels a Con Calmas. Další
twistové formace – Stronger, Briliant, či Mickey se také neztratily, ale
na medaile si ještě počkají. Ve stejný
den na soutěži žákovských párů „zasvítili“ i twistoví Lucie Holoubková –
Lukáš Batók čtvrtým místem.
Mezinárodní soutěž v Radvanicích
– pět medailí
Na soutěži ve východočeských
Radvanicích 6. 11. zvítězily formace
Con Calmas a Stronger, MJ a Force
One byly stříbrné. V ktg. Dua si stříbrné medaile odvezly Anna Maršálková – Dáša Ciporanová. Dlužno dodat, že nás večer před soutěží zastihla
kovidová karanténa, takže cca polovina oddílu nemohla na soutěž vůbec
odcestovat. Kdo ví, na kolik medailí
bychom v plném počtu dosáhli.
Co nás čeká?
20. 11. (po uzávěrce tohoto vydání)
naše seniorská formace (nad 14 let)
Madonna Ladies startuje na Mistrovství Evropy se skladbou Elton. Dále
bychom rádi letos soutěžili 27. 11.
a 11. 12. Avšak epidemická situace
a karantény jsou nevyzpytatelné.
Všichni se také těšíme na Vánoční
TWISTování. Tato přehlídka vlastní
činnosti, vždy hojně navštěvovaná, se
vloni konat nemohla, avšak letos se
na ni s radostí chystáme. Slavnostní
Vánoční TWISTování se koná v hale
Na Fialce 12. 12. od 17.30 hodin. Tak
přijďte, nebudete litovat!
Jiří Boháček
Vedoucí TŠ Twist Říčany
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Rugby Club Mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

MUŽI
Říčanští ragbisté vybojovali titul
mistra České republiky
Historicky osmý mistrovský titul pro
Říčany vybojovali ragbisté tím nejlepším možným způsobem. V ligové
sezoně zvítězili ve všech utkáních
a po právu převzali z rukou starosty
Říčan Davida Michaličky a senátora
Zdeňka Hraby zlaté medaile a unikátní ručně vyřezávanou trofej, dílo
legendárního ragbisty Jana Kudrny.
Závěr ligy se pro fanoušky vyvinul
tím nejlepším způsobem, v posledním kole se spolu utkaly týmy Říčan
a Vyškova, které ﬁgurovaly na prvním, resp. druhém místě v tabulce.
Zápas se tak proměnil ve skutečné
ﬁnále, kde vítěz bere titul.

Říčanské ragbistky na turnaji ve Vyškově

Ragbisté Říčan mistry republiky 2021

Do utkání vstoupili lépe ragbisté Říčan, dlouhé minuty drželi míč a tlačili
se do obrany Moravanů. Vyškovští
se pod tlakem dopouštěli chyb, které
spolehlivě potrestal Jan Kučera, který proměnil tři trestné kopy a jeden
kop po položení Petra Másla. Za stavu 16:0 tak šli do kabin mnohem spokojeněji ragbisté Říčan.

Jan Kučera v pozici kopáče spolehlivě nahradil
zraněného Jihoafričana Tristana Horaka

Mistrovský titul je vyústěním dlouhodobé a úspěšné práce s mládeží.
I přestože Říčany nepatří demograﬁcky mezi velká města, může se klub
pochlubit druhou největší základnou
dětí a mládeže mezi ragbyovými oddíly. Úspěšností týmů mládeže je pak
premiantem v ČR. Vždyť například
junioři získali posledních pět mistrovských titulů ČR. A právě kvalitní
práci s dětmi a mládeží přičítá trenér
Miroslav Němeček letošní úspěch.
„Dlouhodobá koncepční výchova
mladých hráčů, kteří dorůstají až
v kvalitní hráče A-týmu, je klíčovým

faktorem našeho úspěchu”. Říčany
měly i v letošní sezóně mladý tým
s velkou perspektivou, vždyť třeba
v rozhodujícím utkání s Vyškovem
hrálo jedenáct hráčů ve věku 21 či
méně let.

ŽENY
V podzimním poháru skončily říčanské ragbistky čtvrté
Ragbistky Říčan ovládly poslední
turnaj podzimního Poháru 7s 2021
ve Vyškově, v celkovém součtu čtyř
turnajů jim však tento výsledek
na stupně vítězů nestačil a obsadily
čtvrté místo. V soutěži v olympijské
variantě ragby o sedmi hráčkách
startovaly i zahraniční týmy a právě
rakouský Donau Wien získal celkové
vítězství, následován týmy pražských
Petrovic, Severní Moravy a Říčan,
které pod vedením francouzského trenéra Thomase Mendese prokázaly, že
patří do české ženské ragbyové špičky.
Mediální komise RC Mountﬁeld
Říčany

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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Kapitán Říčan Jan Šedivý přebírá mistrovskou trofej

Druhou půli načal přesným trestným
kopem Jan Kučera, pak však převzali
iniciativu Moravané, kteří dvěma pětkami a jedním kopem po pětce snížili
na rozdíl sedmi bodů. Drama v závěru ale nedopustil Robert Trefný, který
zachytil odkop Vyškova a probil se
až do brankoviště hostů. Jan Kučera
zpečetil výsledek utkání 26:12 a oslavy v Říčanech mohly začít.

Ze sportu

Dobročinná akce k výročí
Na 2. listopad jsme si do sokolovny pozvali
transfuzní tým ÚVN, který zajistil pro nás
historicky první hromadný odběr krve, a to
k 125. výročí založení jednoty. Bylo hezké ukázat
říčanský Sokol a jeho prostory v nezvyklém světle.
Dárci si po odběru přišli doplnit cukry do běžně
nepřístupné cvičitelské klubovny, kde seniorky,
které se s ohledem na věk nemohly přímo zapojit,
projevily svou dobročinnost alespoň napečením sladkého občerstvení. Je třeba přiznat, že
s deﬁnitivním počtem dárců zahýbala podzimní
vlna nachlazení, která na poslední chvíli vyřadila
čtvrtinu přihlášených. I přesto se podařilo vybrat
od 20 schválených dárců rovných 9 litrů krve.
Velká část našich dárců byli prvodárci a my jsme
se jim snažili toto poprvé zpříjemnit, aby se
na odběry i příště těšili a brali je jako svého druhu
společenskou beneﬁční událost. Doufáme, že se
nám na jaře podaří akci zopakovat s ještě lepším
výsledkem.
Lucie Lacinová, místonáčelnice
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Draci pokračují na vítězné vlně
Florbalová sezóna je v plném proudu
a dračí týmy jsou její nedílnou součástí. Nejmenší sbírají cenné herní zkušenosti, starší hráči se díky svým výkonům drží na předních
místech svých soutěží.
Mládež
Pro přípravku a elévy je důležité získávání základních
ﬂorbalových návyků, a to se daří. Přípravkáři se zlepšují
trénink od tréninku, daří se jim také v soutěžních utkáních. Elévové také úspěšně uplatňují svou tréninkovou píli
v zápasech a díky tomu se jim podařilo ovládnout domácí
turnaj v Městské sportovní hale, kde předvedli rodičům parádní kombinace a postoupili zaslouženě do vyššího koše.
Výbornou bilanci si drží tým mladších žáků. Modrý tým
zatím neprohrál jediný zápas v lize a probojoval se mezi
elitních 15 týmů. Žlutý tým se drží v prvním koši přeboru
a udržuje si vysokou střeleckou efektivitu.
Starší žáci se prokousali skrz zrádný košový systém. Kluci
se již sehráli a v posledních zápasech se jim dařilo hrát pohledný ﬂorbal a získali i cenná vítězství. Druhý tým starších
žáků hraje divácky atraktivní utkání, ve kterých padá hodně branek a jeho výkony jsou vyrovnané.
Dorostenci A a junioři kralují svým ligám. Ani jeden tým
z těchto kategorií nepoznal hořkost porážky. Dorostenci
zatím přesvědčivě vyhráli všechny zápasy. Draci zvládají solidně přestřílet soupeře a jsou také aktivní v obranné
činnost, a díky tomu dostali za čtyři zápasy pouze jednu
branku. Tím pádem vévodí 2. lize dorostenců. Druhý tým
dorostenců si zvyká na soutěž 3+1 a je na 3. místě. Junioři mají odehráno šest zápasů a ve čtyřech z nich nastříleli
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soupeřům přes 10 branek. Z důvodu menšího počtu odehraných zápasů jsou nyní na druhém místě 2. ligy juniorů.
Muži
Mužský A tým zatím nenašel v soutěži přemožitele. V posledním kole Draci zvládli náročný zápas s kladenským
AIK Steel, kde zvítězili 4:2, a dominují soutěži s pětibodovým náskokem na druhý tým. Mužská rezerva TTB za celý
říjen neprohrála, v lokálním derby porazila tým z Kostelce
nad Černými lesy 9:0, a po šesti zápasech je na 2. místě v tabulce své soutěže.
Nábor nejmenších draků
Tým přípravky stále hledá nové spoluhráče ročníku 2013
a mladších. Pokud hledáte pro vaše dítě kolektivní sport
s výbornou atmosférou a skvělou partou, tak se určitě přijďte podívat na trénink. Více informací najdete na stránkách
www.fbcricany.cz.
Za klub FBC Draci Říčany Tomáš Tichý
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Vlna podzimních úspěchů
Všechny odvolané hlavní soutěže z jarního období probíhají v podzimních
měsících, přes všechna omezení jsme
ale rádi, že se jich můžeme účastnit. Na gymnastkách,
které se po období uzavření tělocvičen nevzdaly, začíná být
opět znát bojovnost a odhodlanost, motivace do tréninků.
Družstvo sportovních gymnastek, závodících pod ČASPV,
absolvovalo své krajské přebory, odkud děvčata přivezla
šest medailí a tři tituly přebornic kraje – K. Kuchařová,
S. Brányiková a A. Mančíková. O týden později na MČR
v Praze v tělocvičně SK Hradčany – se družstvo starších
žákyň ve složení Kuchařová, Brányiková a Martišová, stalo
vicemistryněmi ČR.
Další Mistrovství ČR probíhalo v pražských Černošicích
v Hale Věry Čáslavské 16. - 17. října, zde své síly poměřila
děvčata závodící v linii „C“ pod ČGF. Vicemistryní v ktg.
starších žákyň se stala Anna Rampuková, a krásným výkonem si vybojovala úžasné 4. místo K. Šebestová. Mladší
žákyně slaví skvělé 4. místo Stelly Vašutové, 8. V. Seaton
a pěkné výsledky zaznamenala i naše ostatní děvčata napříč
všemi kategoriemi - někde bohužel pády z kladiny odsouvaly daleko startovním polem. Přesto v takto obsazených
kategoriích (v každé kolem 65 závodnic) jsou všechna
umístění krásným výsledkem našeho úsilí.
Závodní sezóna probíhá i v Teamgymu, kde je to ovšem
poměrně složitější – uvržením do karantény, případným
onemocněním jednoho, padá účast celého družstva, a tak
jsme rádi, že své úspěchy může sbírat družstvo Panteřic,
které si z Poháru města Příbrami dovezlo bronzové medaile a z Plzně dokonce zlato! Na Memoriálu Hany Myšákové

v Praze pro změnu slavily úspěch nejstarší Eagles, které se
radovaly ze zlatých medailí.
Rády bychom touto cestou opět popřály všem našim příznivcům krásné a pohodové Vánoce a v novém roce především hodně zdraví a štěstí! Městu Říčany děkujeme
za grantovou podporu na provoz našeho oddílu.
J. Jechová a B. Bernardová

Info z Jezdeckého klubu Říčany, z. s.,
areál pod hradem
Dne 24. 10. jsme se rozloučili se sezónou
2021 společně stráveným odpolednem. Jízdu
zručnosti postavenou na naší jízdárně zvládli všichni, jezdci na koních i vodiči. Ztíženo
to bylo tím, že jezdci byli v kostýmech. Hezké počasí nám přálo i k opékání špekáčků
na ohni. Nyní jen zbývá vše pořádně zazimovat a nechat koně odpočívat do začátku další
sezóny.
Za JK Říčany, z. s. Š. Spilková
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Sezona Sport Academy běží na plné obrátky! Rozjeli
jsme tréninky florbalu, fotbalu i sportovní přípravky
Aktivity Sport Academy běží
na plné obrátky, čeká nás Vánoční
florbalový turnaj
Holky a kluci sportující pod hlavičku naší Sport Academy mají
za sebou už více než dva měsíce
pravidelného pohybu a všechny
naše aktivity běží na plné obrátky.
Jsme rádi, že jste nám zachovali
přízeň a my jsme díky vám dokázali
zachovat naše tréninky ve všech lokalitách a navíc přidat i nějaké další. Kromě toho jsme rozjeli novou
Football Academy, která se setkala
s velkým zájmem a my ji plánujeme
nadále rozvíjet a rozšiřovat její působení i na mnoho dalších míst.
Kromě pravidelných tréninků,
na kterých se potkáváme každý týden, máme za sebou také podzimní
florbalový turnaj našich tréninkových skupin. Pod hlavičkou Floorball Academy Tour proběhl 23.
října v hale Na Fialce v Říčanech.
Z vítězství se v mladší kategorii
radovali florbalisté z Prahy 12,
ve starší kategorii byli nejúspěšnější psárští.

chystáme příměstský florbalový
Spring camp. Proběhne od 7. do 11.
2. v hale na Fialce v Říčanech a těšit se můžete na své oblíbené trenéry a plno zábavy v hale i mimo ni.
Léto je sice ještě daleko, ale už teď
se můžete přihlašovat na tradiční
a velmi oblíbené Summer campy.
Kromě tradičních florbalových
chystáme i jeden fotbalový a jeden
všeobecný pro předškoláky. Kromě
kempů se v příštím roce můžete těšit i na jarní turnaj nebo letní Roadshow s turnajem pod otevřeným
nebem.
Stále také přijímáme do většiny
kroužků nové zájemce. V Říčanech se můžete přihlašovat přes
web sportovního centra Na Fialce
https://www.nafialce.cz/ v sekci
Kurzy a kroužky. Kompletní informace o našich aktivitách včetně
přihlašování na campy naleznete
na webu academy-sport.cz/.

Další turnaj už klepe na dveře.
V neděli 12. 12. proběhne v nové
hale u ZŠ Zdiměřice Vánoční turnaj Floorball Academy Tour. Těšit
se jako vždy můžete na den plný
zábavy, pohybu i vydařených spor- Na závěr nám dovolte popřát vám
tovních výkonů. Všechny členy aka- veselé Vánoce a šťastný a klidný rok
2022, plný dětské radosti a sportu!
demie na něj srdečně zveme.
Z našeho tempa neslevíme ani
v roce 2022. Už v únoru pro vás
Vít Voltr

Z hlediska sportu mám radost ze tří věcí: zaprvé, že
vůbec po prázdninách začala sezóna a na sportovištích
vidím spousty mládeže; zadruhé, po loňské sezóně,
která v podstatě neproběhla, se většina mládeže vrátila
zpět do klubů a u nás ve stolním tenise máme tři skupiny (mladší žáky, starší žáky, dorost), a zatřetí, i když
bylo přerušeno sportování na půl roku, opět vidím, jak
se mladí zlepšují. Samozřejmě ještě není jistota, jak
to bude vypadat dál, ale snad sportoviště již nebudou
uzavřena. Navíc teď otevíráme skupinu mini-přípravka (věk 5 – 7 let), kde se zaměřujeme na všestrannost
a pohybovou zdatnost. Rád bych zmínil úspěchy mladých hráčů, kteří nás reprezentují jednak na okresních
turnajích, které většinou vyhrávají, ale i na kraji obsadili čelní místa svých skupin. Šimon Daněk si dokonce po krajském turnaji vybojoval účast na republice
ve Vlašimi v kategorii U13. Adam Mencl zase poráží již
spousty hráčů v soutěžích dospělých a je radost u něho
vidět velký posun.
Když bych měl nastínit naši vizi, tak pokračovat v integraci mládeže do kategorií dospělých a zde se účast-
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Snad se sport nezastaví

nit soutěží relevantních pro naši úroveň. Také chceme
pokračovat v dalších aktivitách, které podporují klubovou partu jako jsou přátelské zahraniční zápasy a další sporty v období mezi sezónami. V neposlední řadě
máme ambici rozšířit zázemí naší herny o větší šatny
a sprchy, protože stávající kapacita není dostatečná.
Nicméně musíme být rádi, když nám situace vůbec dovolí sportovat.
Vratislav Valenta
TTC Říčany v rámci TJ Tourist z.s.

texty.kuryr@ricany.cz
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Adam Králík je vícemistr v závodech do vrchu
Předposlední říjnový víkend ukončil premiérovou sezónu nového
týmu Rabbit Czech Racing, a to letošním posledním závodním startem Adama Králíka s vozem SEAT
Leon TDI. Vyvrcholení celoroční
snahy bylo korunováno úspěchem
v podobě vůbec prvního vítězství
v závodě ve třídě N2000 v rámci
seriálu EDDA CUP na Autodromu v Mostě. Prioritou sezóny však
bylo Mistrovství ČR v závodech
do vrchu, jehož některé podniky
hostily slovenské tratě. Ačkoliv
byl Adam v MČR nováčkem, závod
od závodu zvyšoval nejen svou výkonnost, ale dařilo se i vylepšovat
nastavení vozu. Postupně dokázal
soupeřům, že s ním musí počítat
na stupních vítězů i v tomto u nás
nejprestižnějším závodním seriálu. Ve třídě 5b získal v celkovém
hodnocení zasloužené 2. místo,
bohužel slavnostní vyhlášení Autoklubu ČR bylo kvůli zhoršené
epidemické situaci odloženo. V se-

riálu EDDA CUP skončil celkově
na 5. místě, neboť nemohl odjet
všechny vypsané závody. Některé byly v kolizi s termíny závodů
MČR. Pro příští sezónu plánuje
tým účast jak v MČR, tak
i v Mistrovství Evropy.

Děkujeme za podporu města Říčany, které si velmi vážíme.
Více informací o týmu:
www.rabbitracing.cz
Facebook: @rabbitczechracing
Instagram: instagram.com/rabbitczechracing/

Konečně jsme letos mohli uspořádat tradiční Lesní běh Říčany XCR. Byl to již 39. ročník, po nuceném vynechání v minulém roce. Díky nedopatření, které vzniklo špatnou komunikací, jsme byli nuceni na poslední chvíli posunout dlouho
avizovaný termín ze soboty 16. 10. na neděli 17. 10. 2021.
Během posledních čtrnácti dnů před závodem jsme museli
zapojit všechny dostupné kanály pro informování zájemců
o naši akci o změně termínu.
I přes tuto nepříjemnost byla účast i vzhledem ke „konkurenci” okolních závodů poměrně slušná. Celkem se akce
zúčastnilo 220 aktivních závodníků od nejmladších dětí
po veterány.
Opět jsme zaregistrovali mezinárodní účast. Tentokrát
k nám zavítali nejmladší účastníci až z jihoamerické Kolumbie. Z rozhovoru s jejich rodiči jsem zjistil, že v současné
době žijí v České Lípě. Děti závodily v kategoriích minižáků
za tým Espinozas. Velmi nadšení a spokojení byli i jejich rodiče.
Počasí bylo přímo ideální pro aktivní pohyb v přírodě.
Naše akce je také speciﬁcká tím, že při vyhlašování výsledků, a to ve všech kategoriích, oceňujeme vždy pět nejlepších
v jednotlivých kategoriích. Tímto dáváme podnět závodit
nejen o první tři místa, ale také o čtvrté a páté místo. Je také
pravda, že zejména rodiče pak rádi vidí své ratolesti „na pódiu” tak jako ve velkých mezinárodních soutěžích.
Kategorií máme tolik, že jenom vyjmenování medailistů
by přesáhlo povolený rozsah příspěvku a proto kompletní

TEXT A FOTO: MILOŠ SMRČKA

Takový byl Lesní běh Říčany XCR 2021

výsledky si zájemci najdou na stránkách Běžeckého klubu,
www.ricany.cz/org/bezeckyklub v sekci Lesní běh.
Samozřejmě už se připravujeme na 40. ročník, který by
se měl uskutečnit opět v polovině října 2022. Termín včas
upřesníme podle aktuální situace.
Nezapomeňte také, že Lesní běh je součástí Poháru Ladova
kraje. Informaci o všech pohárových závodech i s průběžnými výsledky najdou zájemci na www.laduv-kraj.cz.
Na závěr mi nezbývá než poděkovat všem kamarádům a kamarádkám i mým rodinným příslušníkům, kteří mi pomohli
při organizaci závodu, a také tradičním podporovatelům
naší akce a městu Říčany.
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Kam směřujeme? Jsme všichni „člověk“, nebo v dnešních časech politikou a médií rozdělováni na „člověka“
a „podčlověka“? Nežilo se nám líp
spolu? Proč dnes zase označujeme lidi
jako v roce 1938? Kolik nás stoji pochybné testy? Kdo je platí? Chcete se
podílet na zhroucení ekonomiky ČR,
která se odplavuje do cizích korporací? Chtějí pro nás dobře? Proč nám
proti smrtícím virům nasazují FFP2,

když ty nestačí? Proč se strká politika
do škol, když tam nepatří? Proč zdravé
dítě nemůže do školy anebo by mělo
být označeno, když se nechce spolupodílet na nezákonném rozkládání
státu? Proč každý tiše a shrbeně šlape
po Ústavě ČR a ještě si dovoluje tyranizovat ty druhé, „neohleduplné“?
Ptejme se a hledejme odpovědi. Musíme být politikům k výsměchu, dělají si
z nás loutky a my to baštíme.

Taky nezapomínejte, že člověk má svou
geniálně vymyšlenou imunitu. Když je
ta zničena, jsou jiné cesty zlepšení, než
zúčastnit se klinických studií s očekáváním výsledků v domnění, že vás to
spasí. Hýbejte se, veďte k pohybu děti.
Děti jsou budoucnost. Veďte je k odpovědnosti a taky k samostatnému uvažování, které se dnešní generaci bohužel
nějak ztrácí.
Petra Pavlůsková,
maminka a občanka Říčan

APDT Říčany
Naše děti od 6 let pokračují v aktivitách
Parkouru & Freerunu pod vedením
i od ledna 2022.
Do kurzů týmu APDT Říčany je možno vstoupit kdykoliv po kontaktování
na email: iva.mrackova@seznam.cz
Kdy a kde budou tréninky probíhat?
Pondělí 15:00 - 17:00 v Říčanech
Úterý 15:00 - 17:00 v Ondřejově
Středa 15:00 - 17:00 v Říčanech
Čtvrtek Miniparkour pro děti od 3
let 15:00 -16:00 v Říčanech
Pátek 15:00 - 17:00 v Říčanech

Přejeme pohodové dny roku 2021
a do roku dalšího hodně štěstí a lásky.
Vždyť děti jsou světlem naděje.
Za APDT Říčany Iva Mračková

VAKCÍNY OD SPOLEČNOSTÍ:

KE K
KAŽDÉMU
KA
AŽDÉMU OČKOVÁNÍ
OČKOVÁN
NÍ VOUCHER
VOUCH
HER
V HODNOTĚ 499 KČ NA VSTUP
DO FITNESS A SAUNOVÉHO SVĚTA

REZERVACE TERMÍNU:
ACE.CZ
WWW.AQUAPALA
CKOVANI
/REGISTRACE-OC
72

ocm@aquapalace.cztexty.kuryr@ricany.cz
ocm@
+420 702 292 581
Pražská 138, 251 01
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ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

ODDĚLENÍ PRO DĚTI

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

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

WWW.KNIHOVNA.RICANY.CZ
(i jejich zvířátka) měli k sobě blíž. Kdy rádi trávili čas jeden
s druhým, vzájemně si pomáhali a třeba i přes drobné neshody spolu byli rádi. Kdy jeden druhého dobře znal, a nejen
v domě, ale i v celé ulici, nebo dokonce čtvrti. Kdy řemeslo
mělo „zlaté dno“ a každý si vážil práce toho druhého…

OTEVÍRACÍ DOBA:
Do 22. prosince (včetně):
Oddělení pro dospělé: Pondělí až
pátek od 8.30 do 18.00, sobota 8.30
– 12.00
Oddělení pro děti: pondělí
od 12.00 do 18.00, úterý od 12.00
do 17.00, středa a čtvrtek od 8.30
do 18.00, pátek od 12.00 do 17.00
a každou první a třetí sobotu v měsíci od 8.30 do 12.00.
Od 23. prosince do 2. ledna je
knihovna uzavřena. Znovu otevře
v pondělí 3. ledna, oddělení pro dospělé v 8.30, oddělení pro děti ve 12
hodin.

Kmotrou knihy bude mladá a úspěšná herečka Denisa Nesvačilová
Večerem bude provázet Eva Decastelo

Čtvrtek 16. 12., 18.00, oddělení pro děti (Komenského náměstí), vstup volný
Proč slavíme Vánoce? – interaktivní beseda

Středa 8. 12., 18.00, oddělení pro dospělé
(Teršípův dům), vstup volný
Křest knihy „Dům u Jasanu“
Autorka Markéta Kajuková uvede svou knihu Dům u Jasanu, určenou dětem ve věku 5 – 11 let. Pozve nás do starých
časů, kdy ještě nebyly mobilní telefony ani počítače, ale lidé

Srdečně vás zveme na vánoční povídání o tom, proč slavíme
Vánoce. Začneme od Adama a Evy. Besedu povedou Anna
Sirovátková a Šárka Landkammerová z Římskokatolické
farnosti Říčany. Neuslyšíte známý vánoční příběh, ale příběh, který stojí za vánočními událostmi. Zváni jsou rodiče,
děti, ale jste vítáni i bez dětí. Přijďte s námi strávit adventní
čas do příjemného prostředí knihovny!
Vladimír Levický
Zaměstnanci knihovny přejí všem čtenářům
krásné Vánoce plné radosti, pohody a hezkých zážitků
a pohodový celý rok 2022.

Návrat obrazů zpátky do hry
Napadlo vás někdy, jaké jsou osudy
obrazů z výstav, v depozitech, skladech, prostě osudy těch, které stále
čekají na svůj čas udělat radost lidem? Smutný je úděl obrazů, které
byly tvořeny pro radost a vytváření
emocí lidí a skončí ve většině případů
po ukončení výstavy schované před
zraky diváků v depozitech autorů
nebo galerií. Reprezentují mnoho
hodin a úsilí umělců bez zpětné vazby
od diváků.
Na začátku příběhu je prázdné plátno. Kdo někdy maloval ví, jak těžké
je vzít štětec s barvou a tu bílou narušit. Za každým obrazem stojí nápad
a spousta práce. Po dobu jednoho

měsíce je součástí výstavy, nabízí se
ke koupi. Pokud má to štěstí a je zakoupen, odvíjí se jeho další příběh,
stává se členem rodiny, zdobí chodby
institucí, přihlíží historickým událostem, je svědkem osudů nebo třeba jen
zdobí interiér restaurace. Bývá prohlížen, obdivován, kritizován, adorován, ignorován i přehlížen. Žije.
A co potom? Pokud si jej nikdo nekoupí, obraz skončí zpět v ateliéru,
zabalený v bublinkové fólii a zaštosovaný mezi ostatními obrazy, kde
na něj sedá prach; přestává časem
zářit a nemůže nikomu dělat radost.
Tato skutečnost vedla k nápadu otevřít tento svět širšímu okruhu diváků,

ať již v soukromém nebo veřejném
prostoru, formou bezplatného sdílení
obrazů. Je to možnost zdarma si obraz zapůjčit domů, do kanceláře, kam
jen chcete. Vyzkoušet, co to s vámi
udělá, s vaším domovem, s vaší duší.
A pokud jiskra přeskočí a zažehne lásku na celý život, můžete si ho dopřát
navždy.
A pokud ne, nemusíte litovat zmařené investice, můžete to zkoušet znovu
a znovu, než se najde ten pravý. Podmínky zápůjček jsou velmi jednoduché a nabízená díla představí vždy
jiného autora.
Více na www.galeriekotelna.cz
Michaela Kočová
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na tvoření i něčím na zub! Vstupenku zakoupíte v našem e-shopu.

Příběh říčanského hradu
– komentovaná prohlídka výstavy
čtvrtek 9. 12. 17–19 hod.

Prosincové události
v muzeu
Výstava „Příběh říčanského
hradu“
do 6. března 2022

Chtěli byste vědět, jak hrad vypadal
v době své největší slávy a co vedlo
k jeho zániku? Přijďte si prohlédnout naši novou výstavu s jejím spoluautorem, historikem Janem Boukalem, který je odborníkem na hrady
a středověkou šlechtu. Podrobně vás
seznámí s příběhem hradu Říčany,
dozvíte se o jeho stavební podobě,
o majitelích pánech z Říčan, Bolechovcích z Pušperka a Trčcích z Lípy
a mnoho detailů a faktů o životě
na hradech v době míru a války. Akce
je zaměřena na dospělé návštěvníky
a mládež.

Přijďte prožít příběh říčanského hradu. Na výstavě zjistíte, jak říčanský
hrad vznikl, co během své existence
zažil a proč je z něj dnes jen zřícenina. Postavíte si svůj hrad a vyzkoušíte si, jak se ve středověkém hradu
žilo. Pomocí vizualizace vstoupíme
do říčanského hradu v době jeho slávy. Na výstavu navazuje geolokační
hra Za pokladem do středověkých
Říčan. Připraven je program pro ZŠ
a MŠ, rezervace nutná na e-mailu
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

Tvořivé předvánoční rodinné odpoledne s mikulášskou nadílkou

Rodinné středověké
odpoledne

neděle 5. 12. 15–17 hod.
Přijďte si vyrobit ozdoby ze slámy
a z těsta, korálkové hvězdy, plstěného anděla nebo svíčky ze včelího
vosku. A protože v tento den chodí
Mikuláš, určitě se nevyhne ani našemu muzeu. Můžete se tak těšit
na velice originální balíček s něčím

neděle 12. 12. 14–17 hod
Během rodinného středověkého
odpoledne si můžete ve spolupráci s lektorkou postavit svůj vlastní
hrad, vyzkoušet si, jak se ve středovém hradu žilo, a navíc si budete
moci vyrobit pečeť! Možná zjistíte,
že i když pečetění může vypadat po-
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dobně jako razítkování, je to ve skutečnosti mnohem větší zábava.

Tvořivé předvánoční
rodinné odpoledne
neděle 19. 12. 15–17 hod
O poslední adventní neděli si můžete
ještě přijít vyrobit ozdoby (například
ze slámy a z těsta, korálkové hvězdy,
plstěného anděla nebo svíčky ze
včelího vosku). Dílna je vhodná pro
rodiče s dětmi od 6 let. Vstupenku
zakoupíte v našem e-shopu.
Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci sledujte prosím náš web
nebo Facebook, případně si o aktuální informace k akcím zavolejte na tel.
č. 722 074 782 nebo 323 603 161.

texty.kuryr@ricany.cz
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Po d p o
řte
s vé
muzeu
m

Divoký
říčanský
kalendář
• Půvabný dárek pro ty,
které máte rádi.

Do
ka ž d é
!
r o d i ny

• Recepty, tipy na výlety
v okolí i aktivity s dětmi.
• Inspirace z divoké přírody
Říčanska v našem věčném
nástěnném kalendáři.
ZAKOUPÍTE V ADVENTNÍM ČASE
V MUZEU ŘÍČANY, V ŘÍČANSKÉM INFOCENTRU
NEBO NA MUZEUMRICANY.CZ/ESHOP.

Ze sbírek muzea:
nášlapný ježek
Nášlapný ježek (zvaný též kotvička,
vraní noha nebo vlčí udice) patří
v rámci středověkých a raně novověkých militarií k hojně zastoupeným předmětům uchovávaným
v českých muzeích. Jedná se o jednoduchý předmět, který se skládá
z kovových, k sobě připojených
hrotů (nejčastěji
bývá ježek čtyřhrotý). Na ježka
mohl šlápnout kůň nebo člověk,
čímž byl v lepším případě zraněn
a vyřazen z boje. Tyto zbraně jsou
doloženy od antiky a užívaly se
ještě v průběhu celého 20. století.
S nášlapnými ježky (pokud známe
jejich původ) se u nás setkáváme
v okolí hradeb a polních opevnění,
kde sloužily jako obranný prvek,

a v lokalitách spjatých s husitskými
válkami.
Nášlapný ježek se ve sbírce Muzea
Říčany nachází od roku 1920, kdy
jej muzeu daroval Josef Masopust.
V nejstarší muzejní evidenční
knize je
označen jako
„hvězdice železná“. Kromě
popisu předmětu se
ovšem o tomto ježkovi nic
dalšího nedozvídáme. Pochází z areálu říčanského hradu?
Nebo souvisí s obléháním hradu husity? Ani jedno z toho
není jisté. Ježka si však můžete prohlédnout spolu s dalšími středověkými zbraněmi
na nové muzejní výstavě Příběh říčanského hradu.
Jan Boukal

Hledáme
posily na pokladnu
muzea
Nabízíme příjemnou práci
v hezkém prostředí muzea.
Práce je vhodná pro studenty VŠ,
rodiče na rodičovské dovolené
i seniory z Říčan a okolí.
NÁPLŇ PRÁCE:
obsluha výstavy, prodej
vstupenek a zboží, aktivní
komunikace s návštěvníky.
Hledáme spolehlivé, pečlivé
a komunikativní zájemce
se základy práce na PC.
KONTAKT:
jakub.halas@muzeum.ricany.cz,
tel.: 604 240 060.
Těšíme se na vás!
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12 PROSINEC
PROGRAM 2021

20.00

02
FLERET A ZUZANA
ŠULÁKOVÁ

17:30

07

Čt 02 / 12 / 2021 – 20.00
VÁNOČNÍ KONCERT POPULÁRNÍ VALAŠSKÉ
SKUPINY.

19.30

08

KO N C E R T Y

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

MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ ŘÍČANY
Út Pořádá ZUŠ Říčany.
D I VA D LO

ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE!
St Celovečerní zábavný program Zdeňka Izera.
VÁ ŽN Á H U D B A

19.30

09

ADVENTNÍ KONCERT ŘÍČANSKÉHO
KOMORNÍHO ORCHESTRU
Čt Host: Tiago Di Bella – brazilský kontrabasista.

19.00

11

KO N C E R T Y

26. SETK ÁNÍ BEATLEMANIAKŮ
So e Backwards, e Teachers. Moderuje Jirka Svátek.
KO N C E R T Y

19.00

15

JAZZOVÉ VÁNOCE
St e Prague Rhytm Kings, Old Fashion Quintet Víti Marka s Darjou
Kuncovou, e Dixie Hot Licks Plzeň.
KO N C E R T Y

19.00

ZDENĚK IZER
– NA PLNÝ COOLE!
St 08 / 12 / 2021 – 19.30
CELOVEČERNÍ ZÁBAVNÝ PROGRAM
ZDEŇKA IZERA.

16

VÁNOČNÍ KONCERT KYTAROVÉHO
KURZU JIŘÍHO BARDY
Čt Tradiční vánoční koncert kytarového kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček.
KO N C E R T Y

19.00

21

RICHARD PACHMAN A DITA HOŘÍNKOVÁ
Út Tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richarda Pachmana
a herečky a zpěvačky Dity Hořínkové.
KO N C E R T Y

20.00

31

S P O L EČ N OS T A TA N EC

SILVESTR 2021 SE SKUPINOU REPETE
Čt Přijďte oslavit Silvestra do KC Labuť. Můžete se těšit na tombolu, zábavu,
tanec a spoustu dobré muziky napříč žánry v podání skvělé kapely REPETE.

FLERET A ZUZANA ŠULÁKOVÁ
– Valašská hudba, která bodne

26. SETKÁNÍ
BEATLEMANIAKŮ
So 11 / 12 / 2021 – 19.00
THE BACKWARDS, THE TEACHERS.
MODERUJE JIRKA SVÁTEK.
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Již 38. rokem brázdí českou a slovenskou hudební scénu
pětice muzikantů S názvem Fleret. Kapela pochází z Valašska a může
se pyšnit vlastní tvorbou,která během let již zlidověla a dokonce se dostala
i do knížek hudební výchovy na našich školách. Slavné začátky
ve spolupráci s Vlastou Redlem přinesly hned ze začátku Fleretu
několik významných ocenění na největší hudební přehlídce v té době,
a to na celostátní Portě v Plzni, kdy několikrát zabodovala s písněmi jako
Letiště, Bečva a další, poté si ji v roce 1997 vybrala slavná skupina Jethro
Tull jako předskokany na jejich českém turné. To už se pomalu začala
odvíjet dlouholetá spolupráce Fleretu s královnou lidové písně a národní
umělkyní Jarmilou Šulákovou, která u kapely zůstala až do ukončení své
kariéry v roce 2012. Kapela, za svůj hudební život vydala 2 LP a více jak 15
CD znichž se většina stala, co se do prodeje nosičů týče, zlatými,

texty.kuryr@ricany.cz
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JEME
platinovými a multiplatinovými. Mezi největší hity patří Zafukané, Večer
křupavých srdíček, Vizovice, a další. Fleret je skvělá parta muzikantů,
kteří Vás svým vystoupením strhnou na svou stranu a nenechají Vás bez
emocí odejít z koncertu. Fleret je životní styl, je to radost z hudby, již
prokládají i svým textem, který z většiny pojednává o dobrém jídle a pití,
ale i o všem běžném ve vašem životě.
Tak přijďte na koncert ochutnat kus Valašska s hudbou, která bodne.

Ne 16 / 01 / 2022 – 14.00

26. BEATLEMANIE
– Více než dobrý tip na čas předvánoční!
Jak říčanští i obyvatelé z blízkého okolí vědí, stalo se dobrým
zvykem na výročí úmrtí Johna Lennona se společně sejít v KC Labuť za
zvuku kvalitní beatlesácké muziky a vzpomenout na hudbu a legendární
skupinu e Beatles s pietní vzpomínkou na Johna Lennona a George
Harrisona na Celorepublikovém setkání fandů této muziky a slušně
se pobavit a zatančit si za zvuku těch nejlepších beatle-revivalových
skupin. Minulý rok nám toto díky pandemii bylo znemožněno. Letos
to nehodlá pořadatel této akce, Celorepublikový fanklub e Beatles
vzdát a tuto akci v Říčanech opět uskuteční.
Protože covidová pandemie velmi tvrdě zasáhla organizace
typu našeho klubu (tedy neziskové seskupení závislé na darech svých
členů), není bohužel vyloučeno, že bude nucena v budoucnu svoji
činnost ukončit, což ukáže čas. Protože program bude tentokrát
osazen opravdu tím nejkvalitnějším souborem z oblasti „Beatle-revivalu“
na světě, slovenskou skupinou „e Backwards“, doporučujeme
letos opravdu tuto akci nevynechat a zúčastnit se (viz úvodní přísloví
v článku). Na akci zahraje ale i druhý soubor s názvem „e Tearchers“,
(tedy česky učitelé) z jižní Moravy, kteří budou vyučovat na akci všechny,
co si oblíbili další dobrou muziku domácí i zahraniční produkce z 60
až 80 let. Takže každý si na akci najde své písničkami Olympiku počínaje
a skadbami skupiny AC/DC a Pink Floyd konče. Celým programem Vás
bude provázet jako vždy předseda fanklubu e Beatles a moderátor
Čro Jiří Svátek. Takže, heslo dnešní doby říká: Užijme si dobré hudby
dokud to jde...

DOVÁDIVÁ KONCERTNÍ ŠOU PRO DĚTI I RODIČE.
POŘÁDÁ KC LABUŤ VE SPOLUPRÁCI S JAZYKOVÝM
STUDIEM SYLVY MAŘÍKOVÉ.

JAROSLAV DUŠEK
– ČTYŘI DOHODY
Čt 20 / 01 / 2022 – 19.00
PŘEDSTAVENÍ PODLE KNIHY DONA M. RUIZE,
ZALOŽENÉ NA STARÉ MOUDROSTI TOLTÉKŮ.

PETR JABLONSKÝ
A ROBIN&SON – HUDEBNÍ
TALK SHOW
Út 25 / 01 / 2022 – 20.00
BAVIČ PETR JABLONSKÝ SE VRACÍ NA PÓDIA, ABY
DĚLAL TO, CO UMÍ NEJLÉPE, BAVIL DIVÁKY.

ONDŘEJ HAVELKA & HIS
MELODY MAKERS
St 02 / 02 / 2022 – 20.00
V KONCERTNÍ SHOW SWING NYLONOVÉHO VĚKU
POKRAČUJE! PŘEDVEDOU ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS DALŠÍ TUZE ŽHAVÉ A SNAD
JEŠTĚ KRASŠÍ HOTJAZZOVÉ FLÁKY Z VRCHOLNÉ ÉRY
BIGBANDOVÉHO SWINGU LET 1945 - 1948!

ZDENĚK IZER
– Na plný coole!
Představení plné smíchu a legrace, pobavit Vás přijede
nejoblíbenější stand up komik současnosti, Zdeněk Izer! Zdeňka
Izera není jistě třeba dlouze představovat. Tento skvělý bavič, herec
a moderátor účinkuje v reklamě, v televizi, kde uváděl celou řadu
zábavných televizních pořadů (Jen blbni, Telebazar, Na palmě!)...
„Na plný coole!” je pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat
s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Jako vždy přijdou
na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů
a imitace celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět vyšperkováno
NEBUĎ
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky,
LABUŤ
videoprojekcemi, a světelnými efekty.
A
Neváhejte! Tato show je vždy brzy vyprodána!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.kclabut.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL
S KAPELOU
PÍSKOMIL SE VRACÍ

info@kclabut.cz

ZAJDI N
A
KULTUR
U!

ASONANCE
Čt 17 / 02 / 2022 – 20.00
ASONANCE JE TUZEMSKÁ FOLKOVÁ KAPELA,
KTERÁ SE VE SVÉ TVORBĚ ZAMĚŘUJE NA SKOTSKÉ
A IRSKÉ LIDOVÉ BALADY A PÍSNĚ.

VĚRA MARTINOVÁ
– JUBILEUM TOUR
St 16 / 03 / 2022 – 19.30
JEDNA Z NEJZNÁMĚJŠÍCH ČESKÝCH COUNTRY
ZPĚVAČEK VĚRA MARTINOVÁ SE SKUPINOU MERITUM
VYSTOUPÍ V KC LABUŤ PŘI SVÉM „JUBILEUM TOUR”.
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výstava

Příběh
říčanského
hradu

Hurrrá na
výstavu!

Postavíme
hrad!

26/11/2021—6/3/2022
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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.
26. 11. 6.3.

Říčany

14.00 18.00

Výstava Příběh říčanského hradu
Jak vznikl říčanský hrad, co během své existence zažil a proč je z něj dnes jen zřícenina?
Postavíte si svůj hrad, vyzkoušíte si, jak se ve středověkém hradu žilo, jak se psalo na voskovou destičku a další. Muzeum.

28. 11.

Říčany

17.00

První adventní neděle
Rozsvícení vánočního stromu, Žesťový soubor ZUŠ, Pěvecký sbor Naladěno, vystoupení
dětí ze škol a školek. Masarykovo nám.

28. 11.

Kamenice

9.00 17.00

Vánoční trhy
Tradiční vánoční zboží v kulturním domě a před ním, zabijačkové pochoutky na náměstí,
doprovodný program, rozsvícení kamenického vánočního stromu v 17 hod.

2. 12.

Říčany

20.00

Fleret a Zuzana Šuláková
Vánoční koncert populární valašské skupiny. Kulturní centrum Labuť.

2. 12.

Mnichovice

16.00

Čertovský rej
Předvánoční akce pro děti a rodiče. Zahájení programu u MŠ Mnichovice, 16.15 hod zvonečkový a lampionový průvod masek směr Masarykovo nám. Vystoupení dětí, rej čertů,
na závěr nadílka všem dětem a rozsvícení vánočního stromu.

2. 12.

Kamenice

19.30

Nejstarší řemeslo
Vtipné a přitom moudré podobenství o lidském životě a společnosti. V divadelním
představení vystoupí Valerie Zawadská, Veronika Gajerová a další. KD Kamenice. Více
na www.obeckamenice.cz.

3. - 4. 12.

Mnichovice

9.00 19.00

Vánoční trhy
Stánky s vánočním zbožím, občerstvení, svařáček a medovina, vánoční hudba. Masarykovo nám.

4. 12.

Říčany

11.00

Atelier keramiky Václava Kalaše a Evy Novotné
Den otevřených dveří s předvánočním prodejem keramiky, prohlídky dílny a ochutnávka
přímo z pekáče. Olivova 681/50. Od 11 do večerních hodin.

4. 12.

Říčany

14.00

Vánoční jarmark a Čertů rej
Vánoční trh od 14 hod. Mikulášský program pro děti od 17 hod. Pěvecký sbor, recitační
pásmo, čertovský rej. Masarykovo nám.

4. 12.

Kunice

16.00

Mikulášská nadílka
Zámek Berchtold. Více na www.zamekberchtold.cz.

4. 12.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Kašpárek se čertů nebojí
Lidové loutkové divadlo pro celou rodinu. Divadlo U22.

4. 12.

Struhařov
u Mnichovic

12.00

Mikulášský lesní běh
19. ročník. Závod Poháru Ladova kraje. Běh krásným prostředím hlubokých lesů v okolí
obce Struhařov. Registrace online nebo na místě 12 - 14.15 hod. Start na fotbalovém hřišti
Sokol Struhařov.

5. 12.

Říčany

8:00

Nedělní pochod s Líbou
Turistický pochod na trase: Chocerady – Ondřejov – Senohraby, 12 km . Odjezd busem
383 : Říčany k žel. st. 8.08 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo na e-mail : libuše.
rohoskova@centrum.cz.

5. 12.

Říčany

15.00 17.00

Tvořivé vánoční rodinné odpoledne s mikulášskou nadílkou
Výroba ozdob ze slámy a těsta, korálkových hvězd, plstěného anděla nebo svíčky z včelího
vosku. Místo je třeba rezervovat na e-shopu. Cena dílny 500 Kč včetně balíčku od Mikuláše. Muzeum.
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5. 12.

Říčany

17.00

Druhá adventní neděle
Pořádá Římskokatolická farnost. Masarykovo nám.

7. 12.

Říčany

17.30

Mikulášský koncert – Pořádá ZUŠ Říčany. Kulturní centrum Labuť.

7. 12.

Kamenice

19.30

Vlasta Redl
Koncert osobitého všeuměla v KD Kamenice. Více na www.obeckamenice.cz.

8. 12.

Říčany

19.30

Zdeněk Izer - Na plný coole!
Nový termín přeloženého představení. Kulturní centrum Labuť.

9. 12.

Říčany

17.00 19.00

Příběh říčanského hradu - komentovaná prohlídka – Spoluautor výstavy, historik Jan
Boukal vás seznámí s příběhem hradu, dozvíte se o jeho stavební podobě, o jeho majitelích a mnoho detailů o životě na hradech. Muzeum.

9. 12.

Říčany

19.30

Adventní koncert Říčanského komorního orchestru
Tradiční vánoční koncert. Kulturní centrum Labuť.

11. 12.

Říčany

19.00

26. celorepublikové setkání Beatlemaniaků
The Backwards, The Teachers. Stolová úprava sálu s parketem. Kulturní centrum Labuť.

11. 12.

Kunice

19.30

ALMA ANSÁMBL – Adventní koncert. Zámek Berchtold.

11. 12.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Dopis Ježíškovi
Představení pro děti od 3 let. Divadlo U22.

12. 12.

Říčany

14.00 17.00

Rodinné středověké odpoledne
Ve spolupráci s lektorkou si můžete postavit svůj hrad, vyzkoušet si, jak se ve středověku
žilo a navíc si budete moci vyrobit pečeť. Muzeum.

12. 12.

Říčany

17.00

Třetí adventní neděle
Pořádá Junák - český skaut, středisko Lípa Říčany. Masarykovo nám.

12. 12.

Průhonice

17.00

Klavírní kvarteto Josefa Suka
Zámecká hudební setkání - cyklus exkluzivních koncertů na zámku v Průhonicích. Bridge Martinů - Suk. Klavír, housle, viola, violoncello. Více na www.regio-koncerty.cz.

12. 12.

Kunice

15.00

Popelka a princ
Zábavná talkshow s Evou Hruškovou a Pavlem Trávníčkem. Zámek Berchtold.

14. 12.

Mnichovice

15.00

Vánoční setkání u betléma
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Mnichovice, vystoupení flašinetáře, vánoční speciality, prodej
vánočního zboží. Nádvoří MěÚ.

14. 12.

Kolovraty

19.30

Mystický Jeruzalém v tichu a meditaci
Cestopisný večer se Zdeňkem Weberem. Klub U Boudů.

15. 12.

Říčany

19.00

Jazzové Vánoce – The Prague Rhytm Kings, Old Fashion Quintet, The Dixie Hot Licks
Plzeň. Kulturní centrum Labuť.

16. 12.

Říčany

19.00

Vánoční koncert Kytarového Kurzu Jiřího Bardy a sboru Bardáček
Tradiční vánoční koncert. Kulturní centrum Labuť.

18. 12.

Mnichovice

18. 12.

Uhříněves

10.30

Sobotní pohádka: Andělské Vánoce
Pohádka o tom, jak se na Vánoce chystají dva popletení andělé. Divadlo U22.

19. 12.

Říčany

15.00 17.00

Tvořivé vánoční rodinné odpoledne
Výroba ozdob ze slámy a těsta, korálkových hvězd, plstěného anděla nebo svíčky z včelího
vosku. Místo je třeba rezervovat na e-shopu. Cena dílny 100 Kč. Muzeum.

19. 12.

Říčany

17.00

Čtvrtá adventní neděle
Pořádá Církev bratrská Říčany, Vinice Říčany - evangelické společenství, Cesta integrace,
Olivova dětská léčebna a MAS Říčansko. Masarykovo nám.

21. 12.

Říčany

19.00

Richard Pachman a Dita Hořínková
Tradiční adventní koncert. Výtěžek bude věnován Dětskému domovu ve Strančicích.
Kulturní centrum Labuť.

31. 12.

Říčany

20.00

SILVESTR 2021 se skupinou REPETE
Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky. Kulturní centrum Labuť.

31. 12.

Kunice

Betlémské světlo – Přichystejte si svíce a lucerny a přijďte si pro světlo do vašich domovů.
U požárního domu v Mnichovicích, čas přivezení světla bude upřesněn. Pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Mnichovice. Více na www.mnichovice.cz.

Silvestrovská noc – Silvestrovský program s bohatým rautem a hudbou v zámeckých
sálech. Zámek Berchtold. Více na www.zamekberchtold.cz.
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Historie v obrázcích
Prosíme vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo malovaných obrazů s regionální tematikou o zapůjčení či darování muzeu. Zapůjčené předměty budou po naskenování v pořádku vráceny majiteli. Přispějete tak k dokumentaci podoby města a okolí.
Foto: Archiv Muzea Říčany

Na dvou historických snímcích si můžete prohlédnout dub na křižovatce ulic Jizerská a Otavská, odkud podle místní tradice
ostřeloval Žižka říčanský hrad. Oba snímky pocházejí zhruba ze čtyřicátých až padesátých let 20. století a zachycují okolí stromu
nezastavěné, v pozadí pak lze spatřit centrum Říčan. Zajímá vás, co víme o obléhání Říčan husity? Navštivte výstavu Příběh
říčanského hradu a nejlépe speciální komentovanou prohlídku, kde se vše dozvíte.
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texty.kuryr@ricany.cz

