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Hlavní téma:

Startuje šestý ročník 
Překvapte Říčany  
Těšíme se na vaše návrhy



Pavel Matoška
místostarosta města Říčany

Vážení sousedé, přátelé, Říčaňáci,

dostalo se mi cti napsat úvodník. Rád bych se nejprve stručně ohlédnul za minulým rokem, který byl pro 
mne premiérovým v roli místostarosty.

Po celý rok naše životy ovlivňoval Covid. Dá se říci, že boj proti němu a podpora veřejnosti v covidové době, 
byla jednou z priorit vedení města. Hned na začátku roku jsme pro obyvatele celé oblasti ORP vybudovali 
velkokapacitní očkovací centrum. Bylo jedním z prvních v republice a jeho fungování si všichni velice po-
chvalovali. Toto centrum ve sportovní hale ukončilo činnost s koncem prázdnin.  V závěru roku, kdy Covid 
opět zahrozil, jsme ho nahradili  mobilním očkovacím týmem, který dosud působí v obřadní síni Staré rad-
nice.

V uplynulém roce se nám podařilo zjednodušit a upravit několik směrnic tak, aby práce úřadu mohla být 
efektivnější. Řada změn je vidět i v budovách úřadu samotného. Snažíme se vytvořit úřad přívětivější. Vznik-
nul bezbariérový Czech point, vytvořil se zcela nový navigační a orientační systém budov. Nově jsme začali 
zjišťovat spokojenost klientů úřadu a přijali řadu opatření ke zlepšení služeb. Snažíme se dále elektronizovat 
a automatizovat, zavádíme takzvanou hybridní poštu. Nově jsme zajistili službu hromadného  podání pro 
registr vozidel, abychom zkrátili fronty pro běžné klienty přicházející s jednou značkou.

V mojí gesci bylo i nastavení nové strategie rozvoje bytového fondu a vytvoření Zásad pro hospodaření 
s byty. Nové zásady narovnaly ceny pronájmů na úroveň, která odpovídá dnešní době. Veškeré prostředky 
z pronájmů jsou použity pro zlepšení standardu bydlení v městských bytech.  Řada rekonstrukcí již je zapo-
čata.

Veřejnosti není možná příliš známo, že v uplynulém roce  se Říčany staly druhým nejlepším městem pro 
podnikání, což mne těší o to víc, že i spolupráce s podnikateli spadá do mojí kompetence. Na tuto oblast 
bych se rád osobně v nastalém roce ještě více zaměřil.

Co městem také určitou dobu nepříjemně rezonovalo, byl parkovací systém a jeho nepovedený start. Nicmé-
ně od léta se spousta věcí změnila. Na mnoha místech se parkovací místa sladila s přáními místních a zpo-
malovací pásy se přesunuly na rozumnější místa podle přání obyvatel. Nyní se zdá, že parkování už funguje 
bez zásadních problémů.

Velkým a dlouhodobým tématem v Říčanech je otázka rozvoje města a regulace výstavby. Město připravuje 
strategický plán města, do jehož tvorby je zapojena i říčanská veřejnost, a ze kterého vyplývá, jaké jsou před-
stavy jeho obyvatel.

Chci ubezpečit, že Klidné město, jehož jsem členem, i nadále klade důraz na udržitelný rozvoj města s hes-
lem „Nejdříve infrastruktura potom výstavba“.  Dohlížíme na striktní dodržování územního plánu a regu-
lačních plánů a povolení stavět dostávají jen takové projekty, které jsou v úplném souladu se všemi regula-
cemi. Všem je známa situace s čistírnou odpadních vod, s pitnou vodou, s kanalizací, se školami, školkami, 
parkováním, všem je znám stav komunikací ve městě. I rozpočet schválený pro tento rok je sestaven velmi 
zodpovědně s důrazem právě na uvedené investice. Naší ambicí je, aby se zvyšovala kvalita života říčanským 
obyvatelům, kteří zde žijí, a zachování klidného charakteru našeho města. Závěrem mi dovolte popřát vám 
všem pevné zdraví, pevné nervy, pevné vztahy, klidnou hlavu, dobrou náladu a mnoho krásných dnů!

Slovo úvodem
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jsou uváděny pouze v komerčních textech.
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Příští březnový Kurýr bude  
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Na obálce: cesta u Jurečku

Foto: rudolf Flachs
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Z KUrýrU Vybíráme...
referendum k parkovacím zónám
Čeká nás rozhodnutí, zda projekt Parkuj dobře v Říčanech 
bude pokračovat Strana 8

rozpočet města na rok 2022
Finance města jsou připraveny na nepříznivý vývoj ekonomiky
 Strana 12

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Letos přijdou prvňáčci  
k zápisu 8. dubna  Strana 16

Startuje 6. ročník projektu Překvapte Říčany
Již od února můžete posílat své náměty Strana 17

Připomínka výročí transportu židovských obyvatel
Město zřídilo očkovací místo bez předchozí registrace 

Strana 27

Páni z Říčan ve středověku
Historická série odkazuje na dobytí hradu husity 
 Strana 58

Říčanský pohár je za dveřmi
Klub Fuego zve všechny zájemce  
na tradiční taneční zážitek Strana 70

Čeká nás důležité rozhodnutí. Parkovací systém může být nadále vylepšován podle potřeb míst-
ních, aby sloužil primárně nám, Říčaňákům. Anebo bude jako celek zrušen, parkovat se bude 
kdekoliv bez kontroly a Říčaňáci nebudou mít žádné výhody. 

Projekt Parkování pro domácí byl zaveden, aby reagoval na zhoršující se dopravní situaci. Ta sou-
visí i s tím, že stále více měst ve středních Čechách a zejména Praha parkování reguluje. Všechna 
města včetně Říčan zvýhodňují své obyvatele, zatímco ostatní si připlatí. 

Hned na začátku bylo jasné, že musí jít o komplexní řešení. Nešlo upravit parkování jen v některé 
části města, například pouze v okolí nádraží. To by nefungovalo. V dohledné době nelze bohužel 
čekat ani obchvat či jiné zázračné dopravní řešení, protože takové stavby nemá město ve své 
moci. 

Je určitě fér přiznat, že ne všechno bylo připraveno a provedeno správně. Retardéry, lokální chyby 
značení či nedostatečná komunikace. Prostě nikdo není dokonalý. Navíc parkování je extrémně 
nepopulární téma.

Nutno však podotknout, že nikdo z kritiků zaváděného parkovacího systému žádné jiné řešení 
problému nenavrhl.

Regulace parkování 
v Říčanech byla nutná
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Krátce z rady města Říčany 16. 12. 2021
rada přijala celkem 57 usnesení

u Rada schválila rozpočty příspěvkových organizací města 
na rok 2022.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila střednědobé výhledy rozpočtů příspěvko-
vých organizací města na roky 2023-2024

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy mezi Nadací O2 
a 3. ZŠ u Říčanského lesa na poskytnutí příspěvku ve výši 
48 645 Kč na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí 
na internetu pro pedagogy a žáky.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy mezi Nadací O2 
a 4. ZŠ Nerudova na poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč 
na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti vzdělávání pracovní-
ků školy v oblasti IT.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila uzavření dodatku mezi městem a firmou 
Zlínstav na akci Výstavba MŠ Větrník, který řeší více a méně-
práce na stavbě a 2. prodloužení termínu k dokončení stavby, 
s navýšením o 1 532 058,08 Kč bez DPH. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s přijetím dotace ve výši 270 000 Kč 
na pokrytí prvotních nákladů spojených s vyhlášením nouzo-
vého stavu od Středočeského kraje.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila realizaci vodorovného dopravního značení 
„Pozor děti“ a výstražný trojúhelník na cyklostezce u ragby-
ového hřiště.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila místní úpravu provozu v ulici Tyrše a Füg-
nera spočívající v doplnění svislého dopravního značení B20 
a 30 km/hod. K posílení dopravního značení schválila řešení 
spočívající např. v instalaci montovaného příčného prahu, 
případně jiného alternativního řešení.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada souhlasila s poskytnutím účelového příspěvku 
ve výši 20 754,21 Kč z rezervy starosty 1. ZŠ Masarykovo 
nám. na pořízení a instalaci dvou kamenů před hlavní budo-
vou školy. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

Krátce z rady města Říčany 23. 12. 2021
rada přijala celkem 7 usnesení

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo: Projektová 
dokumentace - Dostavba kanalizace v lokalitě Ryba, Říča-
ny, a to mezi městem Říčany a firmou WATER DESIGN 
GROUP LTD za cenu 342 200 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku Dodávka a instalace venkovních hracích prvků 
MŠ Větrník.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

u Rada schválila cenu pro vodné na kalendářní rok 2022 
ve výši 43,12 Kč/m³ bez DPH a cenu pro stočné na kalendář-
ní rok 2022 ve výši 38,03 Kč/m³ bez DPH. Výše ročního ná-
jemného za vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2022 
činí 20 880 000 Kč.

Hlasy pro: 4, nepřítomno: 3

Krátce z rady města Říčany 28. 12. 2021
rada přijala celkem 1 usnesení

u Rada města schválila uzavření dodatku č. 6 na nájem ne-
bytových prostor za účelem vytvoření zázemí pro nakládání 
s komunálním odpadem mezi společností Marius Pedersen 
a městem Říčany. Cena nájemného od 1. 1. 2022 do 31. 8. 
2022 je 565 512 Kč a v rozsahu protiplnění: přistavení vel-
koobjemových kontejnerů pro obyvatele města Říčany 2× 
ročně v celkovém počtu 52 kusů v rámci mobilního svozu 
velkoobjemového odpadu a přistavení 4 velkoobjemových 
kontejnerů na žádost objednatele.

Hlasy pro: 7, nepřítomno: 0

Krátce z rady města Říčany 6. 1. 2022
rada přijala celkem 10 usnesení

u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku Parkoviště Olivova.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada jmenovala do funkce ředitelky MŠ Větrník na dobu 
určitou paní Jiřinu Řehákovou. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1

u Rada schválila memorandum o spolupráci se Středočes-
kým krajem v oblasti školství (v rámci Krajského akčního 
plánu Středočeského kraje a místních akčních plánů ve Stře-
dočeském kraji).

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
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Plocha blízko Masarykova náměstí, kde řidiči 
od roku 2016 odstavovali své vozy zdarma, je 
soukromá a nemůže být veřejným parkovištěm. 

Město si tuto plochu pronajímá od soukromého vlast-
níka. Ten čelil žalobě od majitele sousedního pozemku, 
kterého prý obtěžovala parkující auta a emise z nich. 
Podle rozsudku krajského soudu zde parkovat auta smí, 
ovšem plocha nemá sloužit jako veřejné parkoviště.  
V odůvodnění soudce přihlédl právě k tomu, že na sou-
kromou plochu je nyní vjezd omezen závorou a parkuje 
zde omezený počet aut. Auta zde stojí v pracovní hodi-
ny a pak zase odjedou. Tento systém oproti veřejnému 
parkovišti negeneruje žádnou větší zátěž. Díky tomu, že 
zde parkují auta zaměstnanců města zmizely z okolních 
ulic, před úřadem a na placených parkovištích desítky 

V Olivově ulici veřejné parkoviště být nemůže

aut. Uvolněná parkovací místa nyní využívají klienti  
a veřejnost. Navíc i pro zaměstnance je odstavení vozu 
na této ploše zpoplatněno. O víkendu zde parkují záso-
bovací vozy prodejců z farmářských trhů. I kdyby byl 
nakonec celý parkovací systém zrušen, tato plocha slou-
žit pro veřejné parkoviště nemůže. V budoucnu je navíc 
pozemek určen k zastavění proluky.

SETKÁNÍ Z OČÍ DO OČÍ 
aneb na kávu či na pivo se starostou

16. únor Pavilon, 
Bezručova 222/68

23. březen Na Zastávce, 
Černokostelecká 46/66

20. duben U Kamila, Nádražní 219/3 
(bývalá nádražní budova)

25. květen Oáza, 
V Chobotě 2112

15. červen U Anežky,
Olivova 211/15

POZVÁNKY 
PRO VEŘEJNOST

ZASTUPITELSTVO
středa 2. února
Zasedání zastupitelstva města Říčany se uskuteční od 
18 hod. v zasedací síni MěÚ, Masarykovo náměstí 53. 
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce 
a na webu města. 

Z OČÍ DO OČÍ ve Voděrádkách 
pondělí 14. února 
Setkání starosty Davida Michaličky s občany se usku-
teční od 18 hod. v obecním domě.

VERNISÁŽ výstavy „Zahrada 
zasvěcení“ a koncert Jamese Harriesse
čtvrtek 17. února od 17.30 hod.
V Mětské Galerii Říčany ve Staré radnici.
 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy
s autorem Otto Plachtem
středa 23. února od 18 hod.

Dovolujeme si vás pozvat na neformální setkání se 
starostou a dalšími členy vedení města. Přijďte se 
zeptat, na co chcete. 
Přátelská setkání se uskuteční vždy od 17.30 hod. 
v restauraci za aktuálně platných hygienických 
opatřeních. 

James Harries je 
britský písničkář, 
který nejen 
v Čechách trhá 
hitparády se svými 
singly. Podílel se 
například na hudbě 
k filmům Rafťáci, 
Lidice, Bobule, 
Přání Ježíškovi aj.
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Místní referendum konané 15. února 2022 
od 14.00 do 22.00 hodin
Konání místního referenda v obci se řídí 
zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referen-
du a o změně některých zákonů.

Hlasovací lístek pro místní referendum:
-hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních 
schránek, ale budou k dispozici přímo v hlasovací míst-
nosti. Hlasovací lístek se označí vepsáním křížku do 
okénka vedle odpovědi „ano“ nebo „ne“.

Právo hlasovat v místním referendu má:
-každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva 
obce (oprávněná osoba), která v den hlasování v míst-
ním referendu dosáhla věku nejméně 18 let, oprávněné 
osobě bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svojí 
totožnost a státní občanství České republiky nebo státní 
občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni hlaso-
vat v místním referendu (platným občanským průka-
zem, platným cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky nebo cestovním průkazem, 
jde-li o cizince, průkazem k povolení pobytu). Neproká-
že-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.

Hlasování státních občanů jiného státu:
-jedná se pouze o občany členských států Evropské unie, 
kteří jsou v den referenda v obci přihlášeni k trvalému 
či přechodnému pobytu a jsou vedeni v dodatku stálého 
seznamu voličů nebo kteří požádají o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů na MěÚ Říčany, Komenského 
nám. 1619/2, Říčany – oddělení evidence obyvatel, ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů, nejpozději do 
11. února 2022 do 11.00 hodin.

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve 
výkonu volebního práva:
-omezení osobní svobody stanovené na základě zákona 
z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody

-omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v refe-
rendu
-omezení osobní svobody stanovené na základě zákona 
z důvodu ochrany zdraví lidu
-výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast  
v místním referendu plnění povinností z této služby vy-
plývajících

Oprávněná osoba hlasuje:
-ve volebním okrsku, v němž má trvalý pobyt
-na hlasovací průkaz pro místní referendum

Hlasovací průkazy se vydávají počínaje dnem vyhlá-
šení místního referenda, a to:
-osobně na oddělení evidence obyvatel, Komenského 
nám. 1619/2, Říčany, do 11. února 2022 do 11.00 hod. 
na počkání
-písemně nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování, tj. do 
8. února 2022. Podání může být učiněno v této formě:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpi-
sem voliče
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím dato-
vé schránky
Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné oso-
bě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí 
hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné 
osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej 
oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.
 
Přenosná hlasovací schránka:
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ve své hlasovací místnosti. Telefonní seznam do hlaso-
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schránky!
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Petici za konání referenda podepsalo 2 596 občanů Říčan, tedy necelých 23 % oprávněných voličů 
města. Vedení města respektuje a váží si názoru každého občana. Komplikace ve vyhlášení referenda 
způsobil přípravný výbor iniciativy „Nechceme zóny“, když chybně formuloval otázku, která byla 
v rozporu se zákonem. 
Finální otázku pro referendum se podařilo zformulovat díky práci komise, v níž byli zástupci příprav-
ného výboru i města. MV ČR ji následně schválilo ve znění, o kterém budou občané Říčan rozhodovat.  
Nejednalo se tedy o žádné právní kličky, ale o dodržování zákonů, které platí pro všechny stejně. 

Vážíme si názoru každého občana

 Jak hlasovat v referendu?

4 Zmizí výhody pro domácí Říčaňáky. 
    Na parkoviště a ulice se opět vrátí řidiči 
     z okolních obcí. Domácí budou obtížněji hledat  
     volná místa k zaparkování, především 
     na nádraží. Ale mnohdy i u svých domů, před  
     vjezdy do garáží...

4 Začne se opět jezdit rychleji a více 
    nebezpečně. Dojde ke zrušení zón 
    povolující maximální rychlost 30 km/h.

4 Vrátí se živelné, nelegální parkování. Před zavedením parkovacího systému se  
    na většině říčanských ulic parkovalo nelegálně. Co si pod tím představit?  Parkovací systém   
    přinesl zavedení zóny 30. Jen při takto snížené rychlosti a při použití zpomalovacích prvků  
    (polštářů, prahů nebo jiných) nemusí vedle zaparkovaného auta zůstat volný jízdní pruh široký 
    3 metry pro každý směr jízdy. Takové parametry nesplňuje 95 % říčanských ulic. 

  Pokud odpovíte ANO 
  a chcete zrušit regulaci parkování:

4 Podpoříte snahu města řešit neustále 
    se zvyšující dopravní zátěž Říčan. 
     Informace o tom, jaké výhody parkovací systém   
     přinesl, ale také co je ještě potřeba zlepšit, 
     najdete na následujících stránkách.     
     Děkujeme za důvěru.

4 Říčaňákům zůstanou výhody 
    oproti přespolním.

4 Parkovací systém Parkování pro domácí    
    bude nadále vyhodnocován 
    a vylepšován dle požadavků místních. 

  Pokud odpovíte NE 
  nebo vyjádříte svůj názor tím, že se hlasování nezúčastníte:
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 Regulace parkování  
        v Říčanech byla nutná, 
   městu zřetelně ulevila... 

S odstupem 6 měsíců můžeme alespoň 
částečně zhodnotit zavedení parkovací 
zóny a představit říčanským obyvatelům 
relavantní související data.

PŘED PO PŘED PO

Čeká nás důležité rozhodnutí. Zavedený parkova-
cí systém bude dále vylepšován podle potřeb ří-
čanských obyvatel, nebo bude jako celek zrušen. 
Parkovat se opět bude kdekoliv bez regulace, měs-
to bude znovu pražským odstavným parkovištěm 
a místní tomu budou jen smutně přihlížet. 
Projekt Parkování pro domácí byl zaveden, aby 
reagoval na rapidně se zhoršující dopravní situaci  
související s faktem, že stále více měst ve střed-
ních Čechách a zejména Praha parkování reguluje. 
A nemůžeme jim to mít za zlé – všechna města 
chrání své obyvatele a Říčany se vydaly stejnou 

cestou. Místo čekání na zázrak jsme se vzhledem 
ke zkušenostem z jiných měst odhodlali ke kom-
plexnímu řešení, které upravuje parkování v kon-
textu centra města a nehasí problémy jen v kritic-
kých lokalitách (nádraží, Masarykovo nám.).
Ano, je to provázeno spoustou porodních bolestí či 
změn vlastních návyků, ale je to nutné a funguje 
to! Nabízená alternativa – tedy nedělat nic – mož-
ná vypadá na první pohled lákavě. Ale způsobí jen 
odklad a hromadění problémů na jindy. Toto není 
žádný politický souboj, je to debata o  rozdílu mezi 
odpovědností a strkáním hlavy do písku.

PRŮMĚRNĚ O 355 VOZŮ 
MÉNĚ V ULICÍCH DENNĚ

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY 
DÍKY LIMITU 30 KM/H

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ 
PARKOVACÍCH MÍST

- 355 30

HLAVNÍ BENEFITY ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Parkuj dobře – kurýr před referendem_v2.indd   2 25.01.2022   9:04
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Co splnil parkovací systém v Říčanech?
VÝRAZNĚ SE OMEZILO ŽIVELNÉ 
A NEBEZPEČNÉ PARKOVÁNÍ

Nastavením pravidel jsme docílili bezpečněj-
šího a čistšího veřejného prostoru pro všech-
ny jeho uživatele – občany, řidiče, chodce 
i cyklisty. Snížila se také rychlost, kterou auta 
projíždí. To vše přineslo výrazné omezení ne-
legálního a živelného stání aut v zeleni, v kři-
žovatkách či před vjezdy do domů. Odpadlo 
množství každodenních zbytečných výjezdů 
Městské policie k blokujícím vozům – strážní-
ci se tak mohou věnovat důležitějším věcem.

OBČANŮM JE K DISPOZICI VÍCE 
VOLNÝCH MÍST K PARKOVÁNÍ

Oproti minulosti, kdy velkou část míst na ná-
draží a jeho okolí zabírala auta přespolních, 
se situace dramaticky zlepšila. Snadnější je 
i parkování na ostatních frekventovaných 
místech, i když stále ne ideální. Z odborné 
analýzy a měření vyplývá, že v ulicích parkuje 
denně v průměru o 355 aut méně, část z nich 
i proto, že do Říčan již prostě nejezdí...

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ VŠECH
PARKOVACÍCH MÍST

Významně se zvýšila tzv. obrátkovost jed-
notlivých parkovacích míst, kdy nastavený 
systém významně motivuje řidiče, aby se 
v dané lokalitě zdržovali jen po dobu nezbyt-
ně nutnou a neblokovali zbytečně parkovací 
místo ostatním řidičům. 

JEDNODUCHÝ, POHODLNÝ 
A MODERNÍ PLATEBNÍ SYSTÉM

Zavedli jsme prakticky všechny dostupné 
možnosti platby za parkování. Kromě před-
platného mají řidiči k dispozici moderní par-
kovací automaty, mohou využít standardní 
aplikaci MPLA (funkční např. v Praze a jiných 
městech), platit mohou i přes aplikaci Říča-
ny v mobilu. Nově je placení a prodlužování 
parkovného možné i SMS platbou či dokonce 
prozvoněním. Zdá se to jako samozřejmost, 
ale jiná města všechny možnosti nenabízejí.
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Parkovací systém umožnil úpravu stávajících 
a budování nových parkovacích ploch.

PROJEKT PARKOVÁNÍ PŘINESL V MNOHA 
ULICÍCH NOVÁ LEGÁLNÍ PARKOVACÍ MÍSTA. 
NĚKDE NAOPAK Z DŮVODU NESPLNĚNÍ LE-
GISLATIVY A NOREM (PŘEDEVŠÍM UMOŽNĚNÍ 
PRŮJEZDU VOZIDEL IZS) MUSELY BÝT JEDNOT-
KY MÍST ZRUŠENY. PŘESTO JE NÁRŮST OPROTI 
PŘEDCHOZÍMU STAVU EVIDENTNÍ A DALŠÍ 
NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA MĚSTO PŘIPRAVUJE. 

 VYBRANÉ PARKOVNÉ MĚSTO 
 INVESTUJE DO BUDOVÁNÍ  
 NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST

·  Vzniklo parkoviště Pod hradem (+ 100 míst). 
Část jeho kapacity bude nově zcela zdarma.

·  Na nádraží na pozemcích odkoupených od ČD 
byl zbourán nevyužívaný sklad (+ 30 míst).

·  V předchozím období vzniklo na Komenského 
náměstí zhruba 30 nových míst, dalších 50 
přibude v podzemí po dokončení nové školy.

·  60 nových státní je na pozemcích města, které 
má v pronájmu investor za zimním stadionem. 
(cena parkování je zde pouze 15 Kč/3 hod.)

·  Kolem 30 nových stání zdarma je na točně 
autobusů ve Wolkerově ulici.

·  Na pozemku mezi pivovarem a gymnáziem 
bude vybudováno nové parkoviště s kapacitou 
cca 90 míst. Většina stromů bude zachována 
a realizace je plánována na letošní jaro.

·  Nové, moderní P+R parkoviště vznikne u ná-
draží, kde je požádáno o stavební povolení.

·  Město dlouhodobě jedná s krajem i majiteli 
vhodných pozemků o výstavbě nového kapa-
citního parkovacího domu.

Část velkého parkoviště Pod hradem bude nově 
zdarma (za prodejnou U Václava)

Legální nová parkovací místa vznikla například na 
Komenského náměstí (naproti kinu).

   Nově připravované P+R parkoviště na nádraží.

Parkuj dobře – kurýr před referendem_v2.indd   4 25.01.2022   9:04

ZPĚTNÁ VAZBA OD OBČANŮ JE VŽDY DŮLEŽITÁ!
Jednotlivé připomínky a podněty jsou do systému 

krok za krokem promítány a postupně zapracovány.

Smyslem parkovací zóny není vydělávat na občanech,
proto jsou tarify jedny z nejnižších v rámci celé ČR.

ŘÍČANSKÝ OBČAN / uvnitř zóny DŮCHODCE 65+ / uvnitř zóny ŘÍČANSKÝ OBČAN / celé město

100 Kč 50 Kč 1000 Kč

RETARDÉRY, RETARDÉRY,  
RETARDÉRY
Zpomalovací polštáře, které většinu Říčaňáků 
zlobily, se podařilo nahradit. Na nelogických 
místech se navíc již vůbec neobjeví. Po nátla-
ku města vyřešil projektant požadavek nor-
my i úředníků na zvýraznění vjezdu do zóny 
nakonec jiným, méně zatěžujícím způsobem. 
Poděkování za spolupráci patří v tomto ohle-
du i dopr. inspektorátu PČR v Mnichovicích.

NIKDO NEZNÁ VAŠI ULICI 
LÉPE, NEŽ VY SAMI
Vašimi připomínkami se neustále zabýváme. 
Pokud praxe a vaše zkušenosti přímo z místa 
ukazují, že něco nefunguje, snažíme se hned 
jednotlivá opatření v rámci platné legislativy 
upravit. Sešli jsme se s vámi na více než dese-

ti setkáních přímo v ulicích v dotčených ob-
lastech a vše probírali v detailu. Celkem bylo 
od vás přijato přes sto podnětů, které jsou 
souhrnně zaznamenávány v mapě připomí-
nek na parkovani.ricany.cz/mapapripominek.

SYSTÉM SE BUDE DÁLE VYVÍJET
Nikdo nerozumí všemu. Zavádění složitých 
systémů vždy generuje určitou míru nejas-
ností či okolností, které je těžké předvídat. 
Svět kolem nás se velmi rychle mění a měs-
to musí (nejen u regulace parkování) na tyto 
změny účinně reagovat. Proto průběžně chys-
táme další úpravy a jemné ladění parkovacího 
systému, tak aby plnil svou úlohu bez zbyteč-
ného obtěžování občanů. Příležitost vidíme 
např. ve zjednodušení oblastí i optimalizace 
míst s výhodnějším celodenním tarifem.

(důchodce 65+ / ZTP jen 500 Kč)
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Informace z radnice

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás, tak jako každý rok, 
již po dvanácté oslovit a informovat 
o schváleném rozpočtu města Říčany 
na rok 2022 a celkové finanční situaci 
našeho města. Rozpočet města na rok 
2022 je finančně stabilní s potřebnými 

rezervami, a je přípraven na nepříznivý vývoj ekonomiky. 
Díky výbornému hospodaření jsme přesto dále schopni 
investovat do mnoha projektů, které zvyšují kvalitu života 
našich občanů.

rozpočet je silně ovlivňován celkovou 
ekonomickou situací
Druhým rokem prožíváme těžké chvíle vyvolané 
pandemií koronaviru, které čelí celý svět. Začínají se 
projevovat ekonomické důsledky této bezprecedentní 
situace. Vlády ekonomicky vyspělých zemí se snaží 
udržet světovou ekonomiku mimo krizi neustálým 
podporováním domácí spotřeby ve formě různých 
finančních podpor a dotací. Centrální banky zase 
podporují likviditu finančních trhů zejména skoro nu-
lovými úrokovými sazbami a programy na odkupy dlu-
hopisů. Těmito kroky se zatím podařilo vyhnout celo-

rozpočet města na rok 2022 je finančně stabilní 
s potřebnými rezervami. Je přípraven na nepříznivý 
vývoj ekonomiky

světové hospodářské krizi, ovšem nebude to zadarmo. 
Prudký nárůst deficitů státních rozpočtů a vysoká 
inflace budou světovou i domácí ekonomiku dostávat 
pod tlak a budou vyžadovat bolestivá řešení.
Ještě jeden aspekt covidového obchodního lockdow-
nu v minulém období výrazně ovlivňuje světovou, ale 
i domácí ekonomiku. Je to rozpad globalizovaných 
dodavatelských řetězců, které v minulosti umožnily 
výrazně zefektivnění a ve svém důsledku zlevnění zá-
kladních surovin, stavebních materiálů, IT polotova-
rů a cen energií. V současnosti vidíme deglobalizaci 
v praxi, tj. covidové celosvětové restrikce vedly k roz-
padu těchto struktur, jejichž důsledků jste si určitě 
všimli - je to např. nedostatek a růst cen stavebních 
materiálů, nedostatek čipů a dalších IT komponentů, 
nedostatek zahraniční pracovní síly. Tyto faktory ve-
dou ke zdražování zboží a služeb.
Aby byl rozpočet stabilní, je potřeba tuto ekonomic-
kou realitu zohlednit v předpokladech a nákladových 
trendech jednotlivých částí rozpočtu.

Příjmy města budou závislé na vývojí 
daňových příjmů, ale počítáme i s nárůstem 
vlastních příjmů města 

 Klasifikace příjmů: 
• Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní z příjmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle počtu obyvatel; daň z ne-
movitosti, jejíž výše je určována městem a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu
• Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájemné z nemovitostí a příjmy z pokut
• Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon státní správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – průběžné položky stejná 
výše je v mandatorních výdajích 
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Vzhledem ke stále nejasnému vývoji pandemie koro-
naviru je velmi obtížné odhadovat vývoj ekonomiky 
pro následující období. Použili jsme ve srovnání s fi-
nančními modely konzervativní přístup, tzn. plánuje-
me příjmy nižší, a pokud se zadaří vybrat více, upra-
víme rozpočet v průběhu roku. Případné přebytky 
z přeplnění daňových příjmů by se použily na poza-
stavené investiční projekty a další opravy silnic, chod-
níků a městské infrastruktury, které nejsou zahrnuty 
do výdajů pro tento fiskální rok.

Město očekává nový příjem z pokut za překročení 
rychlosti na Pražském okruhu, úsekové radary jsou in-
stalovány v okolí Jesenice. Město nebylo iniciátorem 
tohoto měření, ale administrativa a finanční plnění 
patří podle zákona do působnosti našeho města. 

Vedení města hledá nové zdroje příjmů a jedním z pro-
jektů, který už odstartoval koncem roku 2021, jsou 
hromadná podání registrací vozidel pro firmy. Tato 
nová aktivita nezatíží stávající systém pro občany, 
naopak ze získaných peněz budeme systém registrace 
vozidel pro občany dále zlepšovat.
Neinvestiční dotace se vztahují převážně k sociálním 
projektům. Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžnou 
a zúčtovatelnou položku, nemá tato změna žádný do-
pad na vlastní rozpočet města.

Výše příjmů schválených městských 
rozpočtů v letech 2014 až 2022

Výdaje rozpočtu musí počítat s inflací, nárůstem cen 
energií a dalších služeb tak, aby se to nedotklo služeb 
občanům města, např. bezpečnosti ve městě, dopravní 
obslužnosti, úklidu, seniorů či školství... 

Dlouhodobým cílem zůstává snižování provozních 
výdajů, ať již přejednáváním stávajících smluv nebo 
změnou jejich rozsahu, a naopak posilování výdajů 
s pozitivním vlivem na kvalitu služeb občanům. To 
znamená promyšleně šetřit na chodu městského úřa-
du, a naopak posílit prostředky na služby a údržbu 
města. 

Rozpočet počítá s nárůstem provozních výdajů úřa-
du. Mezi jinými je to způsobeno reálným očekáváním 
na zaplnění všech neobsazených pozic na úřadě. V mi-
nulých letech město nebylo schopno obsadit všech-
ny volné pozice kvůli situaci na trhu práce. Každým 
rokem se bohužel zvyšuje náročnost administrativy 
způsobená především požadavky státních orgánů, 
zvyšuje se počet úkonů ve správních agendách a náro-
ky na obsluhu potřeb občanů. Abychom udrželi kvali-
tu služeb pro občany, potřebujeme posílit zejména ty 
pozice, které souvisí s obsluhou veřejnosti. Nově se 
zakládá oddělení hromadných podání na registrace 

vozidel pro firmy, které ovšem městu vydělá několika-
násobek výdajů spojených s jeho provozem. 
Rostou také prostředky na služby a údržbu města. Mu-
síme počítat s inflací, nárůstem cen energií a dalších 
cen tak, aby se to nedotklo rozsahu služeb občanům 
města. Např. výrazně městu vzrostou náklady na od-
pady, a to z důvodu platnosti nového zákona o odpa-
dech, který mimo jiné stanovuje přísnější limity pro 
recyklaci a zdražuje nevytříděný komunální odpad. 
Proto město v roce 2022 přejde na nový systém odpa-
dového hospodářství, které bude z výše jmenovaných 
důvodů dražší.

Rostou také příspěvky příspěvkovým organizacím 
města, což jsou školy a další, např. kulturní instituce. 
Základní školy dostanou speciální příspěvky na po-
řízení IT techniky a zlepšení internetového připojení 
ve školách.

Rozpočet stále počítá s částkami na městské granty 
podporující sportovní oddíly, zájmové kroužky a spor-
tovní a společenské akce a na dotaci sociálního fondu. 
Významně klesá dluhová služba, tj. splátky úvěrů 
a úroků z úvěru z důvodu jejich splacení. 

Výše výdajů schválených  
městských rozpočtů  
v letech 2014 až 2022

Vysoký nárůst cen stavebních prací a promítání infla-
ce do ceny služeb souvisejícími s investicemi znamená 
přehodnocení některých městských investic, ale cel-
kově stále držíme vysoký podíl finančních prostředků, 
které z rozpočtu do investic směřují... 

Tyto ekonomické skutečnosti se také odrazily v inves-
tičních rozhodnutích vedení města i přípravě měst-
ského rozpočtu. Byla odložena dlouho připravovaná 
stavba nové školy na Komenského náměstí, a to z dů-
vodu vysokého nárůstu cen stavebních prací a tím pá-
dem významného překročení plánovaných nákladů. 
Bude potřeba dojednat vyšší dotace, protože nechce-
me neúměrně zatížit rozpočet města na úkor jiných 
potřebných investic, tak jako se to stalo v roce 2010 
při výstavbě základní školy U lesa. Celkově je město 
připraveno do nové školy na Komenského náměstí 
investovat 240 mil Kč z vlastních prostředků. Jelikož 
se v rámci rozpočtu Říčan jedná o velmi vysokou část-
ku, budeme finanční prostředky postupně rezervovat 
v rozpočtech následujících třech let, tj. letos přidělíme 
do investiční rezervy na novou školu 80 mil. Kč.

Vzhledem k již vysvětlené covidové situaci došlo u ně-
kterých projektů ke zpoždění z důvodu zpomalení 
stavebních dodávek, a proto se některé rozpracované 
investice roku 2021 přesouvají do roku 2022. 

13



Informace z radnice

Z celkové sumy investic 309 milionů Kč je cca 200 mili-
onů Kč již zasmluvněných s dodavateli projektů vybra-
ných ve výběrových řízeních nebo rozjetých v roce 2021.  
Z těchto čísel je patrné, že město nepolevuje v investičních 
aktivitách směřujícím ke zlepšování kvality života obča-
nů: Posuďte sami z tabulky nejvýznamnějších investičních 
projektů rozpočtu 2022:

Jak je vidět školství, infrastruktura, ale také volný čas obča-
nů patří mezi priority, ale jsou tam i desítky dalších menších 
projektů řešících různé oblasti života v našem městě. 

Díky zodpovědnému hospodaření je finanční situace měs-
ta stabilní i přes složitou ekonomickou situaci…
Občanské hnutí Klidné město (KM) po dvě volební obdo-
bí zodpovědně hospodařilo a po osmi letech takřka splati-
lo všechny staré dluhy. Přes vysoké zadlužení města, které 
dosahovalo v roce 2010 cca 270 milionů Kč a bylo způso-
beno hlavně výstavbou nové školy U lesa, jsme dokázali 
zachovat růst kvality života místních občanů a najít peníze 
na nové investice. Jak je to možné?

l  Město žilo pouze za „své“, nevyužívalo až do roku 2017 
žádné nové dlouhodobé úvěry

l  Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo kaž-
dý rok k přebytkovému hospodaření

l  Přebytky rozpočtu byly směrovány zpět do investic, 
na zlepšování infrastruktury města.

l  Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních 
prostředků na provoz úřadu a městských služeb

Proto si také můžeme dovolit dále dokupovat do majetku 
města nemovitosti či pozemky, pokud to má strategic-
ký smysl pro rozvoj města.  Městu se naskytla možnost 
koupit budovu školy/školky v ulici 17. listopadu v centru 
města. Vzhledem k posunu výstavby nové školy je to pří-
ležitost, jak získat prostory pro školní výuku, ale také pro 
školní kroužky, družinu nebo volný čas dětí. Vidíme ná-
kup této budovy jako strategický, proto budeme usilovat 
o její koupi a pokryjeme nákup z realizovaných úspor.

 Klasifikace výdajů:
• Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména mzdy a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců, provozní 
náklady kanceláří a dalších nákladů nezbytných k zajištění chodu úřadu.
• Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě města, mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba komunikací, 
zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opravy silnic, chodníků a městského majetku, městská policie apod.
• Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší část je za úvěr na novou školu.
• Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, jejichž je 
město zřizovatelem, jako školky, školy, knihovna, muzeum a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě provozních výdajů a údržby, 
v některých případech i mzdových výdajů. 
• Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město hradit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální dávky různých typů, 
tento výdaj je plně hrazen státním rozpočtem a z pohledu města je to pouze průběžná položka;

 Poznámka: Investiční rozpočet obsahuje převody 
nedočerpaných probíhajících investic z roku 2021. Vzhledem 
k velikosti investic je také ponechána odpovídající rezerva 
na vícepráce a nepředvídatelné výdaje. 
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Vývoj zadluženosti města ukazuje níže  
připravený graf

 

Pečlivé finanční řízení je nutností
Vzhledem k velmi složité finanční situaci bude důle-
žité pečlivé řízení peněžních toků, a to hlavně z dů-
vodu množství projektů, a to kvůli časové návaznosti 
případných dotačních plateb. Pro případ potřeby má 
město vyjednáno velmi výhodné překlenovací financo-
vání tak, aby nedošlo k dočasnému nedostatku hoto-
vosti. Plnění rozpočtu bude vedením města i finančním 
výborem bedlivě sledováno, aby byla stabilita rozpočtu 
zachována po celé fiskální období tak jako v minulosti. 

 Graf ukazuje, jaké procento z výdajů na roční provoz města 
by muselo být zaplaceno, aby došlo k úplnému splacení 
všech úvěrů. Graf zadlužení města ukazuje dlouhodobě 
stabilní finanční situaci a prostor pro případné další úvěrování 
v případě krize či potřeby.

Nejvýznamnější investiční 
projekty

Typ investice Částka 
mKč

zŠ Komenského tvorba 
rezervy

školství 80,0

Obnova vodohosp. 
infrastruktury

infrastruktura 58,4

Nákup budovy č.p.233,  
17. listopadu - viz níže

školství 36,9

Nová MŠ Větrník školství 24,8

rekonstrukce střechy dPS 
Senior

bytové hospodářství 13,0

Úprava okolí Marvánku volný čas 11,8

rekonstrukce MŠ Srdíčko školství 11,5

Odvodnění ul. Sokolovská 
a zahradní

dopr. infrastruktura 10,8

Vyvolané investice MŠ – 
komunikace Bílá

dopr. infrastruktura 10,0

rozšíření parkoviště Olivova 
(vedle pivovaru)

dopr. infrastruktura 9,5

rekonstrukce části ulice 
Otavská

dopr. infrastruktura 8,0

Martin Gebauer, zastupitel za KM a předseda 
finančního výboru

Provozovatelem vodovodu a kanali-
zace ve vlastnictví Říčan pro období 
2022 až 2031 se stala společnost 
1. SčV a. s., která zvítězila v kon-
cesním řízení. Rada města již také 
schválila ceny pro vodné a stočné 
na kalendářní rok 2022.  
Ceny pro vodné na kalendářní rok 
2022 činí 43,12 Kč bez DPH za 1 m3 
pitné vody, což je o 2,41 Kč/m3 nižší 
cena než vodné v roce 2021. 
Ceny pro stočné na kalendářní rok 
2022 činí 38,03 Kč bez DPH za 1 m3 
odpadní vody, což je o 0,25 Kč/m3 niž-
ší cena než v roce 2021.
Celková cena za kubík pitné vody a od-
padní vody včetně 10% DPH (kterou 
platí domácnosti) je 89,27 Kč/m3, což 
je o 2,92 Kč/m3 nižší cena než v roce 
2021.
Město opakovaně čerpalo a čerpá 
na budování infrastruktury vodovodu 
a kanalizace dotace z Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP). 

Ceny za vodné a stočné budou v tomto roce levnější

Říčany plánují rozšířit komfort pro klienty napojené na městský vodo-
vod, a to zaváděním Smart vodoměrů.  Jedná se o chytré vodoměry, 
které  jsou vybaveny integrovanou rádiovou technologií a dají se odečí-
tat dálkově. Smart vodoměr umožňuje až několikrát denně zazname-
nat a přenést informace o spotřebě vody, z čehož je možné detekovat 
především skryté úniky při poruchách na vnitřních rozvodech zákazní-
ků. díky tomu klienti mohou ušetřit.
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ZáPIS DO 1. rOČNíKU ZáKLADNíCH ŠKOL 
PrObĚHNe 8. DUbNA 2022

Základní informace

Vážení rodiče, přinášíme vám po roce přehledné informace o zápisu dětí do základní školy v našem městě. Jedná 
se o zápis do škol, které zřizuje město Říčany.

ZáKladNí šKoly ZřiZovaNé měsTem říČaNy:

1. základní škola masarykovo nám., příspěvková organizace, Masarykovo nám. 71, Říčany, Ředitel: Pavel 
Bednář, telefon: 323 602 794,e-mail: pavel.bednar@1zs.ricany.cz, 
www.zs-ricany.cz

2. základní škola Bezručova, příspěvková organizace, Bezručova 94, Říčany,
Ředitel: Jan Šindelář, telefon: 323 602 217, e-mail: reditel@2zs.ricany.cz, 
www.2zsricany.cz/

3. základní škola u říčanského lesa, příspěvková organizace, Školní 2400/4, Říčany, 
Ředitel: dalibor dudek, telefon: 323 666 555, email: dalibor.dudek@zs.ricany.cz, 
www.zs.ricany.cz

4. základní škola Nerudova, příspěvková organizace, Nerudova 481, Říčany, 
Ředitelka: Jitka Macháčková, telefon: 323 602 005, e-mail: jitka.machackova@zsp.ricany.cz, 
http://zs-nerudova.cz

K základnímu vzdělávání je přijímáno dítě, které dosáhne 
věku šesti let do 31. srpna 2022, pokud mu není povolen 
odklad školní docházky. K žádosti o odklad dokládá rodič 
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře. O odkladu rozhoduje na základě předložených do-
kumentů ředitel školy. Podrobnosti popisuje §36 školské-
ho zákona 561/2004 Sb. v odstavci 3 a 4. 
V Říčanech proběhne zápis ve všech základních 
školách v pátek 8. dubna 2022 od 9 do 17 hodin (4. ZŠ 
Nerudova 8 – 14h). 
Rodičům doporučujeme využít možnosti elektronického 
zápisu potřebných údajů o dítěti. Velmi se urychlí samot-
ný zápis v uvedeném termínu. Systém bude otevřen 1. 
března 2022. Podrobnosti o elektronickém zápisu najdete 
na http://skoly.ricany.cz. 
Při přijímání dětí k povinné školní docházce ředitel postu-
puje podle předem stanovených kritérií. Hlavním z nich 
je, že přednost mají děti s trvalým bydlištěm ve spádové 
oblasti školy. Informace o jednotlivých spádových oblas-
tech s vyjmenováním ulic těchto obvodů najdete na webu 
města: https://info.ricany.cz/mesto/obecne-zavazna-vy-
hlaska-mesta-ricany-7-2016.
Doporučujeme rodičům využít před tím, než se vydají 
k zápisu, dnů otevřených dveří a seznámit se se školou 
a jejím provozem. Dny otevřených dveří zveřejní každá 
škola na svých webových stránkách. Pozor, podle vývoje 
pandemické situace se mohou termíny nebo podmínky 
měnit.

Dny otevřených dveří
1. základní škola Masarykovo nám.: 30. března 2022 
celý den (ul. Olivova i budova U Soudu)
2. základní škola Bezručova: 24. a 25. února 2022 
od 10:00 do 16:00
3. základní škola U Říčanského lesa: 4. dubna 2022
4. základní škola Nerudova: kdykoliv po tel. domluvě

Doplňující informace
Rodičům doporučujeme prostudovat podrobnosti a krité-
ria přijímání dětí k povinné školní docházce, které najdete 
na webových stránkách jednotlivých základních škol nebo 
na webu města: http://skoly.ricany.cz. 
V příštím čísle Kurýru vás budeme informovat o dalších 
podrobnostech, které jsou spojeny s přijetím vašeho dítěte 
do mateřské nebo základní školy v našem městě, zejména 
o tom, zda se zápisy budou konat prezenčně – tedy osob-
ně, nebo zda proběhne zápis bez dětí, jako vloni.  
Přejeme vám i vašim dětem, aby všechny kroky, které je 
potřeba učinit k úspěšnému přijetí vaší ratolesti do říčan-
ského školního zařízení, bylo doprovázeno příjemnou 
a přátelskou atmosférou, plnou pochopení, tolerance a ra-
dosti z blížícího se počátku vzdělávání.  Pokud nemáte do-
statek informací a uvítali byste doplnění dalších podrob-
ností, neváhejte mne nebo jednotlivé ředitele kontaktovat. 
Rádi se budeme vaším dotazem zabývat.

Hana Špačková, místostarostka pro oblast školství, 
hana.spackova@ricany.cz 
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Posílejte náměty do šestého ročníku  
Překvapte Říčany

Projekt Překvapte Říčany byl po-
prvé odstartován na podzim 2016. 
Občané již využívají dvanáct vítěz-
ných projektů, které sami navrhli. 
Radnice vždy realizuje dva projek-
ty z kategorie „velké“ do dvou mili-
onů a dva z kategorie „malé“ do půl 
milionu s nejvyšším počtem hlasů. 
Z úspěšně realizovaných velkých 
projektů jmenujme charitativní 
obchod Koloběh, adventure mi-
nigolf na Marvánku, revitalizaci 
dopravního hřiště, B+R u nádra-
ží s cykloboxy, revitalizaci stání 
na separovaný odpad a nejnovější 
nový umělý trávník na Lázeňské 
louce a opravený chodník k nádra-
ží. Z malých je to venkovní posilov-
na, pořízení defibrilátorů, lavičky 
do lesa, dostavba chodníků v uli-
cích Široká a Domažlická. Několik 
dalších projektů je právě realizová-
no. Nově je vypsána soutěž na zho-
tovitele Industriálního parku pro 
-náctileté, kde by měla ještě letos 
proběhnout výstavba pumptracku 
a skateparku. Pokud budou přízni-
vé klimatické podmínky, tak ještě 
během února by mohla proběhnout 
instalace zastřešení tří autobuso-
vých zastávek. Na Jurečku se řeší, 
zda vznikne pro otužilce molo pev-
né či pontonové. V přípravě jsou 
i vítězné chodníky.  U Mlýnského 
rybníka se plánuje lanové hřiště. 
Za zimním stadionem již proběh-
la schůzka ohledně stavby nového 
dřevěného mostku. Projekty na za-

držení vody v lese a Den za obnovu 
Říčanského lesa se stále odsouvají. 
Realizaci komplikovala pandemie, 
také nedostatek sazenic na trhu, 
vadí i sucho a odvoz kůrovcového 
dřeva. Snad se situace zlepší a obě 
akce brzy proběhnou.
Žádný dobrý námět nezapadne
Radnici se postupně daří realizo-
vat celou řadu navržených námětů, 
které sice nevyhrály, ale získaly 
podporu hlasujících. Například 
počet Kamenů zmizelých na při-
pomenutí tragického osudu Židů 
se v našem městě letos opět rozšíří 
o dalších pět. I tento námět poprvé 
zazněl v pébéčku (PB zkratka angl. 
Participatory budgeting). Podobně 
například nově značené běžecké 
trasy, opravená cesta nad Jureč-

kem, opravený povrch parkoviště 
u hřiště Strašínská, cvičební prvky 
pro seniory u Jurečku a na Komen-
ského nám. a mnohé další nápady 
se daří městu realizovat. Připraven 
je také projekt na výstavbu chodní-
ku ke hřbitovu. Často se také stává, 
že město má již někým navržený 
záměr připravený, ale nebyl za-
řazen do rozpočtu. Participativní 
rozpočet má finance alokované, 
a proto podpora hlasujících reali-
zaci urychlí.
Hlasovat mohou pouze občané 
s trvalým pobytem. Hlasování pro-
bíhá on-line přes Řídím Říčany 
a loni také pilotně přes Portál ob-
čana města Říčany. Do budoucna 
by měl být právě Portál občana tou 
jedinou hlasovací online platfor-
mou. Pokud máte ověřenou ban-
kovní identitu (Air Bank, ČSOB, 
Česká spořitelna, KB, MONETA, 
Raiffeisen bank), eObčanku, da-
tovou schránku nebo mojeID, ne-
musíte se do Řídím Říčany regis-
trovat. Senioři stále mohou využít 
papírové formuláře v Infocentru.
Neváhejte a podělte se s námi 
o vaše nápady! Pokud si nevíte 
rady, kontaktujte nás.

Kateřina Lauerová
Koordinátorka participace,  

Katerina.lauerova@ricany.cz

Od 1. února do 15. března můžete posílat své nápady, které by v na-
šem městě potěšily vás a vaše sousedy. Vylepšení veřejného prosto-
ru, nové volnočasové vyžití, projekt na ochranu přírody, cokoli… 
Podmínkou je výše investice do dvou milionů a realizace na majetku 
města. Realizovatelnost pak posoudí pracovníci úřadu z pohledu ma-
jetkoprávního, územního plánování a finanční náročnosti. Celkem je 
v rozpočtu na participativní rozpočet alokováno pět milionů korun. 
Místo pro veřejnou prezentaci si pak můžete zvolit. Setkání jsou 
naplánována na duben, kdy už budou náměty posouzeny a snad bude 
i lepší epidemická situace. Na rozdíl od minulých ročníků není mož-
né přijít s námětem přímo na setkání, podat námět lze do 15. března 
2022. Námět podejte on-line na www.prekvaptericany.cz, případně 
vyplňte formulář v Kurýru a přineste ho do infocentra na náměstí, či 
pošlete na e-mail ridim@ricany.cz.
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Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Říčanech nebo přímo ve vaší ulici? Chtěli byste nové 
dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do šes-
tého ročníku participativního rozpočtování v Říčanech a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany. 
Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně.
Celkový rozpočet pro pébéčko je 5 milionů Kč.
 velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho projektu mezi 500 tisíc - 2 miliony
 malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho projektu mezi 0 - 500 tisíc 
Prostředky budou využity na projekty navržené z řad veřejnosti na majetku města. Realizovány budou dva první 
projekty z obou kategorií. 
Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech. Do rozpočtu projektu musí být 
vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či násled-
nou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh musí obsahovat:
l název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), 
l odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) 
l detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navr-
hovaných prvků apod.).

PrAVIDLA PŘeKVAPTe ŘíČANy
6. ročník participativního rozpočtování

informační kampaň (únor 2022) 
Podávání návrhů od 1. února do 15. března 2022 
Každý navrhovatel může podat celkem maximálně tři návrhy. Oproti minulým ročníkům ne-
bude možné podat návrh přímo v rámci prezentace. Je možné znovu přihlásit záměr, který 
v předchozích ročnících nezvítězil.
Forma podání písemná: online (vyplnit online formulář na www.prekvaptericany.cz, mailem 
na ridim@ricany.cz), osobně na Infocentru (Masarykovo náměstí). 
evaluace návrhů (únor – duben 2022) Návrhy projektů budou předány k technické analýze 
příslušným odborům radnice v pořadí tak, jak budou přicházet. Ty zhodnotí jejich realizova-
telnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. autoři projektů, které nepostoupí do sa-
motného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. autory projektů, jejichž 
realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kontaktovat pracovníci radnice či koordi-
nátorka pébéčka a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat. 
Povinnost prezentovat každý návrh na jednom ze čtyř veřejných setkání. Představení projek-
tů veřejnosti proběhne v režimu aktuálně platných opatření. Po představení návrhů budou pří-
tomní diskutovat. V případě podobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude možné spojit 
je v jeden, to bude v kompetenci koordinátorky PB po dohodě obou navrhovatelů. Není možné 
podat dvě varianty stejného projektu („mini a maxi”), byť od dvou různých navrhovatelů. V dub-
nu by již měla být u většiny projektů posouzená realizovatelnost. 
Čtyři veřejná setkání se uskuteční v dubnu 2022 vždy od 18.30 hod.:

Kampaň navrhovatelů (květen/červen 2022) 

Hlasování od 1. 6. do 15. 6. 2022  
O návrzích, které prošly evaluací v rámci radnice a byly prezentovány, budou občané registro-
vaní v řídím říčany moci hlasovat přes aplikaci d21. Hlasování bude umožněno i papírově 
(Infocentrum) a přes Portál občana města říčany. Použít bude možné kladné i záporné hlasy. 
Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu města po sečtení hlasů. Následně proběhne 
slavnostní vyhlášení vítězných projektů, jehož datum bude upřesněno v průběhu projektu. 

Realizace návrhů (od července 2022) 
Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů. Hlasující bu-
dou informováni cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na konci hlasování požádají. Ostatní obča-
né informace najdou na webu a Facebooku města a v Říčanském kurýru.

 st 6. 4.   po 11. 4.   st 20. 4. po 25. 4. 
 Restaurace Hotel Pavilon  oáza KC labuť 
 Jureček učebna konferenční centrum předsálí

ZEPE
PŘEKVAPTE ŘÍČANY 2022
6. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ

O nejlepších projektech, které bude město realizovat, 
rozhodnete vy! Hlasovat budeme v červnu 2022. Podrobné 
informace na www.prekvaptericany.cz.

Máte skvělý nápad, jak něco zlepšit v našem městě?  
Máme připraveno 5 milionů Kč pro vaše nápady, které budou 
sloužit nám všem. Až tři náměty můžete zaslat od 1. února  
do 15. března 2022.
VYPLŇTE FORMULÁŘ ON-LINE NA www.prekvaptericany.cz, NEBO POŠLETE E-MAILEM NA 
ridim@ricany.cz, PŘÍPADNĚ PŘINESTE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ DO Informačního centra.

ZÍSKEJTE PRO SVŮJ PROJEKT PODPORU NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. PŘESVĚDČTE OSTATNÍ 
O JEHO SMYSLU A DISKUTUJTE VEŘEJNĚ NA JEDNOM ZE ČTYŘ SETKÁNÍ – JE TO PODMÍNKA. 
SETKÁNÍ PROBĚHNE VŽDY OD 18.30 HOD.

st 6. 4. Restaurace Jureček
po 11. 4. Hotel Pavilon / učebna

st 20. 4. Oáza / konferenční sál
po 25. 4. KC Labuť / předsálí
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POPIŠTE SVŮJ PROJEKT
NÁZEV PROJEKTU (maximálně 12 slov)

NAVRHOVATEL (jméno, příjmení)

E-MAIL TELEFON

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

ZÚČASTNÍM SE VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (zahrňte i provozní náklady za 5 let)

Detailnější podklady pro ověření proveditelnosti a ceny připojte, případně si je od vás vyžádáme.

6. 4. 11. 4. 20. 4. 25. 4.

•  Podpora občanů – váš projekt představíte na jednom 
z veřejných setkání a pak projde hlasováním veřejnosti.

•  Finance – na realizaci projektů je vyčleněno celkem 
5 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč na projekty v ceně v rozmezí 
0,5–2 mil. Kč, 1 mil. Kč na projekty v ceně do 0,5 mil. Kč.

•  Náklady – náklady vašeho záměru nesmí přesáhnout 
2 mil. Kč (včetně projektování).

•  Veřejný prostor – váš záměr by měl být navržen na 
pozemcích města a veřejných prostranstvích.

•  Pro lidi – výsledné dílo musí sloužit veřejnosti.

CO MÁM UDĚLAT S PRÁVĚ VYPLNĚNÝM FORMULÁŘEM?

→ Formulář můžete ofotit a elektronickou kopii poslat e-mailem na: ridim@ricany.cz | → Formulář můžete odnést a předat 
v Infocentru na Masarykově náměstí. | → Formulář můžete také vyplnit on-line na adrese: www.prekvaptericany.cz

PRAVIDLA 6. PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ V ŘÍČANECH

RICANY leták_do_kurýru_Překvapte_Říčany_160x245_2022_v2.indd   2 13.01.2022   10:55
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a divadlo KVELB
SOBOTA 5. BŘEZNA 2022

Masarykovo náměstí 14 – 18 hodin
 

Masopustní průvod (z náměstí)
Staročeské písničky a tance – Malá kapela V. Kettnera

Program pro děti – soutěž masek 
Vepřové hody i jiné občerstvení

Pivo – Říčanský pivovar

Ricany_plakat_masopust_165x245.indd   1 19.01.2022   22:27
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město Říčany dokončilo výsadbu nových sadů, 
alejí a remízů v okolí města

Na zhruba šesti hektarech v patnácti lokalitách 
na pozemcích města v okrajových částech Pacova, 
Strašína, Kuří, Jažlovic, ale i u Tehova nechalo město 
Říčany vysázet aleje, remízy a extenzivní ovocné 
sady. Jde již o pátou rozsáhlou výsadbu, v rámci 
které bylo vysazeno na pět set stromů a přes devět 
tisíc keřů, a to v rámci projektu s názvem Výsadba 
krajinné zeleně Říčany - IV. Etapa (CZ.05.4.27/0.0/0
.0/20_140/0012444)  Všechny lokality chrání  vysoké 
oplocenky, ve kterých jsou kromě stromů a keřů vy-
sety květnaté louky. Prosíme proto kolemjdoucí, aby 
nevstupovali na pozemky s novou výsadbou, neboť by 
tak mohli založené květnaté louky poškodit. 
Půda sloužila původně jako orná, nyní zde brzy najdou 
útočiště ptáci, drobní savci a další živočichové. Výsadby 
také zmírní neblahý vliv na odplavování ornice při deš-
tích, poskytnou stín a vytvoří příznivé mikroklima. Stro-
my a keře zmírní i větrnou erozi. Výsadbou byla zakon-
čena první etapa projektu, v druhé etapě přijde na řadu 
tříletá následná péče a údržba. Zakázku realizuje firma 
REALM Group s.r.o. Projekt vypracovali ochránci pří-
rody z ČSOP Vlašim, odborně ho posuzovala Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR.

Pozitivní vliv této výsadby na krajinu, ochranu přírody 
a života v ní je podporován i finančně Evropskou unií, 
a to prostřednictvím Operačního programu životní pro-
středí. Dotace ve výši 80 % uhradí většinu nákladů v cel-
kové výši 5,1 milionu korun. Všem, kteří se o výsadbu 
zasloužili, patří velké poděkování. 

Tisková zpráva města

remíz u Tehova
U osady Hačalka poblíž Tehova vzniká největší remíz 
o celkové výměře přes 1,5 hektaru. Celkem je zde vysa-
zeno sto stromů a čtyři tisíce keřů. 

Aleje a remíz u Jažlovic
Jabloně a duby letní tvoří základ aleje na jihovýchod 
od Jažlovic. Doplňuje je dalších 130 keřů. V remízu je 
celkem vysazeno na 60 stromů a přes 1100 keřů. Celá 
plocha s výsadbou je oseta travní směsí pro květnatou 
louku a oplocena.
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Stromo-keřový remíz u trafostanice
Také u trafostanice směrem na Lipany byl vysázen remíz 
tvořený domácími druhy dřevin, celkem 34 stromů a 650 
keřů. Celá plocha je oseta směsí pro květnatou louku 
a oplocena.

Aleje a remíz u Pacova
Lípy, javory a duby tvoří tři aleje poblíž Pacova. Nově vy-
sazená lipová alej v blízkosti místního rybníku navazuje 
na další nově založený remíz, ve kterém je vysazeno 29 
stromů. Stromy jsou doplněny o keřové patro. Směrem 
k Radošovicím jsou vysazeny dva extenzivní ovocné sady 
třešní a slivoní. V menších skupinkách je doplňuje přes 
130 keřů šípků a hlohů. Na celé ploše je vyseta květnatá 
louka a je oplocena. 

Dva stromo-keřové remízy u Strašína
Na severozápadě se nachází nová výsadba ovocných 
dřevin, která tvoří liniovou výsadbu podél komunikace 
a hřbitova. I zde je vysázeno, 16 stromů a 300 keřů.  
Západně od Strašína je v novém remízu na původně orné 
půdě o rozloze půl hektaru vysazeno 56 stromů a 445 
keřů. Také v této lokalitě je vyseta květnatá louka a vše 
je oploceno.
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Z důvodu změny zákona o odpadech a o místních 
poplatcích došlo ke změně vybírání poplatku za svoz 
a likvidaci odpadu. Každý občan vlastnící nemovitost 
musel během ledna 2022 podat „přiznání k poplat-
ku“, tj. nahlásit, jak velkou popelnici bude chtít. 
Známky si lidé mohli vyzvedávat na pokladnách MěÚ 
a v Infocentru. Abychom vám tuto povinnost zjedno-
dušili, a mohli jste se vyhnout čekání před poklad-
nami, připravili jsme jednoduchý a rychlý on-line 
formulář. Přes všechna opatření se na začátku ledna 
tvořily fronty (pak se situace uklidnila). Tímto vám 
děkujeme za trpělivost.

Letáky do schránek nedostali všichni
V lednu nastala i změna harmonogramu svozu odpa-
du. Tuto změnu neiniciovaly Říčany, ale požadoval ji 
dodavatel služeb – společnost Marius Pedersen. Město 
uveřejnilo informace na webu a FB, společnost Marius 
Pedersen měla zajistit roznos letáků do schránek. Bohu-
žel ne všichni Říčaňáci letáček dostali, a kvůli tomu včas 
nepřistavili popelnice ke svozu. Díky operativnímu pří-
stupu a dobré spolupráci mezi městem a firmou Marius 
Pedersen se situace okamžitě řešila (i formou náhrad-
ních svozů).
Zde je zkrácená verze omluvy společnosti Marius Pe-
dersen: 
Jménem společnosti Marius Pedersen bych se rád omluvil ob-
čanům i vedení města Říčany za komplikace v souvislosti se 
změnou harmonogramu svozu odpadů. Aby se letáky o změ-
ně dostaly do všech domácností ve městě ještě koncem roku 
2021, najali jsme si za tímto účelem profesionální společnost 

Česká distribuční. Bohužel se ukázalo, že distribuce nebyla 
provedena v zaplaceném rozsahu a k některým občanům se 
letáčky nedostaly. Za chybnou distribuci přebíráme plnou 
odpovědnost a v souladu s naším dobrým jménem se pokusí-
me řešit vzniklé reklamace v lokalitách, ve kterých kvůli tomu 
nebyly včas připraveny ke svozu nádoby s odpadem a nemoh-
ly tak být vyvezeny. Děkujeme za pochopení, Petr Jindra, 
oblastní manažer Marius Pedersen

Od září můžete třídit pohodlně u svého domu
Na září připravujeme pozitivní novinku – pokud bude-
te mít zájem, dostanete zdarma nádoby na papír a plast 
(do které lze vhazovat i nápojové kartony a kovy) a mů-
žete třídit přímo u svého domu. Tato služba vám zjedno-
duší třídění odpadu a díky tomu lze i ušetřit (můžete si 
objednat menší a tudíž levnější černou popelnici). Toto 
efektivnější a pohodlnější třídění také pomůže Říčanům 
reagovat na nový zákon o odpadech, který nařizuje přís-
nější limity v třídění. 

Začátek letošního roku přinesl změny 
v platbách a ve svozu popelnic
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Na co se ptáte? 
l Za známku zaplatíte až 
na začátku roku 2023. 

l BIO popelnice je pro rok 2022 
ZDARMA – svoz BIO odpadu bude 
zahájen 28. 2. 2022, a následně 
bude probíhat 1× týdně. 

l Frekvence svozu směsného 
odpadu pro rok 2022 je 1× týdně. 
Pokud jste nedostali do schránky 
leták s aktuálním harmonogramem 
svozů, můžete si jej stáhnout zde: 
https://info.ricany.cz/mesto/
zmeny-ve-svozu-odpadu-2022

l Objem černé popelnice můžete 
během roku změnit, pokud 

například zjistíte, že vám bude 
stačit menší.

l Od ledna 2022 se nemění svozy 
ze stanovišť separovaného odpadu. 
Nadále zde najdete kontejnery 
na plast, papír, sklo a kovy, 
a na vybraných stanovištích také 
černé popelnice na použité jedlé 
tuky a oleje. 

l Pro SVJ se nic nemění a zástupci 
mohou k přihlášení kontejnerů 
na směsný odpad využít ON-LINE 
formulář.

l Zákon nyní neumožňuje 
zvýhodnění osob s trvalým 
bydlištěm v Říčanech. Proto odpadá 
povinnost TB dokládat. 

l Právnické subjekty (podnikatelé) 
uzavírají smlouvy přímo 
s provozovatelem svozové služby 
podle svého výběru. Potom se 
řídí postupem vyplývajícím z této 
smlouvy.  

l Pokud jste v nájemním 
vztahu, „přihlášení k popelnici“ 
nepodáváte. To musí udělat majitel 
nemovitosti (můžete jej na tuto 
povinnost upozornit).

l Nepřihlášené popelnice 
bez známky nebudou v únoru 
vyvezeny. Pokud jste nestihli, 
můžete popelnici přihlásit 
na pokladnách MěÚ i v dalších 
měsících.
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Opravujeme, investujeme

Půlroční stavební činnost se blíží k závě-
ru. Pracovníci firmy Hes stavební s.r.o. 
finišují s rekonstrukcí ulice Nedbalova. 
město za kompletní rekonstrukci zaplatí 
zhruba 9 milionů korun. opraveny nebo 
dobudovány byly inženýrské sítě vodovod, 
dešťová a splašková kanalizace. v další 
etapě přišel na řadu nový asfaltový povrch 
komunikace včetně výstavby nového 
jednostranného chodníku ze zámkové 
dlažby. doplněno bylo také nové veřejné 
osvětlení.  

Město se zabývalo peticí 
na zklidnění dopravy ve Vodě-
radské ulici. Provedlo dopravní 
průzkum, v rámci kterého došlo 
k posouzení intenzity dopravy 
a k měření rychlosti projíž-
dějících vozidel. Na základě 
zjištěných skutečností dopravní 
komise doporučila řešení – in-
stalaci inforadaru a podpůrného 
vodorovného dopravní značení, 
které přispívá ke zvýšení bezpeč-
nosti provozu.

malý park u základní školy Bezručova, který využívají především děti a rodiče žáků, prošel revita-
lizací – terén chodníku byl vyrovnán, došlo k opravě obrub a nanesení nového mlatového povrchu. 
věříme, že se vám budou líbit i nové moderní lavičky a odpadkové koše. v parku budou ještě 
instalovány výukové edukativní panely pro Zš Bezručova. Na revitalizaci tohoto veřejného prostoru 
získalo město grant od České spořitelny. děkujeme
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Zpráva o stížnostech, peticích a ostatních 
podáních za rok 2021
Agendu stížností, petic a ostatních podání podle 
organizačního řádu Městského úřadu v Říčanech 
(MěÚ) zajišťuje útvar interního auditu města Říča-
ny (ÚIA) v souladu s platnými právními a vnitřními 
předpisy. ÚIA vede centrální evidenci agendy v soft-
waru TAS, kde sleduje dodržování lhůt pro vyřízení 
a v případě potřeby organizuje koordinační schůzky 
ke zpracování odpovědi či místní šetření. Každo-
ročně předkládá Radě města Říčany a kontrolnímu 
výboru Zastupitelstva města Říčany zprávu o stíž-
nostech, peticích a ostatních podáních za příslušný 
kalendářní rok. 

Souhrnný přehled stížností, petic a ostat-
ních podání za rok 2021

Ve srovnání s obdobím roku 2020 vzrostl počet stížnos-
tí a petic. Počet ostatních podání a podnětů a šetření 
veřejného ochránce práv poklesl. 

Na úřad bylo doručeno šest petic občanů:

Nesouhlas s výstavbou bytových domů na Masarykově 
náměstí, Říčany 
Nesouhlas s umístěním nádob strukturovaného odpa-
du na rohu ulic Habrová a Lesní, Říčany 
Přetížená a hustá doprava v ulici Rooseveltova, Říča-
ny, zvýšená prašnost, hluk, žádost o výměnu povrchu 
vozovky 
Přerostlé stromy a špatný stav oplocení v ulici Halaso-
va, Říčany 
Petice za vrácení nádob separovaného odpadu do loka-
lity ulic Habrová x Zelená, Říčany
Nesouhlas s návrhem výstavby venkovního bazénu 
u rybníka Marvánek (varianta č. 1) a za areálem Oáza 
(varianta č. 2).

Vedení města se podněty v peticích zabývalo, v několika 
případech proběhlo i osobní jednání s petenty. 

Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
Občané si stěžují na chování či projevy úřední osoby 
nebo na nesprávný úřední postup. Z 36 stížností vyří-
zených v roce 2021 bylo 29 nedůvodných, 2 částečně 
důvodné a 5 důvodných.  U důvodných či částečně dů-
vodných stížností byla přijata opatření -  např. odstra-
něním nesprávné praxe či přijetím opatření v personál-
ní rovině.

Nejvyšší počet stížností směřoval na práci odboru 
správních agend a dopravy (OSAD) – oddělení úseko-
vého měření rychlosti, oddělení registru vozidel a ři-
dičů, oddělení přestupků v dopravě a silniční správní 
úřad. Zde si stěžují občané, kterým byly uděleny po-
kuty za spáchání dopravního přestupku – nejčastěji 
překročení povolené rychlosti, a na chování úředníků. 
U přestupků je nejčastěji důvodem k podání stížnosti 
neznalost průběhu řízení. Tajemník MěÚ přijal orga-
nizační opatření ke zlepšení práce oddělení dopravy 
OSAD a převedl od 1. 1. 2022 agendu silničního speci-
álního stavebního úřadu pod odbor stavební úřad. 
Další stížnosti směřovaly na postup odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví, stavební úřad a jedna stíž-
nost na chování zaměstnance na odboru živnostenský 
úřad. 

Většina ostatních podání a podnětů směřovala k vý-
konu samosprávy a poukazovala na stav komunikací, 
napojení na veřejnou kanalizaci a vodovod, vybudová-
ní vodovodu, údržbu zeleně, letní a zimní úklid města. 
Další podání reagovala na projekt „Parkuj dobře v Ří-
čanech“ a zavedení placených parkovacích zón. Vedení 
města spolu s oddělením technické správy řešilo otázky 
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občanů k parkování přímo v terénu. Další podněty smě-
řovaly například na řešení dopravní situace v okolí ulic 
Leknínová x Mozartova x Stulíková a v lokalitě ulice Ji-
zerská, hluk z komunikace v ulici Rooseveltova, dotazy 
na otevření prodejny Květ a na výstavbu nové základní 
školy.    

MěÚ Říčany odeslal odpovědi na podané stížnosti, pe-
tice a ostatní podání v zákonem stanovených lhůtách 
i v podmínkách omezení provozu úřadu z důvodu coro-
navirové pandemie.

Od poloviny roku 2017 používají občané pro hlášení 
různých závad a nedostatků mobilní aplikaci Říčany 
v mobilu. Ta umožňuje zjištěné nedostatky poslat přes 
aplikaci přímo odpovědné osobě na MěÚ a zároveň 
umožňuje i sledovat jejich vyřízení. V roce 2021 bylo 
touto cestou podáno 912 podnětů, což je o 232 více než 
v roce 2020. Nejvíce podnětů bylo podáno na silnice 
a dopravní značky – celkem 37 %, dále odpady a kon-
tejnery 17 % a veřejnou zeleň 13 %. 

Věra Likešová, vedoucí útvar interního auditu

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV
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Od roku 2017 si město Říčany připomíná téma 
holocaustu a jeho obětí z řad říčanských obyvatel. 
Cílem projektu je moderní formou přiblížit zejména 
mladé generaci tuto část dějin a podchytit její tvůrčí 
potenciál.  Proto je každé ukládání takzvaných kame-
nů zmizelých do městských chodníků propojené 
i s doprovodným programem. 
V letech 2017 a 2018 to byly vzdělávací projekty pro žáky 
říčanských škol spojené s výstavou výtvarných prací 
na téma holocaust a s koncertem židovské hudby v po-
dání hudebních tříd ZŠ Bezručova. V roce 2020 jsme 
otevřeli informační stánek v objektu prvorepublikové 
trafiky na Masarykově náměstí: prostor k uctění obětí 
holocaustu s informaci o projektu Stolpersteinů a ří-
čanských zmizelých. Využili jsme dosud shromážděnou 
dokumentaci, fotografie a další práce badatelských týmů 
žáků, výstupy z výtvarných a hudebních workshopů 
a převedli jsme je do video podoby. Vytiskli jsme mapky 
s informacemi o uložených kamenech zmizelých i pra-
covní listy, zejména pro žáky základních škol. Od toho-
to školního roku je objekt trafiky součástí vzdělávacího 
programu Muzea Říčany o historii Říčan. 

Cílem letošního projektu je: 
1. Připomenout při pietním aktu 80. výročí transportů 
židovských obyvatel na Říčansku do koncentračních tá-
borů. Datum bylo zvoleno na 12. září, kdy v roce 1942 
došlo k největšímu transportu z židovské náboženské 
obce Uhříněves, kam Židé z Říčan patřili. 
2. Uložit pět kamenů zmizelých na Masarykově náměstí 
a na Cestě svobody k uctění památky obětí holocaustu. 
3. Uspořádat mezigenerační kavárnu za účasti potomků 
přeživších, kteří zprostředkují účastníkům svoje vzpo-
mínky a vzpomínky svých rodičů – přeživších.   
4. Otevřít externí výstavu o osudech židovských spoluobča-

nů během druhé světové války a k uloženým kamenům zmi-
zelých. Bude umístěna na Masarykově náměstí a na Cestě 
svobody během letních prázdnin a bude doprovodnou akcí 
k pietnímu aktu.
Stejně jako v minulých letech je projekt realizován 
ve spolupráci s Muzeem Říčany a za finanční podpory 
města Říčany a Nadačního fondu obětem holocaustu 
z prostředků Ministerstva kultury ČR. O konkrétních 
termínech akcí vás budeme informovat na webu města, 
plakátech nebo na stránkách Kurýru. 

Věra Likešová, koordinátorka projektu

Jedna z říčanských obětí holocaustu, obchodnice hedvika turnovská. 
na snímku z počátku třicátých let 20. století je se svými dětmi a s dětmi ze 
sousedství

Připomínka 80. výročí transportů židovských  
obyvatel na Říčansku 
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ZAHRADA ZASVĚCENÍ
OTTO PLACHT
čtvrtek 17. 2. 2022 v 17.30 hodin 
vernisáž výstavy / koncert Jamese Harriesse
Komentovaná prohlídka s autorem – středa 23. 2. 2022 od 18 h

Výstava potrvá do 19. 3. 2022

Městská Galerie Říčany 
Stará radnice, Masarykovo náměstí, Říčany 
Otevírací doba: Po, St 13–17
  Út, Čt 13–15
  So 9–12

Ricany_plakat_vystava_165x245_2022.indd   1 20.01.2022   12:57
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název akce termín

ŘÍČaNSKÝ MaSOPUST  
a dIVadLO KVELB

5. března

10. rEPrEzENTaČNÍ PLES města 
Říčany

2. dubna

TaNEČNÍ OdPOLEdNE PrO SENIOrY 4. dubna

MÁJOVÉ SLaVNOSTI 7. května

dĚTSKÝ dEN - LadOVSKÉ HrÁTKY 
O STOLETÍ zPÁTKY

28. května

SLaVNOSTI VÍNa 4. června

SPOrTOVNÍ dEN PrO KLUKY a HOLKY červen

ŘÍČaNSKÁ POUŤ červen

PaVEL ŠPOrCL - KONCErT  
Na VLNÁCH HUdBY a NadĚJE

1. a 2.  
července

LETNÍ KINO srpen

POHOda dŽEz aNEB TÝdEN JazzU 20. - 27. srpna

TaNEČNÍ OdPOLEdNE PrO SENIOrY 5. září

MĚSTSKÉ SLaVNOSTI 10. září

TaNEČNÍ OdPOLEdNE PrO SENIOrY 7. listopadu

VÁNOČNÍ JarMarK a ČErTŮ rEJ 3. prosince

adVENTNÍ NEdĚLE 27. listopadu

adVENTNÍ NEdĚLE 4. prosince

adVENTNÍ NEdĚLE 11. prosince

adVENTNÍ NEdĚLE 18. prosince

ČESKÉ VÁNOCE 23. prosince

Plán kulturních akcí 2022
Sledujte kalendář akcí na webu 
města a také Instagram ricany.cz
Seznam akcí pořádaných městem není 
zdaleka úplný. O dalších připravovaných vý-
stavách a koncertech vás budeme průběžně 
informovat na stránkách Kurýru, Facebooku 
a na webu města. Pozvánky na kulturní 
a sportovní akce najdete v kalendáři akcí 
na webu města. Výhodou je, že do kalendáře 
mohou vkládat příspěvky přímo organizátoři 
akcí. z kalendáře se také lze „prolinkovat“ 
na webové stránky příspěvkových organizací 
zUŠ, KC Labuť, Muzea Říčany a městské 
knihovny, které také organizují celou řadu 
akcí pro veřejnost.

dovolujeme si připomenout, že další zají-
mavosti, tipy a pozvánky na akce najdete 
na Instagramu ricany.cz

Těšíme se na společná setkání 
Vaše město
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ZAHRADA ZASVĚCENÍ
OTTO PLACHT
čtvrtek 17. 2. 2022 v 17.30 hodin 
vernisáž výstavy / koncert Jamese Harriesse
Komentovaná prohlídka s autorem – středa 23. 2. 2022 od 18 h

Výstava potrvá do 19. 3. 2022

Městská Galerie Říčany 
Stará radnice, Masarykovo náměstí, Říčany 
Otevírací doba: Po, St 13–17
  Út, Čt 13–15
  So 9–12

Ricany_plakat_vystava_165x245_2022.indd   1 20.01.2022   12:57



Informace z radnice

	 Schválený	 Upravený	 Skutečnost		 %	plnění
	 rozpočet	 rozpočet	 k	30.	11.	2021	 k	uprav.
	 v	Kč	 v	Kč	 v	Kč	 rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

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)

255Ê724Ê700,00 263Ê446Ê400,00 330Ê325Ê055,72 125,39

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

110Ê367Ê453,00 154Ê886Ê948,98 186Ê407Ê040,56 120,35

Kapitálové	příjmy	(příjmy	z	prodeje	majetku) 3Ê050Ê000,00 6Ê956Ê124,00 8Ê499Ê525,00 122,19

Přijaté dotace 230Ê964Ê013,72 232Ê614Ê356,09 151Ê637Ê125,63 65,19

Přijaté	splátky	půjček 636Ê000,00 2Ê038Ê797,80 3Ê750Ê957,80 183,98

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

600Ê742Ê166,72 659Ê942Ê626,87 680Ê619Ê704,71 103,13

Přebytek	hospodaření	za	minulý	rok 194Ê822Ê958,22 243Ê422Ê020,81 243Ê422Ê020,81 100,00

Zůstatek	pokladny	cizí	měny 0,00

Úvěr	 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 795Ê565Ê124,94 903Ê364Ê647,68 924Ê041Ê725,52 102,29

VÝDAJE	

Běžné	(provozní)	výdaje 393Ê614Ê719,70 442Ê195Ê284,84 385Ê513Ê954,04 87,18

Rozpisové	rezervy 10Ê600Ê000,00 3Ê840Ê402,27 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 404Ê214Ê719,70 446Ê035Ê687,11 385Ê513Ê954,04 86,43

Kapitálové	(investiční)	výdaje 333Ê399Ê974,64 402Ê158Ê243,59 138Ê151Ê753,82 34,35

Rezervy	na	investice 18Ê952Ê330,60 23Ê345Ê016,98 0,00 0,00

investiční výdaje celkem 352Ê352Ê305,24 425Ê503Ê260,57 138Ê151Ê753,82 32,47

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

756Ê567Ê024,94 871Ê538Ê947,68 523Ê665Ê707,86 60,09

Splátky	úvěru 38Ê998Ê100,00 31Ê825Ê700,00 31Ê825Ê698,72 100,00

výdaje vč. splátky půjčky 795Ê565Ê124,94 903Ê364Ê647,68 555Ê491Ê406,58 61,49

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) 0,00 0,00 368Ê550Ê318,94
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

Informační centrum rozšiřuje svůj tým
Zima je v plném proudu, ale ohřát se v informačním cen-
tru můžete každý den. A to nejen proto, abyste si vyzvedli 
známky na popelnice (pokud jste tak neučinili v lednu, 
máte nejvyšší čas). Pořád si u nás můžete koupit kalendá-
ře na letošní rok, které doprodáváme se slevou, a to nejen 
tradiční s motivy Josefa Lady, ale také krásný kalendář 
Města Říčany. Anebo nadčasový „Divoký říčanský kalen-
dář“ Muzea Říčany, který vám vydrží i na další roky.

Znovu připomínáme, že pokud se vám nechce vyrazit 
do zimy, můžete si jakékoliv zboží z naší nabídky objed-
nat on-line na našem nově zprovozněném e-shopu, který 
najdete na adrese www.maks-ricany.cz/eshop/. Aktuálně 
domlouváme se zástupci Ladova kraje, že na náš e-shop 
umístíme i zboží z jejich nabídky.

A nyní nabídka pro všechny, kdo byste chtěli změnit 
anebo nalézt nové zaměstnání. Pro naše informační 
centrum hledáme novou posilu. A to jednak na HPP 
s nástupem co nejdříve, jednak jako brigádu na letní 
období. Máte středoškolské vzdělání, ovládáte alespoň 
jeden světový jazyk, znáte dobře Říčany a okolí, baví 
vás práce s lidmi, a ideálně máte praxi v cestovním ru-
chu? Pak hledáme právě vás! Kontaktujte nás na mailu  
infocentrum@ricany.cz co nejdříve. Kolega či kolegyně 
na HPP může nastoupit už od března, letní brigáda vhod-
ná pro studenty či maminky na RD bude probíhat s pod-
porou dotace Středočeského kraje v termínu od června 
do září podle dohody (vždy alespoň na dva měsíce).

Těšíme se na vás!
Kolektiv informačního centra Říčany
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 Informace z radnice

Informační centrum rozšiřuje svůj tým

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do dobŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice: uPozornění: výběrová řízení 

budou konána dle Požadavků 
aktuální „koronavIrové“ sItuace

1.  vedoucí odboru sPrávy majetku
Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
Bližší informace: Případné dotazy adresujte: jaroslav.brandejs@ricany.cz
V této roli budete zodpovědný/ná za řízení odboru správy majetku na MÚ v Říčanech, který 
má čtyři samostatná oddělení.
Zodpovědnosti: Řízení a metodické vedení odboru (pozemková agenda, odpadové 
hospodářství, bytové a nebytové hospodářství, správa sportovišť a rekreačních zařízení, úklid 
města, investice aj.), spolupráce při zadávání veřejných zakázek, příprava dokumentů pro 
jednání rady města a zastupitelstva, úzká spolupráce s vedením MÚ (starosta, rada města, 
tajemník), účast na zasedání zastupitelstva města

co vám můžeme nabídnout?
 adaptační plán  Platová třída 11 + osobní ohodnocení až do výše 100 % nejvyššího 
platového stupně v dané platové třídě, příplatek za vedení  Práce na dobu neurčitou  
s 6měsíční zkušební dobou

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 správy

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

město říčany svým zaměstnancům nabízí:
 zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
 5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc  příspěvek na mateřskou školu
 stravenky v hodnotě 120,- Kč  příspěvek na penzijní připojištění  příspěvky při životních 
a pracovních výročích  školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30 000 Kč  
 příspěvek na volnočasové aktivity  příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou 
městem  příspěvek na kulturní akce organizované městem  možnost půjčky na bytové 
účely  možnost sociální výpomoci a půjčky  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

31



zastupitelé

V loňském roce 
se vedení města 
rozhodlo plošně 
rozšířit místa, kde 
se bude hradit 
parkování. Nyní 
již téměř půl roku 
platíme za parko-

vání skoro na půlce města. Jaký to 
tedy přineslo užitek občanům? Uby-
la auta v ulicích? Zaparkujeme lépe? 
A co nás ta „legrace“ stála?
Takové a další otázky si musí klást 
každý z nás. Osobně zastávám ná-
zor, že problém s parkováním v Ří-
čanech nebyl tak velký, aby se řešil 
zónami, navíc v takovém provedení 
(devět zón na půlce města).  Problém 
se tím stejně nevyřeší, jen se částeč-
ně přenese dál za hranice stávajících 
zón. Pokud jsem potřeboval někde 
zaparkovat, bylo to vždy v dochozí 
vzdálenosti max. pár minut.
Nová úprava v praxi znamená, že 
když si jedu vyzvednout dítě na krou-

žek nebo vyzvedávám léky, či jedu 
třeba na návštěvu k rodičům na dru-
hé straně města, musím si za to při-
platit. Stejné to je, když si chci dojít 
na kafe nebo pro noviny. Připlatím 
si také. Jistě by bylo zajímavé zjis-
tit, jak v důsledku zpoplatnění ubyli 
zákazníci na náměstí a v jeho okolí, 
kde zóny vznikly. 
Zaparkuji lépe? Z mého pohledu 
se situace příliš nezměnila. Někde 
auta možná ubyla, ale vše je závislé 
na době kdy a kam jedu. Obecně lze 
říci, že zaparkuji podobně jako dří-
ve, jen si za to někde připlatím, když 
nechci riskovat pokutu. A to i v pří-
padě, že zastavím jen na pár minut.
A co mě/nás ta sranda stála? 
Na celkovou bilanci je zapotřebí si 
asi počkat, ale náklady jsou v jed-
notkách miliónů korun a další sta-
tisíce bude stát referendum, které 
proběhne samostatně mimo řádné 
volby. Navíc přináší práci a starost 
úředníkům, a proto jsme referen-

dum v samostatném termínu ne-
preferovali. 
Problém je i v tom, že celý projekt 
byl ušit horkou nebo spíše nekvalitní 
jehlou a v konečném důsledku v roz-
poru s legislativou. Mnohá opatření 
zřejmě budou muset být zrušena, 
protože nesplňují požadované šíř-
kové parametry obousměrného 
provozu či požadavky dostatečných 
rozhledů atp. Každopádně bude za-
jímavé si počkat na závěry přezkum-
ného řízení, které probíhá. 
Filosofie zneprůjezdnění města Ří-
čaňákům škodí. Měli bychom se 
mimo integrace dopravy soustředit 
na urychlenou výstavbu obchvatů 
a parkovišť, nikoliv uměle dopravu 
v pohybu či klidu škrtit.
Proto i když nejsem příznivcem refe-
rend, půjdu podpořit zrušení opatře-
ní a budu hlasovat PRO.

Miloslav Šmolík,  
krajský a říčanský zastupitel (ODS) 

Potřebujeme v Říčanech parkovací zóny?

Únor je měsí-
cem, kdy se, 
doufám, koneč-
ně uzavře téma, 
které ovlivňova-
lo dění ve městě 
po celý minulý 
rok a bylo před-

mětem mnoha diskuzí v reálném 
světě i na sociálních sítích. Již 15. 
února proběhne referendum o bu-
doucnosti parkovacích zón v Ří-
čanech. Jsem rád, že se přípravný 
výbor pro konání referenda, který 
se skládá ze zástupců iniciati-
vy Nechceme zóny i zastupitelů 
všech stran zasedajících v zastu-
pitelstvu, shodl na otázce, která je 
i podle expertního názoru minis-
terstva vnitra hlasovatelná. Proto 
jsem spolu s dalšími třinácti za-
stupiteli za Klidné město a STAN 
podpořil na prosincovém zasedání 
vyhlášení referenda v co možná 
nejbližším termínu po skonče-

ní mimořádného stavu a jarních 
prázdnin. Při diskusi v plénu mne 
překvapil návrh referendum posu-
nout a spojit jej až s podzimními 
komunálními volbami. Hlavní ar-
gument - finanční úspora - je podle 
mne lichý. Jistě, město by možná 
ušetřilo dvacet tisíc korun, což je 
odhadovaný finanční rozdíl mezi 
částkou na samostatně vypsané 
referendum a referendum vypsané 
s volbami. Uvažovat takto, navíc 
v kontextu tři čtvrtě miliardového 
městského rozpočtu, mi ale přijde 
špatné. Město určitě musí neustá-
le hledat cesty jak být efektivněj-
ší, vstřícnější, nakupovat služby 
i zboží v co nejlepší kvalitě a za co 
nejnižší ceny. Členové finančního 
výboru k tomu ostatně mnohokrát 
dali své podněty. 
Na čem by ale město podle mne še-
třit nemělo, je na své otevřenosti, 
podpoře diskuse a celkově demokra-
cii. Jsem hrdý, že máme v Říčanech 

platformu Řídím Říčany a v jejímž 
rámci již vzniklo množství užiteč-
ných projektů. Do této kategorie 
„náklady na demokracii“ řadím 
i místní referendum, které má být 
podle mne vyhlášené bezodkladně 
vždy, když to ve městě vře, dostatek 
občanů projeví vůli takové hlasování 
uspořádat a otázka je legální. Ob-
čané, kteří vynaloží energii na sběr 
podpisů, si zasluhují úctu, ne pohr-
dání.   
 Osobně nepovažuji zóny v Říčanech 
za problém a podporuji, aby zůsta-
ly, byť v konkrétní realizaci je vždy 
prostor pro zlepšování. Z vlastní 
zkušenosti vím, že placené parková-
ní je například v sousedním Bavor-
sku obvyklé i v desetkrát menších 
obcích než jsou Říčany. 

 Tomáš Skřivánek,  
zastupitel (KM)

člen finančního výboru, zastupitel 
(Klidné město)

Náklady na referendum jsou cenou za demokracii
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zastupitelé

Na jednání ZmŘ 
dne 10. 11. 2021 
byla schválena 
Obecně závazná 
vyhláška o míst-

ním poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovitých věcí. 
Dle nové právní úpravy mohou obce 
od 1. ledna 2022 vybírat úhradu 
za komunální odpad pouze ze dvou 
nových místních poplatků za ko-
munální odpad (přičemž smluvní 
úhrada již nebude možná). Jedná 
se místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství a místní 
poplatek za odkládání komunální-
ho odpadu z nemovité věci. Místní 
poplatek za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci zohledňuje 
skutečné množství odloženého od-
padu, přičemž jeho základem může 
být vedle objemu reálně odloženého 
odpadu nebo kapacity nádob na od-
pad i hmotnost reálně odloženého 
odpadu. Předmětem poplatku je 
odkládání směsného komunálního 
odpadu z jednotlivé nemovité věci 
zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, která 
se nachází na území města Říčany 

a poplatníkem je fyzická osoba, kte-
rá má v nemovité věci bydliště nebo 
je poplatníkem vlastník nemovité 
věci, ve které nemá bydliště žádná 
fyzická osoba. Sazba poplatku uve-
dená v čl. 6 návrhu vyhlášky byla 
stanovena ve výši 0,30 Kč za litr 
na základě výpočtu finančního od-
boru. MV ČR doporučilo přijmout 
tuto vyhlášku v dostatečném ča-
sovém předstihu před koncem le-
tošního roku tak, aby tato nová vy-
hláška nabyla platnosti a účinnosti  
k 1. lednu 2022.

Teď dotazy: 
Firma vyvážející popelnice bude 
městu účtovat za svoz odpadu mě-
síčně. Nelze tedy vybírat od obča-
na místní poplatek předem (třeba 
jako zálohu), když známe výši po-
platků za černé popelnice? Dopad 
do rozpočtu města za rok 2022 by 
nebyl tak velký.

Odpověď:
Bohužel nejde. Místní poplatek 
musí být podle platné legislativy 
vyměřen podle skutečnosti  – tj. 
k 31. 12. 2022.

Když občan vyplní formulář elek-
tronicky na webu města, je to 
rychlé. Ale mnoho hlavně starších 
občanů chodí vyplňovat formulář 
přímo na úřad. Stěžují si, že musí 
prakticky třikrát vyplňovat stejné 
kolonky. Nešel by formulář pro 
ruční vyplňování zjednodušit?

Odpověď:
Pro občany, kteří nemohli vyplnit 
„přiznání k popelnici“ elektro-
nicky, jsme v Kurýru zveřejnili 
„pomocný“ formulář, který ob-
sahoval údaje, jež je potřeba znát 
při vyplnění podkladů na poklad-
ně. Šlo o pomůcku pro občany, 
aby měli vše předem připraveno 
a přihlášení a vyzvednutí známky 
na svoz odpadu proběhlo co nej-
rychleji. Nikdo by nic 3× vyplňo-
vat neměl.
Tyto dotazy vznesu i na únoro-
vém zastupitelstvu, ale odpovědi 
v Kurýru se dozvědí všichni, kdo 
Kurýr dostává a čte. 

 Karla Egidová, zastupitelka (ODS) 
odpověděla Helena Vlnařová

referent odboru Kancelář starosty

Svoz odpadu v roce 2022 – dotazy od občanů

Parkovací zóny 
v Říčanech se 
opravdu nepo-
vedly. Systém po-
kus-omyl udělal 
z řidičů pokusné 
králíky a ukázal 
na naproste se-
lhání přípravy 

a realizace městem. Zpomalovací 
polštáře přišroubovat, odšroubovat, 
zóny namalovat, přemalovat, zeptat 
se obyvatel a znovu přemalovat. Ig-
norovat místní zvyklosti i zdravý ro-
zum. 
Od začátku jsme jako říčanská ODS 
podporovali všechny, kteří volali 
po zdrženlivějším přístupu, rozmyslu 
a v konečné fázi i všeobecném hlaso-
vání o parkovacích zónách. Původně 
jsme jej chtěli spojit s volbami do Po-
slanecké sněmovny, což se nepoda-

řilo prosadit. Nyní by nám přišlo ro-
zumné, když už je škoda napáchána, 
referendum spojit s volbami do obec-
ních zastupitelstev. Na omezeném 
prostoru povoleném v tomto článku 
dám alespoň tři důvody:
Únorové referendum stojí více peněz 
– zákon umožňuje spojit volební ko-
mise pro volby i referendum. Takhle 
platíme komise dvakrát. Ty peníze 
mohlo město využít lépe.
Na hlasování je minimum času – mís-
to tradičního dvoudenního hlasování 
v rámci 24 hodin je na hlasování čas 
jen jeden den odpoledne. Nemáte 
zrovna čas? Smůla. Pro platnost 
referenda je potřeba 35% účast. Po-
kud tolik lidí nepřijde, referendum 
je neplatné. A to bylo ještě hlasování 
na zastupitelstvu prodlouženo. Pů-
vodní návrh vedení města byl ukon-
čit hlasování už v 20.00 hodin místo 

22.00. V době vzrůstajících čísel 
pandemie ani není možné hlasovat 
v karanténě. To volby ve standard-
ním termínu umožňují z rozhodnutí 
vlády např. za pomoci speciálních 
uren nebo drive-in stanovišť. Toto 
znemožní účast v hlasování dalším 
lidem.
To je jen pár důvodů, proč jsem já i mí 
kolegové ze zastupitelského klubu 
ODS proti referendu v únoru. Osob-
ně si myslím, že parkovací zóny jsou 
i politickou otázkou. Klidné město 
mělo sebrat odvahu a spojit referen-
dum s komunálními volbami. Pokud 
jsou jeho zástupci tak přesvědčeni 
o úžasnosti realizace parkovacích 
zón, mohli její úspěch využít v kam-
pani pro volby.

Jiří Kozák, 
 zastupitel (ODS)

Proč jsme proti únorovému parkovacímu referendu
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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

Z knihy událostí
18. prosince, 22.47 
Strážníci na žádost Policie ČR vyjíždějí k agresivnímu 
muži, který napadá posádku Zdravotnické záchranné 
služby v ulici Říčanská. Agresivita a vyhrožování ze strany 
muže, neustává ani po příjezdu strážníků. Neuposlechnu-
tí výzev strážníků k zanechání protiprávního jednání vede 
k použití donucovacích prostředků, kdy muž je nejdříve 
dočasně zneschopněn slzotvorným prostředkem a ná-
sledně již za součinnosti hlídky Policie ČR, která se též 
dostavila na místo události, zpacifikován a předveden 
na služebnu Policie ČR k dalším opatřením, a to zejména 
stanovení právní kvalifikace jeho jednání.

28. prosince, 15.45 
Strážníci pozorují prostřednictvím městského dohlíže-
cího kamerového systému skupinku osob na hrázi Mlýn-
ského rybníka v přístřešku, kdy tyto osoby jsou zjevně 
nízkého věku a mají na stole láhev alkoholického nápoje, 
který konzumují. Na místo jsou vyslány hlídky strážníků 
ke kontrole. Celkem čtyři jsou osoby mladistvé a z toho 
dvě pod vlivem alkoholu. Naměřená hodnota u obou 
mladistvých dosahuje bezmála jedné promile. Strážníci 
ve věci provádějí šetření. Zjišťují, kdo alkohol na místo 
donesl, kde byl mladistvým prodán. Při provádění úkonů 
si strážník všímá jedné mladistvé osoby, která skrývá ple-
chovou krabičku, ve které je následně nalezeno osm balíč-
ků sušiny konopí. Kontaktována je tedy i Policie ČR, které 

je celá událost předána k dořešení. Popsaným jednáním 
se samozřejmě bude věnovat i příslušný orgán sociálně-
-právní ochrany dětí.  

29. prosince, 00.01 hodin
Strážník vykonávající 
službu u městského 
kamerového dohlíže-
cího systému si všímá 
neobvyklého doprav-
ního prostředku po-
hybujícího se v ulici 
Č e r n o k o s t e l e c k á . 
Jedná se o nákupní 
košík, ve kterém sedí 
mladík a druhý v po-
zici „řidiče“ jej veze, 
popřípadě jej nechá rozjet z kopce. Oba mladíci se výbor-
ně baví a vše řádně dokumentují na své mobilní telefony. 
Neuvědomují si závažnost a zejména nebezpečnost svého 
počínání. Hlídka strážníků neobvyklý jízdní prostředek 
zastavuje a mladíky kontroluje. Jejich přestupkovým jed-
náním se dále bude zabývat příslušný správní orgán.  

29. prosince, 05.02 hodin
Strážníci i policisté míří 
do ulice Vančurova. Zde 
žena oznámila na tísňovou 
linku neznámého, zakr-
váceného muže na svém 
balkoně ve čtvrtém nad-
zemním podlaží. Šetřením 
je zjištěno, že ve vedlejším 
domě došlo k fyzické po-
tyčce. Zde byl muž napa-
den a před dalším fyzic-
kým útokem pachatele 
utekl ven na balkon bytu, 
ze kterého skočil na vedlej-
ší balkon. Dle zjištěného popisu, je pachatelem napadení 
osoba strážníkům dobře známa svým závadným chová-
ním. Celou událost dále šetří Policie ČR.

9. ledna, 01.57 hodin
Na základě žádosti Hasičského záchranného sboru vyjíž-
dějí strážníci asistovat k otevření bytové jednotky v domě 
na Komenského náměstí. Z bytu vytéká voda, která vypla-
vuje ostatní byty a to i přes uzavřený hlavní přívod vody 
do domu. Voda rychle protéká do stoupaček s elektroin-
stalací a hrozí zkrat a možný požár, který by mohl mít vliv 
na fungování Zdravotnické záchranné služby, která má 
ve stejném domě zřízeno výjezdové stanoviště. Je zjištěno, 
že byt je prázdný a majitel je nekontaktní. Strážníkům se 
daří zjistit kontakt na rodinného příslušníka majitele bytu, 
který se dostavuje na místo a byt si zabezpečuje.

          Jindřich Joch, 
 zástupce vedoucího Městské policie Říčany

34 texty.kuryr@ricany.cz



Bezpečnost a infrastruktura

Vážení příznivci našeho sboru,
na začátek bych vám chtěl oznámit nemilou zprávu - bo-
hužel již podruhé musíme zrušit náš hasičský bál. Ačkoliv 
jsme pevně doufali a do poslední chvíle vyčkávali, jak se 
bude vyvíjet situace okolo Covid-19, tak epidemická situ-
ace se natolik zhoršuje, že není vhodné bál pořádat, a to 
i kdybychom dodrželi všechna vládní nařízení. Budeme 
tedy rádi, když se s vámi uvidíme při jiné příležitosti a dou-
fáme, že příští rok bude situace lepší a ples se nám podaří 
zrealizovat. Děkujeme za pochopení. 
Jedna z posledních akcí, kde nás bylo vidět, byla u asis-
tence při zapalování svíček do Vánoční komety. Jsme vel-
mi rádi, že jsme mohli být součástí, i když bylo nakonec 
na nás svíčky na krásně svítící kometě uhasit. 
Naše mládež začala po krátké pauze opět trénovat. Trénu-
jeme uvnitř i venku, pokud nám to počasí dovolí. Připra-
vujeme se téměř na vše, co nás letos potká, a to je např. 
uzlování, hra Plamen nebo nespočetně požárních útoků. 
Už se nemůžeme dočkat hezkého teplého počasí, kdy za-
čneme trénovat venku s vodou, naše PS18 opět po zimě 
ožije a my se pořádně namočíme.
Naše jednotka měla za poslední měsíc klidné období 
a neměli jsme tak žádný výjezd. Nicméně i přesto se pra-
videlně setkáváme nad údržbou techniky a zvelebováním 
našich prostor. Krom toho se také pravidelně odborně 
vzděláváme - simulujeme nejrůznější situace, které nás 
u mimořádné události mohou potkat, protože, jak se říká, 
„kdo je připraven, není zaskočen“, tak v případě hasičů to 
platí dvojnásob. Dále se část jednotky a naší mládeže pra-
videlně připravuje na soutěže v TFA, letos nás čeká velké 
množství závodů a jeden z nich bude opět zde v Říčanech. 
Aby to nebylo jen o tréninku, tak jsme si zajeli vyzkou-
šet svou zdatnost na TFA soutěž do Bukové, konající se 
ve starém vepříně, tedy nestandardně v uzavřeném pro-
storu, což považujeme za další skvělou zkušenost. 

Tak jako jsme v minulých letech omladili některou naši 
techniku, omlazení se dočkaly i naše webové stránky. 
Naleznete zde veškeré aktuální dění v našem sboru, ale 
najdete tu i něco o naší historii. Stránky průběžně aktua-
lizujeme a připravujeme další novinky, které vás jistě po-
těší. Nadále nás také můžete sledovat na Facebooku nebo 
Instagramu. 

Každý rok vyrážíme na zimní soustředění a ani letošek 
není výjimkou. Již v polovině ledna jsme se vypravili 
do Benecka v Krkonoších. Celý týden patřil radovánkám 
ve sněhu, a to hlavně lyžování, sáňkování a pěší turistice. 
Večery jsme věnovali odborné přípravě, teoretické i prak-
tické. Nesměla chybět ani volná zábava. Počasí nám přálo 
a již nyní se těšíme na další ročník.
Na závěr bych chtěl popřát, aby se vám dařilo, a z hor-
ských výletů jste se vrátili vždy celí a zdraví.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

zvonek zelený

(Chloris chloris)

Zvonek byl donedávna jedním z na-
šich běžných ptáků. Dnes ho ale 
vídáme méně často. Není divu, pro-
tože celé dvě třetiny české populace 
zvonků jsou pryč. Jak to?
 
Zvonek žije v celé Evropě a na seve-
ru Afriky. Na východě se vyskytuje 
až po Ural.
Před zimou opouštějí svoje hníz-
diště jen ptáci ze Skandinávie a ze 
severu Ruska. Většina naší popu-
lace zvonků zůstává doma a přele-
tuje v okruhu 20 km od hnízdiště, 
někteří i dále. Pouze asi 15 % ptáků 
odlétá za Alpy do oblasti mezi Chor-
vatskem a jihovýchodní Francií.
 
Zvonci u nás hnízdí na celém úze-
mí od nížin do hor. Mají rádi členi-
tou krajinu se stromy a křovinami, 
okraje lesů s loukami nebo zarůsta-
jící paseky. Velmi si oblíbili zahrady 
a parky ve městech.
 
V jemně vystlaných miskovitých 
hnízdech vyvádějí mladé dvakrát, 
výjimečně třikrát do roka, od dub-
na do poloviny srpna. Na vajíčkách 

s červenohnědými skvrnami sedí 
jen samička a sameček ji po celou 
dobu krmí.
 
Silný zobák napovídá, že se zvonci 
živí semeny, a to jak různých by-
lin, tak i keřů a stromů. Jen na jaře 
stravu doplňují o pupeny a hmyz. 
V zimě běžně přilétají na krmítka, 
kde se chovají dost dominantně. 
Často přilétají v hejnech i s dalšími 
druhy ptáků. Dávají přednost slu-
nečnici, která pak ve velkém mizí. 
Vídáme je i pod krmítkem, kde sbí-
rají popadaný zob.
 
Zvonek má velikost vrabce. Opro-
ti podobným zelenavým ptákům 
jako čížek je zvonek mohutnější. 
Sameček je celkově olivově zelený 
se žlutým okrajem křídel a ocasu. 

Samička je šedohnědá se zeleným 
nádechem, méně žlutá. Mladí ptáci 
jsou zbarveni celí do hněda. V létě 
u zvonků převládá zelený odstín, 
v zimě šedohnědý.
 
Pohroma pro zvonky přišla z neče-
kané strany. Na krmítkách na ně 
číhá ptačí nemoc trichomonóza. 
Způsobuje ji parazitický prvok bi-
čenka drůbeží Trichomonas gal-
linae. Ta zvonkům vyvolá zánět 
v jícnu, který znemožní polykání 
a ptáci hynou hladem. Příznaky tri-
chomonózy jsou netečnost, načepý-
řené peří, apatické chování.
 
Když na krmítku zpozorujeme ne-
mocného ptáka, je potřeba přestat 
přikrmovat alespoň na dva týdny. 
Krmítko vyčistit a vysušit, to bičen-
ku zneškodní.
Během běžného krmení je nutné kr-
mítko každodenně čistit od zbytků 
potravy s trusem, vymýt a vysušit. 
Nebo zvolit krmítko, kde potrava 
volně neleží.
Česká společnost ornitologická 
vyhlásila zvonka zeleného ptákem 
roku 2022. Upozorňuje tak, že jest-
li nechceme, aby z přírody zmizel, 
nesmíme ho přikrmováním zabíjet. 
Základem je péče o krmítko.

Jakub Halaš

PříRoda 
Říčanska
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APITerAPIe
Apiterapie je forma alternativní 
medicíny založená na včelách a jejich 
produktech. Apis, latinsky včela, 
produkuje jak známo med, propolis, 
mateří kašičku, sbírá pyl, vytváří 
vosk a ve svém těle nosí jed zvaný 
apitoxin, který prostřednictvím 
žihadla může vpravit do těla jiného 
živočicha. Každý z těchto produktů 
přináší blahodárné léčivé účinky, je-li 
vhodně aplikován. V poslední době se 
k všeobecně známým účinkům včelích 
produktů přidává i léčebný pobyt 
člověka ve včelím biopoli, inhalace 
včelího vzduchu nebo konzumace 
pitné vody ovlivněné účinky včelího 
biopole. Mezi produkty sice nepatří, 
ale na zdraví, především psychické, 
má kladný vliv i samotná péče 
o včelstvo, což je prokazatelné nejen 
u běžného jedince, ale i jako terapie 
např. ve věznicích, léčebnách či jako 
stmelování pracovního kolektivu 
v různých institucích.
 Z prvopočátku se jednalo zejména 
o léčbu apitoxinem, vpichem jedu 
včely medonosné do postiženého 
místa na těle člověka. Včelí jed údajně 
dokáže rozpustit některé látky usazené 
v kloubech nebo i tlumit dlouhodobou 
bolest. Zmínky o této metodě jsou již 
z 12. století. Zakladatelem moderní 
apiterapie byl Philipp Terč. Narodil 
se v Prapořišti na Domažlicku 
jako syn německého otce a české 
matky 30. března 1844. Vystudoval 
medicínu ve Vídni a později se zabýval 
metodou aplikace včelího jedu v léčbě 
revmatických chorob. Od r. 2006 
je den jeho narození vyhlášen jako 
mezinárodní den apiterapie.
 Nejběžnějším léčebným včelím 
produktem jak v prevenci, tak 
v akutním stadiu nemoci je 
bezesporu MED. Najdeme v něm 
řadu prospěšných látek, například 
antibakteriálních, které mají své 
uplatnění v léčení nachlazení, zánětu 
horních i dolních cest dýchacích, 
ev. zánětu zažívacího traktu. Lze ho 

použít i na zábaly a masáže. I dnes se 
vyrábějí náplasti napuštěné medem 
pro léčbu nehojících se ran, jako jsou 
gangrény, dekubity, bércové vředy, 
pooperační rány a třeba popáleniny. 
Před objevem antibiotik zachránila 
aplikace medu na válečné rány či 
pahýly život mnoha vojákům.
PROPOLIS používají včely mimo 
jiné jako dezinfekci v úlu a stejně tak 
působí i na člověka. Včely ho sbírají 
jako pryskyřičnou látku z pupenů 
rostlin, smíchají s hltanovými 
výměšky, potahují a tmelí jím uvnitř 
úlu každou skulinu. Tím si udržují 
maximální hygienu. Lidé propolis 
užívají nejčastěji jako výluh v alkoholu 
pro léčbu některých bakteriálních, 
virových i plísňových onemocnění.
MATEŘÍ KAŠIČKA, výživná látka 
nejen pro včelí larvy a včelí matky, ale 
i pro člověka, se používá jako doplněk 
výživy, léků a také v kosmetice.
PYL sice včely neprodukují, 
přinášejí ho z květů, ale tzv. PERGA 
(fermentovaný pyl získaný z pláství 
s o 50 % větší účinností) by bez 
působení včel jen těžko vznikal. 
Kladný účinek má v boji proti 
alergiím, astmatu a zánětům. 
Jednou z nejjednodušších  
apiterapeutických metod je 
INHALACE vzduchu ze včelího úlu. 
Jde o vdechování teplého vzduchu 

z úlu, obohaceného propolisem, 
mateří kašičkou, včelím voskem 
a pylem, přes speciální dýchací 
masku. Tato metoda může probíhat 
od dubna do září. Inhalace by 
měla pomoci při bronchitidě, 
astmatu, alergiích, chronickém 
onemocnění plic, náchylnosti 
k infekcím, oslabeném imunitním 
systému, infekcích dýchacích cest, 
při chronických bolestech hlavy, při 
stresu či depresích.
Populární jsou i tzv. apidomky, což 
je relaxace vleže přímo na úlech 
ve speciálně k tomuto účelu 
postaveném domku. Jedná se 
o pobyt ve včelím biopoli, které má 
blahodárný vliv téměř na vše, co nás 
trápí jak fyzicky, tak i psychicky.
 Aplikace JEDU včelím žihadlem, 
jako řízené bodnutí včelou, je trochu 
problematická metoda. Neboť 
včely vytváří pokaždé jiný jed podle 
toho, odkud berou svoji potravu. 
I dávka může být různě silná. Proto 
v současnosti existuje i metoda 
injekční, šetrnější jak ke včelám, 
kdy se apitoxin získává jemným 
způsobem, aniž by bylo nutno včelu 
usmrtit, tak k pacientům. Jedu 
se využívá jak pro prevenci, tak 
pro terapii. Metoda má ulevovat 
pacientům trpícím osteoartrózou 
nebo chronickými bolestivými 
syndromy pohybového aparátu. 
Apitoxin obsahuje mnoho biologicky 
aktivních látek. Jedna nebo více z nich 
může mít protizánětlivé nebo imunitu 
ovlivňující účinky. U některých osob 
mohou sloučeniny v jedu působit jako 
alergeny, což způsobuje spektrum 
alergických reakcí. Proto každý, 
kdo tuto léčbu poskytuje, by měl být 
vyškolen a vybaven antihistaminiky 
(léky proti alergii).

Jak apiterapie praví, vše, co včely 
vytvářejí, je prospěšné lidskému 
zdraví, ale vždy používat s rozumem.

Vaši včelaři na www.vcelyricany.cz

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Říčany
založeno 13. 9. 1908 
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Díky projektu občanské vědy Ptačí 
hodinka už víme, kteří ptáci patří 
k nejčastějším návštěvníkům kr-
mítek. Letošním vítězem je opět 
sýkora koňadra, v celé ČR i u nás 
na Praze-východ. Sčítání organizuje 
už třetím rokem Česká společnost 
ornitologická, která letos vyhlási-
la ptákem roku zvonka zeleného. 
Chce tak upozornit veřejnost na to, 
že i druhy ptáků, které byly dlou-
ho považovány za běžné, mohou 
ubývat vlivem dlouhodobých změn 
v krajině. Zvonci vyhledávají členité 
prostředí s keři a stromy, takže dnes 
dávají přednost zahradám před fád-
ní zemědělskou krajinou. V samo-
statném článku v tomto Kurýru se 
o zvoncích dočtete více, včetně tzv. 
krmítkové nemoci, která je trápí.    
Ta ovšem není jediným onemoc-
něním, které se mezi ptáky šíří. 
Na ptačí chřipku uhynulo o vánoč-
ních svátcích 100 000 slepic a další 
desítky tisíc nosnic byly utraceny 
v jediném velkochovu Libotenice 
na Litoměřicku. Veterinární správa 
už v listopadu kvůli epidemii naří-
dila drobným chovatelům drůbeže, 
aby omezili pohyb slepic venku. Po-
kud je ven pouští, musí chovatel za-
jistit, že krmení je podáváno uvnitř 
pod přístřeškem nebo pod sítí. Co 
byste doporučili vy velkochovům 
nebo sobě při nákupu vajec? Jestli 
máte silný žaludek, můžete si mís-

to „ptačí hodinky“ pustit třeba jen 
dvouminutový trailer dokumentár-
ního filmu Svědectví, natočeného 
v českých velkochovech: https://
sledujsvedectvi.cz/. Pokud chcete 
věnovat svou péči slepicím, kte-
ré velkochovům unikly, můžete je 

začít chovat doma (https://www.
slepicevnouzi.cz/), nebo se připo-
jit ke službám na dvorku u Muzea 
Říčany. 
A jak prospět volně žijícím ptákům? 
Ptáci ocení nabídku potravy a úkry-
tů celý rok, a to jim nejlépe poskytne 
zahrada s hustými keři s bobulemi, 
vzrostlými stromy, trávníkem i zá-
hony s kvetoucími rostlinami, kte-
ré můžete nechat na záhoně i přes 
zimu. Na odkvetlých třapatkách 
si rádi pochutnají pestří milovníci 
semen – stehlíci. V hustých keřích 
a kolem kompostu se zase určitě 
zalíbí červenkám. Tyto dva druhy 
proti minulému roku výrazně ubyly. 
Dobrá zpráva nakonec. Na Praze-
-východ je letos podle předběž-
ných výsledků zvonek zelený téměř 
o 20 % častější než loni. Nejen ptá-
kovi roku přejeme hodně zdraví!

Kateřina Čiháková 

Ptačí hodinka a ptačí chřipka

výroční schůzka ekocentra říčany
Každoročně se scházíme se členy ekocentra říčany, hodnotíme 
rok předešlý a plánujeme rok začínající. Pokud se chcete o naší 
činnosti dozvědět více a zapojit se do našich aktivit, můžete do-
razit na výroční schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 17. února 

od 18 hodin v muzeu říčany. Pokud máte zájem, napište nám 
prosím e-mail, ať vás můžeme informovat o případných změnách 

(např. přesunu do on-line formy).

Alžběta Macková

38 texty.kuryr@ricany.cz

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
oM

stehlík

Suchej únor už 10 let mění Česko
Jen loni si měsíční střízlivost vyzkoušelo až 700 tisíc 
lidí – každý druhý konzumaci omezil i po únoru
V únoru se můžeme těšit na jubilejní desátý ročník tra-
diční zdravotně osvětové kampaně, která pomáhá široké 
veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé 
návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v ČR. 

Rizikově u nás pije více než 1 000 000 lidí. Loni se podle 
průzkumů zúčastnilo Sucháče přes 10 % dospělé popu-
lace. Ročník 2022 přináší jako obvykle řadu novinek. 
Jednou z nich je průvodce světem alkoholu pro „nezávis-
lé české firmy” nebo data o pozitivním dopadu na 53 % 
účastníků kampaně.



Životní prostředí a zdraví

Více informací na www.dermalink.cz

(nové pracoviště v rámci Dermalink s.r.o.)

Nabízíme dětskou rehabilitaci pro pojištěnce VZP 111
Ošetřujeme děti od 0 do 18 let

l vyšetření novorozenců a kojenců l Vojtova metoda  
l Skoliozy, vadné držení těla l Poúrazové stavy  

l Chronická onemocnění

Vaše děti ošetří zkušené terapeutky 
Daniela ČÁPOVÁ  
Kateřina STRNADOVÁ.

Telefony pro objednání: 
+420 777 682 511
+420 737 214 394

Sukova 3, Říčany
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Pravidla jsou jednoduchá. Celý 
únor ani kapku alkoholu. 
Účastníci „Sucháče” se mohou 
tradičně registrovat k výzvě 
na stránkách www.suchejunor.

cz. „Registrované účastníky pro-
vedeme měsícem na suchu od za-

č á t - ku do konce. Máme pro ně připravené 
informačně i zábavou nabité newslettery a rovněž uni-
kátní knihu, kterou jsme vydali. Registrací lidé podpoří 
nejen kampaň, ale především naši další činnost na poli 
osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování. A to 
nejenom ve vztahu k alkoholu, ale i k dalším návyko-
vým látkám a závislostem,” vysvětluje za organizátory 
Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej 
únor, která kampaň pořádá. 

Proč?

Zkus výzvu i ty a zapoj se!
Markéta Hubínková  

protidrogový koordinátor města Říčan



Pro seniory

DPKS bilancuje loňský rok
Přátelé a sousedé, srdečně vás 
zdravíme. Možná vás bude zajímat, 
s jakou bilancí naše zařízení, jeho 
obyvatelé a pracovníci vstupovali 
do nového roku 2022. Tady jsme pro 
vás připravili pár zajímavostí:
100% proočkovanost personálu proti 
onemocnění Covid- 19
98% proočkovanost obyvatel proti 
onemocnění Covid- 19  (jedna zdra-
votní kontraindikace)
Získání prestižního ocenění od Rady 
kvality Senátu ČR ve spolupráci s re-
dakcí časopisu Péče o seniory
Nadstandardně stabilní tým pečo-
vatelů (roční fluktuace pod 2 %, tzn. 
změna pouze na jedné pozici) – pocit 
jistoty pro naše klienty
Skvělý týmový duch napříč všemi 
úseky
Náročná dvouměsíční ataka nákazou 
Covid-19 na začátku roku zvládnutá 
vlastními silami 
Mnoho zrušených akcí z důvodu vlád-
ních opatření 
Mnoho hezkých a srdečných momen-
tů při alternativně pojatých akcích
Nově otevřená a po krátké chvíli velmi 
vyhledávaná keramická dílna
Opakovaný úspěch v projektu Srd-
ce s láskou darované společně s MŠ 
Čtyřlístek
Netrpělivě čekáme, co nám přinese 

celospolečenské dění do dalších dní. 
Držíme si palce, aby rozpočtové provi-
zorium trvalo co nejkratší dobu a aby 
se nové vládě podařilo najít dostatek 
prostředků pro zachování kvality péče 
v sociálních službách a udržení moti-
vovaného personálu. 
Dovolujeme si tvrdit, že jsme se se 
všudypřítomným rizikem, které pan-

demie přináší, naučili žít. Plánuje-
me nyní krátkodoběji a v malém, ale 
pořád s velkou radostí a těšíme se 
na jaro, až všechno kolem nás ožije 
a přinese novou vlnu energie. Nám 
všem... Mějte se hezky a zdravě, sou-
sedé.

Petra Suchánková,  
zástupkyně ředitele

do našeho domova pro seniory hledáme vrchní sestru  
na zkrácený úvazek (cca 0,8), případně dle dohody. 

v případě zájmu, prosím pošlete svůj životopis a motivační dopis  
řediteli organizace, panu václavu Bráchovi,  

tel: 608 041 545, reditel@domovpks.cz  Budeme se na vás těšit.          

vRCHNí sesTRa 
domov Pod Kavčí skálou - říčany

Požadujeme:
l organizační schopnosti
l komunikační schopnosti
l empatii
l  registraci zdravotní sestry,  

příp. zařazení do kategorie  
S2/S3

l  orientaci ve vykazování na zdra-
votní pojišťovny

l  VŠ a znalost programu Cygnus 
výhodou, ne však podmínkou.

Nabízíme:
l Plat při 0,8 úvazku 40 000,- Kč
l Flexibilní pracovní dobu
l 5 týdnů dovolené
l Sick-days
l Příspěvek na penzijní připojištění
l  Příspěvek z FKSP (poukázky)
l  Stabilní a přátelský kolektiv
l  Klidné pracoviště  

(nejsme nemocnice)
l Možnost částečného home office

Náplň práce:
– Vedení týmu 5 zdravotních sester, plánování směn
– zdravotní péče o 55 obyvatel, spolupráce s lékařem
– Koordinace odborných vyšetření a komunikace s rodinnými příslušníky
– Vykazování na zdravotní pojišťovny
– Materiálové a provozní zabezpečení zdravotního úseku
– Nástup od cca 1. 4. 2022, případně dle dohody.

Přijmeme 
brigádníka/ci 

na12hodinové denní, noční  
a víkendové směny ke klientům 

na odlehčovacích pobytech.  
Vhodné pro zdravotní sestry,  

studenty VŠ, důchodce 
i ženy na Md.

Bližší informace: Kateřina 
Čamrdová, tel. 323 604 244-6,  
e-mail stacionar@dps.ricany.cz
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Vánoční výprava skautek do Přícho-
vic
Sedmnáctého prosince se skautky 
a roveři vydali na vánoční výpravu 
do Příchovic, kde je čekal náročný 
úkol doputovat s malým Ježíškem 
do Betléma a pak ho ochránit před 
vojsky.  Každé družince bylo v Praze 
přiděleno jedno nemluvně, a od té 
doby ho musela bedlivě chránit. V so-
botu se družinky vydaly na putování 
po Jizerských horách, během kterého 
na ně cestou čekala zákeřná vojska, 
která se snažila Ježíška ukrást. Všech-
ny družinky Ježíška uchránily, cestou 
si užily sněhu a úspěšně i s Ježíškem 
dorazily na chatu, kde jsme se vrhli 
do příprav štědrovečerní večeře. Sma-
žilo se, uklízelo, klepalo se šedesát 
kuřecích řízků, zdobila se improvizo-
vaně jídelna a pekly se perníčky. Večer 
jsme si rozdali dárky, ochutnali vlast-
noručně upečené perníčky a šlo se 
spát. V neděli jsme navzájem ochut-
návali nejrůznější doma vyrobené 
vánoční cukroví a soutěžili o nejchut-
nější kousek a pak jsme už jen vyrazili 
do Tanvaldu na vlak domů. Všichni 
si z výpravy odnesli jistě plno zážitků 

a především vánoční náladu.
2. oddíl skautek Říčany
Skauti v Českém ráji 
Od pátku 15. do neděle 17. 10. jsme 
se vydali na výpravu do Českého 
ráje. Po tom, co jsme vystoupili z vla-
ku a nakoupili v Mnichově Hradišti, 
nás čekalo milé překvapení v podo-
bě hry táhnoucí se celou výpravou 
na téma Jumanji. Pak jsme již jen došli 
do Dnebohu, kde jsme přespali. V so-

botu jsme obešli velkou část krásného 
okolí, projeli se po rybníce Písečáku 
na lodích a čekala nás i závěrečná hra 
(snažili jsme se osvobodit Alexe, ale 
abyste to pochopili, museli byste tam 
přeci jenom být) a večeře v podobě 
buřtů. V neděli jsme pak došli na vlak 
opět do Hradiště a vrátili se do Říčan. 
Výprava to byla moc pěkná a my za ni 
Kubovi a Oranžádovi děkujeme.

Autor: Martin Kundrát
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Občanská poradna v Říčanech 

Nabízí své služby již od roku 2007. Naše služby jsou bez-
platné, odborné a disktrétní. Poradit se můžete s práv-
níkem a sociálními pracovníky v oblastech a tématech 
týkajících se běžného sociálně právního poradenství, dlu-
hového poradenství či v tématech domácího násilí a trest-
ných činů. Navštívit nás může osoba starší 15 let ve složité 
životní situaci, která řeší některou z těchto oblastí a potře-
buje pomoc, radu či podporu. 

Najdete nás na Masarykově nám. 6/17, 251 01 Říča-
ny. Prosíme o přechozí objednání na tel. 312 315 284 
nebo emailem obcanskaporadna@cestaintegra-
ce.cz. Více informací a aktuální otevírací doba na  
www.cestaintegrace.cz. 

Poradna funguje pro klienty bezplatně díky finanční pod-
poře Středočeského kraje, MPSV, OP Zaměstnanost (pro-
jekt: „Cesta z dluhů na Říčansku II.“, č. projektu: CZ.03.2
.65/0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci s MAS Říčan-
sko, o.p.s.) či města Říčany. 

Petra Nyklová

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz
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Hurá do druhého pololetí!
Školní rok se přehoupl do druhého pololetí, nezapomeňte 
přihlásit děti do další várky kroužků. Náš rezervační sys-
tém https://mraveniste.webooker.eu/  je připraven. Veš-
keré rozšiřující informace naleznete také na našem webu 
– www.mraveniste.info. 
KERAMIKA 
Opět se můžete těšit na keramiku v různých dnech pod 
vedením našich šikovných lektorek. Jednotlivé kurzy se 
od sebe liší i tematicky svým obsahem. Pro ty, kterým ne-
vyhovuje pravidelná docházka, nabízíme i jednorázové 
kurzy keramiky, v únoru v  těchto termínech: 
Čtvrtek s Evou Malířovou 
10. 2. 2022  
18:30 – 21:00
24. 2. 2022  
 18:30 – 21:00
Sobota 9:00 – 11:30
12. 2. 2022 se Štěpánkou Fialovou
25. 2. 2022 s Katkou Schnablovou

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Na nové kamarády se těšíme také v Mravenčí školičce. 
Jedná se o dopolední kurz pro děti ve věku 1,5 až 5 let, kde 
se zaměřujeme na úspěšnou socializaci dětí, dovednost 

komunikace mezi nimi, umění tolerance. Podporujeme 
rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, logopedic-
kých schopností a dovedností. Každé dopoledne si děti 
vytvoří výtvarné dílko, které si odnesou domů. V naší ško-
ličce jde především o přípravu dětí na vstup do skutečné 
mateřské školy.
Najdete u nás také laktační poradnu, cvičení pro nejmen-
ší, rozvojové kroužky pro předškoláky a mladší školáky 
a spoustu dalších tvůrčích aktivit. Do jednotlivých kurzů 
je možné se přihlásit i v jejich průběhu, cena je vždy sys-
témem automaticky spočítána podle počtu zbývajících 
lekcí. 

Nina Šafránek, koordinátorka Mraveniště



ze života škol(ek)

44 texty.kuryr@ricany.cz

Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka 
dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!dětem!
Fialka 
dětem!

to vše na
nafialce.webooker.eu

Zaregistrujte své děti na 
letní příměstské tábory 
plné skvělých zážitků

Vyberte si ten pravý kroužek 
pro rozvoj vašich dětí z naší 
aktuální nabídky
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Zima v Pramínku
Po zimním slunovratu k nám přišla zima. Děti v lesní školce 
tráví venku denně 70–90 % času. Denně nachodí i několik 
kilometrů za různého počasí. Potýkají se se zimou, vlhkem, 
mrazem, větrem. Dá se říct, že zima je velké téma. Optikou 
dětí, pro které je v předškolním věku základní potřebou 
pohyb, které žijí tady a teď a od dospělých se učí nápodo-
bou: mimo jiné se o sebe postarat, odhadnout své možnosti 
a sílu, vnímat své vlastní tělo, vyměnit si mokré oblečení 
anebo požádat o pomoc s jeho výměnou... Na zimu se 
jednoznačně těší. Děti neřeší, jaké je roční období. Ideální 
je, když je zima bílá, se sněhem a mrazem. Když mrzne, 
vyrábějí se totiž ledové kostky na hraní, které se mohou 
i obarvit, nebo ledové ozdoby, bublifukové bubliny, které 
při teplotách pod nulou mrznou. Do sněhu se dá kreslit. 
Do jinovatky psát.

Celodenní pobyt venku dětem jednoznačně posiluje imuni-
tu a stávají se otužilejšími a odolnějšími. Z pohledu rodiče, 
který se zajímá o lesní školku pro své dítě, je zima jedna 
z nejčastějších otázek a obav. Obavy vyvracíme zkušeností, 
že pokud je dítě dobře oblečené, zima není vůbec problém. 
Naopak, je velkým darem pro jeho imunitu a odolnost. Při-
čteme-li k tomu benefit lesa, který je sám o sobě léčivý, je 
pro některé děti a jejich rodiče lesní školka dobrá alternati-
va. Pokud bych pojednání o zimě v Pramínku shrnula, zima 

je téma dospělácké. Tak nějak bychom rádi zimu, bolest, 
smrt nejlépe z života eliminovali. A to i přesto, že nám zku-
šenost jasně říká, že zima nebo prožitá bolest nás posiluje. 
Z pohledu průvodkyně, která v Pramínku s dětmi prožívá 
druhou zimu, děkuji za zkušenost, která mne naučila mít 
zimu ráda. Přeji všem krásnou zimu.

Olga Jarkovská, průvodkyně

Lesní dopoledne od února
V únoru se opět rozběhnou lesní dopoledne pro ženy 

s malými dětmi. Informace a program najdete  
na našich stránkách  

www.lesniklubpraminek.cz.

ZŠ Nerudova
ŠD školní rok 2021-2022
Pro letošní školní rok byla otevřena tři oddělení ŠD 
s kapacitou 29 dětí, a to ve složení – I. oddělení 12 
dětí, II. oddělení 11 dětí, III. oddělení 5 dětí. Družinu 
navštěvují děti z přípravného ročníku, 1. – 6. ročníku 
a děti ze speciální třídy.
Vzhledem k vládním nařízením ohledně stále nepřízni-
vé epidemické situace v ČR jsme nuceni dodržovat ho-
mogenitu skupin, což je pro nás překážka v plnění cílů 
stanovených plánem pro letošní školní rok. Již druhým 
rokem jsme se z tohoto důvodu nemohli setkat s dětmi 
a vychovatelkami z  2. ZŠ Bezručova, se kterými jsme 
měli v minulých letech různé společné akce. Přes všech-
ny překážky se nám podařilo na podzim připravit školní 
zahradu na zimu, přichystat krmítka pro ptáčky, prová-
dět výtvarné a pracovní projekty, soutěžit ve venkovních 
sportovních disciplínách.
Během adventního období se naše děti zapojily do výro-
by ozdob na výzdobu vánočního stromečku na náměstí, 
pro seniory vyrobily vánoční přáníčka a pro rodiče drob-

né dárky. Poklidnou předvánoční atmosféru jsme si užili 
při poslechu vánočních koled a zdobením perníčků.
Všechny aktivity musíme plnit v již zmiňovaných ho-
mogenních skupinách, což nás i děti velice mrzí. Přes 
všechny zmíněné překážky se ze všech sil snažíme s dět-
mi pracovat tak, abychom jim vykouzlili úsměv na tváři, 
což je pro nás vždy největší odměnou. Kolektiv ŠD

Základní informace k zápisu povinné školní 
docházky
Blíží se opět zápis do 1. ročníků. Ráda bych vás informo-
vala o některých základních datech. Na začátku března t. 
r. bude opět spuštěno elektronické přihlašování. Termín 
zápisu pro všechny říčanské školy je 8. duben. K přijetí 
do naší školy je nutné i doporučení školského poraden-
ského pracoviště. Bližší informace získáte začátkem 
února na našich webových stránkách- www.4zs.ricany.
cz , případně na tel. číslech 323 602 005, 777 755 127.

Jitka Macháčková, ředitelka



ze života škol(ek)

46 texty.kuryr@ricany.cz

V naší školce se stále něco děje

Zprávičky z mŠ U Slunečních 
hodin

Po pestrobarev-
ném podzimu, 
který byl plný 
zábavy a učení, 

přišel prosinec a s ním krásné vánoč-
ní období. Pekli jsme cukroví, zdobili 
školku a vyráběli přáníčka pro babičky 
a dědečky do domova seniorů. Stihli 
jsme také vánoční focení, které udě-

lalo určitě velkou radost. Také k nám 
zavítal Mikuláš, který nechal ve školce 
balíček a pod vánočním stromečkem 
děti našly krásné hry a nové hračky.
Během ledna nás navštívilo divadél-
ko, pokračujeme s Muzeem v sezna-
mování s řemesly, tentokrát pro nás 
připravili vyrábění švadlenka Štěpán-
ka a truhlář Tonda. Pracujeme také 

na fyzičce, plníme úkoly od Sokolíka 
Pepíka a pilně trénujeme házení, bě-
hání, zdolávání překážek, orientaci, 
skoky a další pohybové dovednosti.  
S chutí jsme se pustili do vytváření 
knížky, kde se rodiče uvidí, jak jsme 
šikovní a co už umíme. Přáli bychom 
si jen více sněhu, aťsi užijeme i zimní 
radovánky. Kolektiv MŠ Srdíčko

Podzimní čas byl pro děti ve školce 
příznivý. Přestože Covid onemocnění 
bylo všude kolem nás, žádná ze tříd 
nemusela být v karanténě. Děti se tak 
mohly zúčastnit všech plánovaných 
aktivit a činností – návštěvy knihovny, 
geoparku, programů v muzeu, ukázky 
hasičů na náměstí v Říčanech, výletu 
do Toulcova dvora za zvířátky nebo 
do Šestajovic na vánoční výrobu sví-
ček. Nechyběly ani programy přímo 
ve školce - malá technická univerzita, 
mobilní planetárium a divadla. 
Od počátku školního roku pěstujeme 
u dětí kladný vztah k hudbě, rozvíjíme 
tonální cítění, dětský repertoár písní 
a smysl pro rytmus muzicírováním 
na nástrojích Orffova instrumentáře. 
Během dne si s dětmi zazpíváme téměř 
při každé aktivitě. Děti mají zpěv rády 
a často ho vyžadují, ať už jsou to ranní 
hry při stavbě kolejí se zpěvem „Vlá-
ček“, nebo zahájení dne v mateřské 
škole společným zpěvem „Už je ráno 
bílý den“, tak bychom mohli pokra-
čovat a jmenovat všechny aktivity. 
V každé třídě je učitelka, která hraje 
na klavír. I tato skutečnost působí 
na malé svěřence, pro které je učitelka 
vždy vzorem a její nadšení má kladný 
vliv na všechny děti. Některé třídy pak 
představily pásmo písniček a básniček 
na tradičním vánočním prozpěvování 
na školní zahradě svým maminkám, 
tatínkům a všem, kteří se na sklonku 
roku přišli rozloučit a popřát si krásné 
svátky. V některých třídách učitelky 
dětská vánoční vystoupení natočily 
na video a poslaly rodičům.

Děti se ve školce nenudí. Nabídka čin-
ností je pestrá a kromě hudebních ak-
tivit si děti vyzkoušely např. přípravu 
štrůdlu (oloupaly si samy jablka škrab-
kou, následně nastrouhaly na stru-
hadle a zamíchaly s cukrem a skořicí. 
Po upečení si na něm pochutnaly). Na-
učily se pracovat se dřevem, pilou, vr-
tačkou a brusným papírem při výrobě 
dřevěného knoflíku, ozvučných dřívek 
či chrastidla, společně pečují o nově 
vzniklé jezírko pravidelným vybíráním 
listí nebo se starají o nové zvířátko – 
afrického šneka.  Nezapomínáme ani 
na pravidelné pohybové dovednosti, 
a to jak cvičením ve třídě či v tělocvič-
ně, tak pobytem na čerstvém vzduchu. 
Děti se věnují sportovním aktivitám 
na zahradě, chodíme na sokolské 
sportoviště nebo vyrážíme do okolní 
přírody, např. na pravidelné ,,Vý-
pravy za Větvánkem“. Předškoláci si 
zdokonalují pohybové dovednosti při 
lekcích bruslení na říčanském zim-
ním stadionu. V letošním školním roce 
vznikla ve školce třída nejmladších dětí 
z celé MŠ, třída Motýlků. Ani tak malé 
děti však nejsou pozadu za těmi starší-
mi. Přestože některé z nich mluví málo 

nebo téměř vůbec, přemýšlely paní uči-
telky, jaký program s dětmi připravit, 
aby je bavil a nebyl pro ně obtížný. Jako 
součást vánočního vystoupení připra-
vily s dětmi živý obraz Betléma ve for-
mě stínového divadla. Děti s tématem 
seznámily představením příběhu o na-
rození Ježíška formou loutkového diva-
dla. Poté si děti rozdělily role. Nejmenší 
děti hrály zvířátka ve chlévě, ti starší 
dostali role Marie, Josefa, tří králů… 
Ježíšek byl uložený v dřevěné kolébce 
a nebyl živý, aby nám neutekl. Děti ak-
tivita bavila a i nejmenší děti se jí účast-
nily s chutí. Zároveň si tak samy prožily 
příběh o narození Ježíška, a tedy si ho 
velmi snadno zapamatovaly.  Se všemi 
dětmi, ale především s předškoláky, se 
snažíme dohnat to, co jsme v předcho-
zím školním roce nestihli kvůli všem 
karanténám a mimořádným opatře-
ním se zavíráním škol. Je velmi znát, 
že i takto malým dětem zmeškaný čas 
v předškolním vzdělávání chybí. Vě-
říme, že pestrá nabídka aktivit v naší 
školce a procvičování znalostí formou 
hry dětem pomůže. 

Kolektiv učitelek  
MŠ U Slunečních hodin



ze života škol(ek)

47

I přes ne vždy 
příznivou epide-
mickou situaci 
se nám daří obo-

hacovat výchovně vzdělávací činnost 
v naší škole o různé akce.  Po delší od-
mlce jsme mohli vyrazit mimo školu, 
a to do divadla Spejbla a Hurvínka 
v Praze. Navštívili jsme jej v prosinci, 
kdy jsme zhlédli představení Vánoce 
u Spejblů. Příběh o tom, jak Spejbl 
s Hurvínkem málem nestihli Štěd-
rý den a na poslední chvíli pokazili, 
co jen mohli, děti pobavil a krásně 
naladil na nadcházející vánoční čas. 
Na výjezd do divadla jsme se všichni 
moc těšili a jsme rádi, že se uskuteč-
nil k radosti všech. 
I v tomto školním roce jsme pořádali 
kurs plavání. Proběhl v době od kon-

ce září do prosince, čítal deset lekcí 
a opět o něj byl zájem. Odborný pla-
vecký výcvik nám poskytli zkušení 
instruktoři v Aquapalace Čestlice, 
s kterými máme již předchozí dobré 
zkušenosti. Děti se zdokonalovaly 
ve svých plaveckých dovednostech, 
nebo se učily úplně od začátku. 
I přes drobné počáteční nezdary 
všechny děti kurz zvládly a na závěr 
obdržely diplom za jeho úspěšné ab-
solvování.
Od podzimu probíhá i bruslení pro 
děti v posledním roce předškolní do-
cházky, které již několik sezón nabí-
zí město Říčany v Merkur Ice Aréně 
v Říčanech. I zde se děti pod vedením 
instruktorů seznamují s prvními 
krůčky na ledu, nebo se ve svých do-
vednostech zdokonalují. O bruslení 

je zájem a jsme rádi, že město Říčany 
pro děti z mateřských a základních 
škol tuto možnost nabízí.
Již několikátým rokem spolupracuje-
me s neziskovou organizací Prales dě-
tem, která se věnuje ochraně a vlastně 
i záchraně ohrožených druhů zvířat 
v ohrožených částech světa (např. 
v deštných pralesích). Opětovně nás 
navštívil jeden z členů, který dětem 
přiblížil jejich záchranné akce, ten-
tokrát v Africe. Pro děti je program 
vždy poutavý a nenásilnou formou 
je seznamuje s ohroženými zvířaty 
na naší planetě a se způsobem, jak je 
možné jim pomoci. Plánujeme i roz-
šíření spolupráce s touto organizací 
tak, abychom je mohli v jejich činnosti 
v rámci našich možností podpořit.

Kolektiv MŠ Zahrádka

mŠ Zahrádka

V tomto vydání vám představujeme naší 3. třídu „MED-
VĚDI“.
V kolektivu třídy považuji za velice důležité, učit se vzá-
jemné komunikaci a umění domluvit se. Vyslovit svůj 
názor, přijmout názor skupiny. Žáky k tomu vedu přiro-
zenou formou a hrou.
Jednoho dne jsme se tedy rozhodli, že připravíme pro 
mladší kamarády divadelní představení na téma „DEN 
STROMŮ“. Začal vznikat nádherný „PŘÍBĚH Z KOU-
ZELNÉHO LESA“. Využili jsme loutky, které má naše 
třída k dispozici. Zpočátku jsem byla tak trochu poradky-
ní, později spíše pouze průvodcem a divákem. Žáci pří-
běh vymýšleli, pojmenovali jednotlivé postavy, vyráběli 
kulisy. Museli se domlouvat, spolupracovat, pomáhat si 
a podporovat se. Příběh jim nadšeně rostl pod rukama. 
Velkým vyvrcholením bylo divadelní představení pro 
opravdové publikum. Hráli jsme pro kamarády v MŠ 
NEMO a také spolužákům z ostatních tříd. Nakonec 
i rodičům. Před vystoupením proběhla zkouška pouze 
třikrát. Nikdo se neučil nic zpaměti, svůj text si každý 
vymyslel sám. Všechna naše vystoupení byla tak trochu 
jiná. 
Co všechno se MEDVĚDI naučili? 
Pohotově reagovat na vzniklou situaci, lehkosti, kreativi-
tě, vzájemné komunikaci, umění dialogu a vypravování, 

odvaze veřejně vystoupit, zvládnout trému, sami sebe po-
znat a prosadit se, říct svůj názor tak, že je slyšet.

Dagmar Strejčková, učitelka

Zápis do ZŠ NEMO se koná 6. 4. 2022 od 15:00 hod. 
Z důvodu protiepidemických opatření je však potře-
ba domluvit návštěvu předem s ředitelkou školy na tel: 
777 727 334, stejně tak přihlášení do MŠ NEMO.
Rádi vám školu a školku kdykoliv ukážeme. Zavolejte 
nám, nebo napište na info@nemoricany.cz.
Více o nás na www.nemoricany.cz.

Plujte s námi za poznáním!

Umění improvizace, aneb  
ŠKOLA HrOU V ZŠ NemO
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učitelé, další den 8. A, pak 8. B a nakonec 8. C. Do-
konce jsme měli i celotýdenní hru „Jseš mrtvej“. Hned 
po třech dnech byla polovina lidí mrtvá. V úterý nás 
zastihlo špatné počasí a lyžovali jsme jen dopoledne. 
Zbytek dnů bylo pěkně. Po rozdělení do pěti skupin 
jsme vyrazili prozkoumávat sjezdovky a všechny trasy, 
kudy jsme mohli jet. Žádnou jsme nevynechali a sjeli 
jsme je několikrát. Jezdili jsme hodně na Hofmance 
a na Protěži. Pár lidí se nám dokonce i ztratilo, ale 
hned se zase našli. Předposlední den jsme místo her 
měli diskotéku a všichni se bavili. I některé učitele 
jsme viděli s námi tančit a užívat si. Ke konci jsme se 
skoro všichni rozbrečeli, protože jsme nechtěli, aby to 
všechno skončilo a jeli jsme domů. Celý týden byl ná-
ročný, ale skvěle užitý.  Anička K. a Ema H., 8. A

Na lyžařský výcvik jsme se všichni moc těšili, po dlouhé 
covidové době bez pořádných výletů a cestování jsme 
konečně se školou někam vyjeli. Autobusem jsme se 
dostali pod Černou horu, nahoru k hotelu jsme vyjeli 
kabinkovou lanovkou. První dny jsme bohužel schytali 
špatné počasí, pršelo, mrzlo a bylo mlhavo. Od středy 
se však počasí začalo zlepšovat, už nepršelo a nasněžila 
spousta sněhu. Lyžovali jsme dopoledne, potom jsme 
obědvali a šli jsme lyžovat podruhé. V průběhu týdne 
se každý v lyžování zlepšoval, i ti, co na lyžích nikdy 
nestáli, na konci týdne obstojně sjeli sjezdovku. Pády 
samozřejmě také nechyběly, naštěstí vše skončilo jen 
se smíchem a ke zraněním nedošlo. Běžkovat se jelo 
dvakrát - za skvělého počasí, s nádhernými výhledy 
na Sněžku a okolní krajinu. Pan učitel nám všem běžka-
řům po zaslouženě ujetých kilometrech koupil horkou 
čokoládu, takže výlet na běžkách byl dokonalý. Večery 
jsme trávili hraním společenských her, na začátku měli 
vymyšlený program učitelé, další dny si program vždy 
vymyslela jedna ze tříd. Večer byla pokaždé největší 
legrace a moc jsme se nasmáli. Předposlední den večer 
jsme měli diskotéku, která nám úžasný lyžák krásně za-
končila. Denisa Stejskalová, 8. C

 
 
  
 
 

 

lyžařský kurz 2021 
Na úplném začátku nového roku jsme konečně 
po ročním nuceném odkladu uspořádali netradičně 
lyžařský výcvik pro 8. třídy. Loňská omezení nám to-
tiž nedovolila lyžák uspořádat.

Ani letos nebyly přípravy lyžařského výcviku vůbec jed-
noduché. Splnit všechny neustále se měnící požadavky 
a dodržet veškerá opatření související s covidem 19 bylo 
velmi obtížné. Vymýšleli jsme nejrůznější způsoby, jak 
dětem cestu na hory umožnit třeba alespoň pro výlety 
na běžkách. Některé děti se o možnosti plnohodnotně 
se zúčastnit lyžařského výcviku dozvěděly až těsně před 
odjezdem, i přesto se ho zúčastnilo téměř 60 žáků. Ly-
žovalo se opět v areálu skiresortu Černá hora, kde jsou 
vynikající podmínky jak pro začínající lyžaře, tak i pro ty 
pokročilé. Změnili jsme jen místo ubytování a přesunu-
li se blíže ke sjezdovkám do Horského hotelu, který leží 
kousek od horní stanice kabinkové lanovky.  Děti letos 
zažily téměř všechny možné rozmary počasí. Od jarního 
počasí, přes déšť, sluníčko, až po mrazivé dny v závěru 
kurzu. Přestože se s počasím měnily i podmínky lyžování 
na sjezdovkách, zvládli jsme vše na výbornou a všichni si 
lyžování skvěle užili, stejně jako odpolední program, který 
byl tentokrát více zaměřen na hry a utužování kolektivu. 
Myslím, že se lyžařský výcvik po všech stránkách vydařil. 
Děti se zlepšily v lyžařských dovednostech, vytvořily úžas-
ný kolektiv a odvezly si spoustu krásných zážitků.

Martin Caudr, vedoucí LVK

a jak popsaly lvK děti?
Náš kurz na lyžařském výcviku byl pro každého jedi-
nečný, každý se naučil nové věci a vychytávky. Každý 
se zapojil do přenášení tašek, lyží a lyžáků, než se do-
staly do hotelu. Bydleli jsme v Horském hotelu Černá 
hora a byli jsme rozřazeni do pokojů, kde jsme si měli 
první den vybalit a připravit se na večeři. Každý ve-
čer jsme pak hráli hry. Jeden den měli připravené hry 
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loni někdy touto dobou jsem psala článek o čin-
nosti, nebo spíše nucené nečinnosti školního par-
lamentu v době covidové. letos je, chvála bohu, 
situace značně jiná. děti se od začátku školního 
roku pustily do práce s opravdovým nadšením. 
Na prvních schůzkách padala spousta návrhů 
na pořádání různých akcí. Nakonec jsme je společ-
ně „proseli“ a vrhli se do organizací prvních z nich.
 a tak s dodržením všech omezení, hygienických 
zákazů a příkazů máme za sebou například tradič-
ní „mikulášskou družinu“, kdy osmáci a deváťáci 
nadělovali drobnosti dětem na prvním stupni. 
Těsně před vánočními prázdninami jsme zorgani-
zovali první ze série z převlékacích dnů (do kon-

ce roku jsme naplánovali ještě další čtyři), a to 
na téma pohádkové a filmové postavy.
 v blízké době nás čeká opět kulinářský den, 
ve kterém budou dobrovolníci soutěžit o titul nej-
lepšího kuchaře/ kuchařky. 

všichni společně doufáme, že situace, točící se 
kolem pandemie coronaviru, nám dovolí v létě 
po dvou letech opět zorganizovat naše dvě největ-
ší akce, a to TP FesT a slavnostní rozloučení žáků 
devátých ročníků.

Držme si palce!
L. Prchalová,  

koordinátor školního parlamentu

Parlament opět funguje
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Jak běží čas a rozvíjí se nové technologie, 
dochází ke změnám i ve výuce informatiky. 
Ta by měla být zaměřena nejen na osvojení 

dovedností týkajících se jednotlivých aplikací a progra-
mů, jako jsou office programy a programy grafické, ale cí-
lem této změny je rozvoj informatického myšlení, které je 
pro naše žáky něčím nepoznaným. Během hodin nové in-
formatiky na prvním stupni se žáci učí rozumět pokynům 
a z informací vybírat podstatné. Zároveň se učí informace 
ověřovat z různých zdrojů. Současně pracují žáci i s robo-
ty, aby se učili základům programování. Nastavit robůtka 
krok za krokem, aby poslouchal a dělal to, co chceme, se 
ne vždy povede na první pokus. K tomuto účelu využívá-
me robotické puky ze sady WEX 123. Práce s robůtky je 
pro většinu žáků něčím novým a zábavným prostředkem 
k výuce. Doufejme, že rozvoj informatického myšlení 
na školách povede i k rozvoji dalších dovedností našich 
žáků.

Vaše Bezručovka

Naši školní družinu jsme se rozhodli obohatit i o jiné čin-
nosti, např. sbírání a třídění odpadků. Začali jsme sbírat 
od naší školy a další naše kroky směřovaly k vlakovému 
nádraží.  Odpadkových pokladů tam bylo mnoho.  Také 
v těchto zimních dnech doplňujeme zrní pro ptáčky do kr-
mítek. Musím říct, že tyto aktivity děti baví a dělají je s ra-
dostí. 

Jejich šikovnost je úžasná. 
Ráda bych motivovala i vás ostatní. 

Martínková Daša , 5. oddělení

robotika na bezručce
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

PrOJeKT IKID
I letos se naši žáci zapojili do zajímavého projektu. Tento-
krát jsme vytvořili šestičlenný tým osmáků a rozhodli jsme 
se, že celé druhé pololetí se zúčastníme soutěže a projektu 
iKid pod patronací poradenské firmy KPMG. Náš tým bude 
během roku imitovat cestu start-upové firmy na trh. 
Žáci se naučí klasické metody práce v týmu, navrhovat 
zlepšení, vypočítávat návratnost, pracovat na prototypu, 
základní pravidla marketingu a prezentovat před investory.
První workshop proběhl v coworkingovém centru v Praze 
Karlíně, kde nás vedoucí projektu zasvětili do metodiky 
a postupů práce, naučili jsme se používat SWOT analýzu. 
Rovněž jsme dostali svého mento-
ra, který se dlouhodobě pohybuje 
v podnikatelském prostředí a jenž 
nám bude oporou při všech krocích 
zakládání naší firmy.
Pokud by Vás projekt zajímal 
více, podívejte se na jeho webové 
stránky. Vojtěch Vytiska

PŘíSTAV
Když už se děti z 1. A naučily sklá-
dat papírové lodičky, přemýšlela jsem, jak tuto dovednost 
povýšit dál. Lodě i lodičky patří přece na vodu? Třeba 
do přístavu. A tak jsme si ho s dětmi vyrobili – s majákem, 
molem, písečnou pláží nebo s pirátskou lodí. Vše z papíru, 
barev anebo špejlí. To když lodě dostaly stěžně a vlajky. 
A také posádku. Moře pak dostalo vlny nebo velryby.  Děti 
v průběhu celého projektu projevily svou kreativitu, trpěli-
vost i schopnost spolupráce. 
A když se nabídla možnost přihlásit náš Přístav do výtvarné 
soutěže pořádané ZUŠ Velké Popovice, využila jsem toho. Dílo 
získalo ocenění, děti diplom, velikou pochvalu a sladký dort.
Pokud si dílo chcete prohlédnout, bude do března na výsta-
vě ve velkopopovické knihovně.  

Šťastnou plavbu! H. Dušková

TŘI KráLOVé PUTOVALI ŠKOLOU
Pro děti prvních tříd byl v rámci tématického dne vybrán 
svátek tříkrálový. Po té, co se prvňáčci o dané tradici dozvě-
děli od paní učitelky, nabízelo se také si ji vyzkoušet. A tak 
si děti ve trojicích oblékly bílá roucha, papírovou korunu 
a jako Kašpar, Melichar a Baltazar se vydaly školní budo-
vou na koledu. Zdraví, štěstí a dlouhá léta vinšovaly panu 
řediteli, paní zástupkyni, paní družinářce nebo kamarádům 
ve třídě. A nezapomněly po sobě zanechat ani známou kří-
dovou značku K + M + B + 2022. 
Koledu si rozhodně zasloužily. Helena Dušková

JAK NA DIGITáLNí PreDáTOry
Virtuální svět se stále více přibližuje tomu reálnému a ne 
vždy se daří děti ochránit před jeho nástrahami. Žáci 
nemají ve většině případů problém s uživatelskými do-
vednostmi, ale jsou ohroženi zneužitím ze strany digi-
tálních predátorů a závislostí na sociálních sítích nebo 
on-line hrami. Co s tím?
Nejzranitelnějšími se stávají žáci druhého stupně. Ať již 
jde o mnohá rizika, jimž se vystavují prostřednictvím soci-
álních sítí nebo samotnou digitální závislost. Dlouhodobě 
čelíme těmto výzvám a nabízíme žákům realistický pohled 
na věc, a to nejen prostřednictvím obsahu výuky informa-
tiky.
Naši žáci patří do generace „digitálních domorodců“. Jsou 
zvyklí využívat digitální technologie jako základní nástroj 
komunikace. Často ale nejsou schopni čelit rizikům, která 
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se v online prostředí vyskytují. Nepoznají, kdy jde o mani-
pulaci, neodliší realitu od lživé informace. Nedokážou si 
včas říci „dost“. Neuvědomují si, že jejich digitální otisk 
je bude provázet po celý život. Však to i nám dospělým dá 
někdy pěkně zabrat. Je potřebné, aby i do aktivit školy byla 
zařazována prevence a dětem nabízena pomoc a podpora. 
Pro poznání bezpečí na internetu a sociálních sítích spo-
lupracujeme s řadou dalších partnerů. Digitální závislost 
a rizika sociálních sítí jsou tématy i tohoto školního roku. 
Naším cílem je rozšiřování vědomostí a především doved-
ností učitelů i žáků v těchto rizikových tématech. Škola má 
naplánovány vzdělávací semináře pro pedagogy na téma 
Digitální závislost (sdružení Digitální zdraví dětí) a onli-
ne kurz Rizika sociálních sítí (E-bezpečí). Žáci se zúčastní 
odborné besedy na téma Rizika sociálních sítí, kde se spo-
lečnost E-bezpečí věnuje vždy těm nejaktuálnějším problé-
mům. 
Věříme, že takové ak-
tivity přinášejí žákům 
jiný pohled na věc, 
nové poznání a přede-
vším v dlouhodobém 
horizontu s sebou při-
nesou změnu jejich 
on-line chování. 
Pro letošní školní rok 
se podařilo naší škole 
získat za tímto účelem 
grant Nadace O2 v cel-
kové výši 48 645 Kč.

Dalibor Dudek,  
ředitel školy

ZáPIS DO PrVNíCH TŘíD
Milí budoucí kamarádi a přátelé, těšíme se, že příští 

školní rok se stanete součástí naší velké rodiny, 
kterou se na naší škole snažíme být.

Zápis do ní probíhá 8. dubna 2022.

Jak se na něj připravit:

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA
◗ Zná celé své jméno, svůj věk a adresu

◗ Zná základní barvy a tvary

◗ Zná básničku nebo krátkou písničku

◗ Pozná některá písmena a číslice

◗ Umí vyprávět krátkou pohádku podle obrazové před-
lohy se správnou dějovou posloupností

◗ Umí počítat do pěti a má představu o čísle  
(ukazuje na prstech či předmětech počet)

◗ Třídí, seskupuje, porovnává a přiřazuje předměty dle 
daného kritéria (korálky do skupin  

podle barvy, tvaru, velikosti)

◗ Umí se orientovat, co je dole, nahoře,  
vlevo, vpravo, pod, nad, včera, dnes

◗ Udržuje pořádek ve svých věcech,  
sám se obléká, zavazuje si tkaničky

◗ Umí o něco požádat, poděkovat, omluvit se

Markéta Holanová
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Gymnázium Říčany zve žáky 5. a 9. ročníků na

Den otevřených dveří

2. února 2022 12:00 - 18:00

Program:

❑  12:00 - 14:00 možnost nahlédnout do běžného školního dne

❑   14:00 - 18:00 stanoviště jednotlivých předmětů na chodbách, ukázky práce 
žáků pod vedením vyučujících

❑  13:00, 14:30, 16:00, 17:30 prezentace vedení školy (v aule)

❑   v případě změny epidemické situace si škola vyhrazuje právo program  
změnit; sledujte www.gyri.cz, sekce Aktuality
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Velmi nás těší, že se naší škole podařilo zajistit dvěma 
studentům (2. a 3. roč. studia) dlouhodobou studijní 
mobilitu na 150 dní v rámci projektu ERASMUS+, klí-
čové akce 122 (Výzva 2021) do Irského Dublinu. Oba 
studenti budou bydlet v hostitelské rodině a budou na-
vštěvovat NEW CROSS COLLEGE (Finglas - Dublin). 
Pevně věříme, že jejich zahraniční studium splní jejich 
očekávání, které tkví nejen v zdokonalení se v anglic-
kém jazyce, ale především v získání životních zkušeností 
v multikulturním prostředí. V rámci projektu plánujeme 
další výjezd studentů na počátku příštího školního roku, 
v září 2022, kdy se zahraniční destinace rozšíří o Špa-
nělsko a Německo.  ředitelka školy

exkurze do ZOO 
Ke konci prosince jsme se třídou navštívili ZOO Praha 
a absolvovali dvě komentované prohlídky po areálu.

Prošli jsme velkou část areálu a dozvěděli se spoustu in-
formací o jednotlivých zvířatech a také něco málo o sa-
motné ZOO.
Mezi informace, které zaujaly mě, patří fakt, že lední 
medvědi mají průhledné chlupy, ale my vidíme zkresleně 
chlupy bílé. Viděli jsme i opičky řádící ve větvích, nebo 
ďábly medvědovité, kteří si užívali zimní sluníčko. Svoje 
znalosti jsme si ověřili vypracováním pracovních listů. 
Moc jsme si to všichni užili. Děkujeme také našim pa-
ním profesorkám za zprostředkování exkurze a těšíme se 
na další.  Lukáš Batók, tercie

21. 12. 2021 bylo datum přímo 
magické, mráz zalézal za nehty, 
ve skleničkách nehřál horký punč, 
ale plamínky svíček, aby alespoň 
o chvíli okradly nejdelší noc v roce. 
Zpěváci a zpěvačky podupávali před 
hlavními dveřmi gymnázia s notami 
v rukou. Do poslední chvíle nebylo 
jasné, zda se vánoční písně a koledy 
v podání pěveckého sboru gymnázia 
budou moci rozeznít na tradičním 
koncertu. V minulých 25 letech 
na schodech uvnitř budovy, ale ten-
tokrát poprvé vně. Zde jsme mohli 
sundat roušky a zpívat z plných plic. 
Nic nevadila tma, nic nevadil mráz, 
hlavně když se vánoční poselství 
mohlo dotknout srdcí těch, kteří šli 
kolem a zastavili své kroky.

   Ivana Remková

 Fo
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Předvánoční koncert na schodech
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Kapacita ZUŠ Říčany od září 
2022 navýšena!
Vážení rodiče, milé děti, vážení zájem-
ci o umělecké vzdělávání. S velkým 
potěšením vám všem musím ozná-
mit, že MŠMT schválilo naši žádost 
o navýšení kapacity ZUŠ Říčany ze 
současných 720 žáků na 830 žáků. Je 
to pro nás pro všechny potěšující zprá-
va, protože pokud by kapacita školy 
nebyla navýšena, mohli bychom při 
talentových zkouškách (proběhnou 
na konci května 2022) přijmout pouze 
velmi malé procento dětí.
Zároveň se tímto ZUŠ Říčany do-
stává kapacitně mezi největší školy 
v ORP Říčany. Kapacitně nás převy-
šují pouze dvě ZŠ, a to v Mnichovicích 
a v Kostelci nad Černými Lesy.
Tímto schválením se také otvírá mož-
nost otevřít od září 2022 nové místo 
poskytovaného vzdělávání v Muka-
řově.
Pobočku v Mukařově otvíráme díky 
velkému zájmu mukařovských rodičů 
a vedení obce. Na otevření pobočky 
jsme pracovali společně téměř půl 
roku a těší nás kladný výsledek.
Doufáme, že tímto krokem budeme 
moci lépe uspokojit poptávku po umě-
leckém vzdělávání v našem regionu.
Pozvánka na pěveckou přehlídku
Doufáme, že touto pozvánkou na naši 
již tradiční únorovou soutěžní pře-
hlídku Pěvecké mládí 2022 potěšíme 
všechny příznivce zpěvu. Po roční 
covidové pomlce se opět všichni mla-
dí a nadšení zpěváčci z Říčan sejdou 
22. 2. 2022 v 8.00 hodin v KC Labuť 
a zazpívají s velikou chutí naší od-
borné porotě, kterou budou tvořit 
hudební pedagogové z místních škol. 
Předsedkyní poroty bude i v letošním 
roce Jana Nováková, pedagožka pě-
veckého oddělení ze ZUŠ U Půjčovny 
v Praze 4.
Soutěžní přehlídka je určena dětem 
a mladým zpěvákům a zpěvačkám ze 
všech říčanských škol, školek a ZUŠ. 
Nezáleží na tom, jestli děti zpěv stu-
dují nebo si zpívají pouze doma pro 
radost a dobrou náladu. Důležité je 

předat tu radost dále, toho si cení-
me nejvíce. Přihlásit se tedy může 
opravdu kdokoli a my se velmi těšíme 
na všechna pěvecká vystoupení.
Loňský rok se nesl v duchu zákazu 
zpěvu a dalších restrikcí, pojďme si 

společně užít takovou naši malou 
říčanskou oslavu zpěvu a písní.  Při-
jďte si poslechnout krásné výkony 
a podpořit své kamarády!
Akce se koná jako každý rok pod 
záštitou místostarostky Hany Špač-
kové a za finanční podpory města 
Říčany.
Veškeré informace týkající se 
pěvecké soutěže naleznete na  
www.zusricany.cz.

Těšíme se na vás!
Markéta Sinkulová

programově-kulturní pracovník 
ZUŠ Říčany

Únorové informace a pozvánky  
ze ZUŠ Říčany
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Přátelské vazby a spolupráci sebou nese 
i projekt mAP III (míSTNí AKČNí PLáN rOZVOJe 
VZDĚLáVáNí)

Co je projekt mAP?

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ je 
produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje pri-
ority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací 
politiky v ORP Říčany na základě místní potřebnosti a na-
léhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty 
a analýzami z území. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalit-
ního společného vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti 
předškolního a základního, zájmového a neformálního 
vzdělávání. Primárním cílem je podpořit již fungující re-
alizační týmy v přechodném období, než bude zahájena 
realizace Operačního programu Jan Amos Komenský 
(OP JAK) připravovaného pro programové období 2024-
2027.

Měsíc leden 2022 s sebou nese zahájení projek-
tu MAP III, který plynule naváže na rok 2021.  
V ORP Říčany se nám podařilo propojit řadu zajímavých, 
aktivních a vzdělaných lidí z řad pedagogů, ředitelů ma-
teřských, základních, uměleckých škol a neziskových or-
ganizací. Podařilo se nám také navázat přátelské vztahy 
mezi zřizovateli škol (starosty) a výsledek je neuvěřitelný. 
Vzájemná spolupráce v ORP Říčany velmi dobře funguje 
a dovolujeme si tvrdit, že jsme v některých situacích vzo-
rovým příkladem spolupráce. Sdílením společně projed-
návaných témat, jsme byli schopni nalézat různá chytrá 

řešení na vzniklé problémy. Ale co je nejdůležitější? Vá-
žíme si sebe navzájem, dokážeme se domluvit a pomoct 
si. A to považujeme za největší úspěch. Děkujeme všem 
skvělým pracovníkům škol, starostům, neziskovým orga-
nizacím a městu Říčany za podporu a spolupráci. 
I v nadcházejícím roce se můžete těšit na různá společná 
setkání, semináře, kulaté stoly, workshopy. Jejich přehled 
naleznete na webové stránce map-ricany.cz. Všechna se-
tkání jsou pro zaměstnance MŠ, ZŠ rodiče z ORP Říčany 
zdarma v rámci vzdělávacího projektu MAP III ORP Ří-
čany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, Reg. č. 
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456.

Jsme rády, že můžeme být s vámi.  
S úctou a přátelským pozdravem

Monika, Mirka, a Pavlína

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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ladŮv KRaJ
Turistická informační centra 
v Ladově kraji
Co vše se skrývá za znakem zeleného „íčka“, jaké informa-
ce, služby a sortiment? 
Možná se divíte, proč se ptáme. Chceme, aby se službami 
a vybavením v TIC  byli spokojeni, jak jejich zaměstnanci, 
tak i vy. Rozhodli jsme se proto letos, věnovat infocentrům 
více pozornosti. Zeptáme se jich, jak se jim pracuje, co jim 
chybí a budeme sondovat i u vás - veřejnosti, zda je využí-
váte a jak. Velmi nám pomůže, když vyplníte náš dotazník, 

jde to jednoduše elektronicky, načtením QR kódu do va-
šeho mobilu, můžete vyplnit přiložený dotazník a donést 
přímo do TIC nebo poslat na DSO Ladův kraj, Masarykovo 
nám.83, 251 01 Říčany či vyfotit a poslat mailem na akce.
laduv-kraj@laduv-kraj.cz. Uzávěrka je na konci února. 
Předem vám všem děkujeme za pomoc a za váše názory. 
S výsledky vás pak brzy seznámíme. 
Kdo uvede na dotazníku své jméno a mail či telefon, může 
v losování získat naše „ladovské“ tričko.

Ať je vám i v únoru v Ladově kraji dobře!    
Hanka Bolcková, 

www.laduv-kraj.cz
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Dotazník – Turistická informační centra v Ladově kraji -  únor 2022   
1) v mikroregionu ladův kraj (25 obcí) je 6 infocenter, je to podle vás dostačující počet? 
 a) ano
 b) Ne 

2) ve které obci ladova kraje vám infocentrum chybí? (můžete vybrat více možností z nabídky) *
 a) Čestlice   k)       Nupaky 
 b) Černé Voděrady   l)        Ondřejov
 c) Hrusice    m)      Struhařov
 d) Jevany   n)       Světice
 e) Kaliště   o)       Svojetice
 f) Klokočná   p)       Tehov
 g) Kostelec u Křížků   q)       Tehovec
 h) Kunice   r)        Všestary
 i) Louňovice   s)        zvánovice
 j) Mirošovice   t)        v žádné 

3) Proč se rozhodnete navštívit infocentrum? (vyberte libovolný počet odpovědí) *
 a) získání tipu na výlet, turistika, cyklistika, rodinné výlety s atrakcemi pro děti
 b) získání informace o kulturních či sportovních akcích c)   doporučení ubytování, stravování,aj.
 d) zakoupení mapy města a okolí e)   zakoupení publikace o obci
 f) zakoupení suvenýru g)   zakoupení lístků na dopravu
 h) zakoupení lístků na akci, koncert, divadlo, aj.  i)    Jiné:

4) Které informační centrum je vám nejbližší? (vyberte pouze jednu možnost) *
  a) Infocentrum Říčany  b)   Infocentrum Mnichovice
 c) Infocentrum Velké Popovice    d)   Infocentrum Senohraby
  e) Infocentrum Kamenice   f)    Infocentrum Mukařov 

5) Je toto informační centrum zvenku dostatečně označené? 
 a) ano b) Ne  c)    Nevím

6) vyhovuje vám otvírací doba tohoto infocentra? 
 a) ano b) Ne c)    Nevím

7) Je v tomto informačním centru dostatečná šíře sortimentu? 
 a) ano  b) Ne c)    Nevím

8) Je v tomto informačním centru dostatečná nabídka propagačních materiálů? 
 a) ano b) Ne  c)    Nevím

9) Jste spokojeni s přístupem zaměstnanců v tomto informačním centru? 
 a) ano b) Ne c)    Nevím

10) Jste spokojeni s poskytovanými informacemi v tomto informačním centru? 
 a) ano b) Ne c)    Nevím

11) Jaká služba vám v tomto informačním centru chybí? (vyberte libovolný počet odpovědí) *
 a) získání tipu na výlet, turistika, cyklistika, rodinné výlety s atrakcemi pro děti
 b) získání informace o kulturních či sportovních akcích c)   doporučení ubytování, stravování,aj.
 d) zakoupení mapy města a okolí  e)   Sortiment publikací o obci/regionu
 f) zakoupení suvenýrů  g)   zakoupení lístků na dopravu
 h) zakoupení lístků na akci, koncert, divadlo, aj.  i)    akce pro rodiny s dětmi pořádané IC
 j) dětský koutek  k)   Jiné:

12) Prostor pro vaše další náměty a postřehy k tomuto tématu:

Jak dotazník vyplnit a odevzdat? elektronicky – načtěte QR kód,  osobně písemně – v TiC nebo 
v obecním zpravodaji, na některých obecních podatelnách. lze i vyfotit a poslat na e-mail akce.la-
duv-kraj@laduv-kraj.cz nebo na ladův kraj, masarykovo nám.83, 251 01 říčany. velmi děkujeme!   
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Zveme vás na únorové 
akce Koloběhu

Statistika nuda je?
Jestli je statistika nuda nebo ne, zá-
leží většinou na osobním postoji. Ale 
že zajímavé údaje dává, to se nedá 
popřít. Začátek roku je pro spoustu 
z nás obdobím nejrůznějších výka-
zů, shrnutí, reportů a vůbec snahy 
suchými čísly zmapovat, co jsme 
v uplynulém roce dělali, jak jsme byli 
úspěšní, jestli jsme napřeli všechny 
síly nebo si sem tam maličko ulevili. 
Také my v Koloběhu si po celý rok 
zapisujeme různá zdánlivě nesouro-
dá číslíčka, která se ale nakonec jako 
puzzle složí v jeden pestrý obrázek 
s mnoha detaily. Nahlédněme tedy 
skrze ně do běhu říčanského charita-
tivního obchůdku.
Dnem, kdy k nám přijde nejvíce na-
kupujících a kdy u nás nejvíce utratí, 
bývá často pátek. Proč je to tak? Před-
stavujeme si zástupce rodu homo 
officiensis, člověka kancelářského, 
kterak v pátečním prosluněném od-
poledni opouští radostně svůj stůl 
a odchází se po náročném týdnu od-
měnit nějakou drobností. Nebo snad 
babička čeká o víkendu vnoučata 
a neví, čím je zabavit? I toto dilema se 
u nás v pátek vyřeší.
Teplo a slunce jsou vůbec dobrými 
motivátory k nákupům. Jak je vidět 
v našich tabulkách, lehké letní blůzky 
a kabelky lákají víc než objemné zim-
ní kabáty. Výjimku tvoří samozřejmě 
Vánoce – ne náhodou jste rekord-
ní tržbu do Koloběhu přinesli vždy 
v prosinci.
Sortimentem, který se u nás prodává 
zdaleka nejvíce a za který se nejví-
ce utratí, jsou jednoznačně domácí 
potřeby. Zpočátku jsme favorizovali 
dámské oblečení a módní doplňky, je 
však vidět, že rodinná pohoda a fun-
gující kuchyně jsou pro zákazníky 
mnohem vyšší hodnotou. Dámy, ne-
zapomínejte při vší péči o rodinu také 
na sebe!
Kategorií z druhé strany spektra, 
tedy jednou z nejméně prodávaných, 

je sport. V Říčanech, městě s tak bo-
hatým sportovním zázemím, je to 
rozhodně námět k zamyšlení. Je libo 
oteplovačky na hory? Jarmilky do tě-
locvičny? Trička pro zdravý pohyb 
na čerstvém vzduchu? Zastavte se 
u nás!
Kdy do Koloběhu přijde nejvíc milých 
lidí, dárců i zákazníků, to naše tabul-
ky neukazují. My to víme i bez čísel, 
setkáváme se s vámi denně. Přejme 
si, abyste i v letošním roce u nás našli 
to, co udělá radost vám a pomůže ně-
komu, kdo na pomoc čeká.

Koloběh v únoru
  I nadále u nás budou probíhat pon-
dělní aktivity (trénování paměti, an-
glická konverzace a plánujeme další 
akce), mnohé ovšem záleží na vývoji 
epidemické situace. Proto, prosíme, 
sledujte naše zdroje aktuálních infor-
mací: web kolobeh-ricany.cz a face-
book Koloběhu. Informace podáme 
také v charitativním obchůdku na ná-
městí, na telefonech 733 273 344, 
739 989 672 nebo e-mailem na info@
kolobeh-ricany.cz.

Martina Vavřincová
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Střípky z mASky

DOTAČNí VýZVy mAS  
ŘíČANSKO
Poslední výzva PRV je schválena 
a termín vyhlášení výzvy je stanoven 
na 1. 2. 2022. Příjem žádostí na MAS 
od 14. 2. do 14. 3. 2022. Alokace 
na celou výzvu je 6 976 109 Kč.
Pro žadatele pořádáme semináře 
v prostorách MAS (V Průhonu 153, 
Svojetice) v níže uvedených termí-
nech. Potvrzení vaší účasti prosíme 
na e-mail kancelar@ricansko.eu 
nebo telefonicky na 774 780 141. 
Podrobnosti a podklady k výzvě naje-
dete na www.ricansko.eu. 

Z PRV byl podpořen také projekt 
říčanských skautů. Nyní je ze stra-
ny Junáka podána Žádost o platbu 
ve výši 499 200 Kč. Z finančních 
prostředků MAS byl podpořen ná-
kup vybavení do prostor nově vzniklé 
skautské klubovny. 

JeDNáNí PLéNA mAS ŘíČAN-
SKO 15. 3. 2022 V OáZe
Setkání nejvyššího orgánu MAS Říčan-
sko (Pléna) proběhne v úterý 15. 3. 2022 
v 18 hodin v konferenčním centru Oáza 
v Říčanech. Hlavním bodem programu 
je představení paní Lenky Babíčkové 
jako nové ředitelky MAS Říčansko 
a vize, kam místní akční skupinu posu-
nout. Na jednání také proběhne převo-
lení výběrové (hodnotící) komise MAS 
v souvislosti s vyhlášenou výzvou PRV. 
Těšíme se na všechny naše partnery, 

kterým bude oficiální pozvání ještě za-
sláno s podrobným programem.

PŘáNí mAS ŘíČANSKO
Také rok 2022 přináší 365 dnů, 365 
nových výzev jak prožít co nejlépe 
svůj život.
I nadále je celý tým MAS Říčansko 
připraven vám v realizaci některých 
z nich pomoci.
A nezapomeňme věnovat svůj čas 
těm, kdo jsou s námi rádi. Krásné 
zimní dny plné zimních radovánek 
nejen na sněhu přeje MAS Říčansko.

Fiche 1 – Investice  
do zemědělských podniků
Úterý 15. 2. v 10 hodin

Fiche 7 – Malé projekty 
na podporu rozvoje a kvality 
života na Říčansku
Středa 16. 2. v 10 hodin
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Foto ze stolního kalendáře na rok 2022: Jaroslav Kotek, obec struhařov „hliněný rybník“
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V předchozím díle jsme se seznámili 
s Jimramem z Říčan a s jeho široce roz-
větvenou rodinou. Nyní si představíme 
poslední generaci pánů z Říčan, která 
sídlila na říčanském hradě.    
Jimram z Říčan měl s manželkou Kač-
kou nejméně čtyři syny – Oldřicha (III.), 
Hynka, Jimrama (II.) a Diviše (III.). 
Oldřich byl farářem v kostele sv. Jiljí 
na pražském Starém Městě a později 
v Dýšině a zemřel roku 1390. S Hynkem 
z Říčan se setkáváme v několika písem-
nostech z osmdesátých let 14. století, ne-
dlouho poté patrně také zemřel. Dědici 
Říčan se tak po smrti pana Jimrama stali 
Jimram (II.) a Diviš (III.).  Kromě synů 
měl Jimram patrně i dcery. Mezi ně mů-
žeme teoreticky zařadit Petru z Říčan. 
Doložena je v letech 1396–1397 jako 
„panna Petra z Říčan“, která držela dům 
v Konviktské ulici v Praze a byla přízniv-
kyní Jana Husa.  
Bratři Jimram (II.) a Diviš (III.) z Ří-
čan společně se svou matkou Kačkou 
(později znovu provdanou za Habarta 
z Říčan) založili roku 1400 v říčanském 
kostele nový oltář Deseti tisíc božích 
bojovníků, u kterého měly být slouženy 
mše za jejich předky. Za otce Jimrama, 
děda Diviše a praděda Oldřicha z Ří-
čan. A také za pana Hynka s paní Jitkou, 
pana Peška a pana Pohana s paní Bud-
čou, patrně předky paní Kačky. Oltář se 
nacházel v boční kapli kostela (v někdej-
ším podvěží), dosud dochovaná fresko-
vá výzdoba pochází z této doby.  
Roku 1400 ještě Jimram II. z Říčan 
žil, účastnil se tehdy společně s jiným 
pánem z Říčan Heřmanem z Hrádku 
sporů o dědictví po Elišce, manželce 
Miloty z Popovic. Nedlouho poté pa-
trně Jimram zemřel, po roce 1404 se 
v pramenech objevuje pouze jeho syn 
Diviš. Zatímco Jimram měl s pražským 
klášterem sv. Anny dobré vztahy, Diviš 
se s ním dostal do konfliktu. Neplatil 
totiž klášteru dávky, které mu dávali 

už jeho předkové. V zápisu z roku 1414 
se dozvídáme, že Diviš se kromě Říčan 
psal také podle blízkých Otic. 
Přestože je Diviš z Říčan obvykle vní-
mán jako nepřítel husitů, je nutné brát 
v potaz, že to není totéž jako být odpůr-
ce učení Jana Husa. Dne 12. května 
1415 vydala skupina šlechticů, mezi 
nimiž byli Diviš a Bartoš z Říčan (snad 
Divišův syn), žádost určenou českým 
šlechticům při dvoře krále Zikmunda 
v Kostnici, aby se zasadili o osvobo-
zení mistra Jana Husa. Diviš a Bartoš 
pak navíc pečetili tzv. stížný list proti 
upálení Jana Husa a uvěznění Jeroný-
ma Pražského. Po bitvě u Vyšehradu 
patrně poskytl Diviš zázemí králi Zik-
mundovi a jeho vojsku pod říčanským 
hradem, jak o tom svědčí dochovaná 
dobová píseň. 
Říčany byly jako sídlo Diviše z Říčan, 
straníka krále Zikmunda, a centrum 
rozsáhlého děkanátu, trnem v oku hu-
sitským vojskům. Potenciálně jim od-
sud hrozilo nebezpečí. Poté, co husité 
přerušili obléhání hradu Líšno a uza-
vřeli příměří s jeho vlastníkem Václa-
vem z Dubé, dorazili koncem listopadu 
1420 k Říčanům. O obléhání hradu 
husity pod velením Mikuláše z Husi 
a Jana Žižky se můžete podrobně do-
číst v Říčanském kurýru z května 2019 
na s. 55.  Obránce a pán hradu Diviš 
z Říčan se pražanům vzdal 4. prosince 
pod podmínkou uzavření smlouvy, že 

mohou osoby z hradu svobodně odejít. 
Podmínky dohody byly ovšem patrně 
porušeny, a proto se stal Diviš i se svou 
rodinou zajatcem husitů. Kněží, kteří 
se ukrývali na hradě, byli upáleni. 
Na konci června 1423 se jistý „Diviš 
z Říčan“ objevuje jako svědek v Čes-
kých Budějovicích, když Přibík z Dob-
romilic odkazoval majetek svým synov-
cům. Ztotožňování jihočeského Diviše 
z Říčan s posledním pánem říčanského 
hradu z rodu erbu trojlistu má dlouho 
tradici. Zda se skutečně jedná o tutéž 
osobu, je velice nejisté. 
Dobytím říčanského hradu husitským 
vojskem skončila doba vlády rodu erbu 
trojlistu nad Říčany. Navzdory tomu, 
že se už do Říčan nikdy nevrátili, všich-
ni členové rodiny si v následujících 
staletích stále připomínali svůj původ 
přídomkem „z Říčan“. O středověkých 
pánech z Říčan, kteří sídlili jinde, si bu-
dete moci přečíst v pokračování tohoto 
seriálu. 

 Jan Boukal,  
Muzeum Říčany 

Páni z Říčan ve středověku,  
díl 4. – Poslední páni z Říčan na Říčanech 
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Fresky v kostele sv. petra a pavla 

dělové koule ze sbírky muzea 
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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 ne-
movitosti? Pošlete mi 
svůj dotaz k problé-
mu, který řešíte.  

Otázka: Dobrý den. S bratrem vlastníme každý jednu po-
lovinu bytu po naší mamince. Dohodli jsme se, že v bytě 
budu bydlet já a bratr mi svoji polovinu prodá. Jde jeho 
polovina prodat a musí být smlouva od právníka, nebo lze 
jen převést na katastru? Děkuji za odpověď. Radka P. 

Odpověď: Dobrý den, bytovou jednotku s příslušným 
spoluvlastnickým podílem na domě, popř. pozemku, je 
samozřejmě možné prodat, resp. koupit na základě kupní 
smlouvy. Smlouva by měla mít veškeré náležitosti poža-
dované zákonem k tomu, aby došlo k převodu vlastnic-
tví, a zároveň, aby mohla sloužit jako podklad pro návrh 

na zápis změny v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu 
doporučuji obrátit se na advokátní nebo realitní kancelář, 
která vám příslušné dokumenty zpracuje. 

Otázka: Dobrý den, je pravda, že se při prodeji bytu s ga-
rážovým stáním musí garážové stání nabídnout ostatním 
lidem v domě? Rudolf Š.

Odpověď: To už neplatí, předkupní právo bylo zrušeno. 
Dříve to tak bylo, pokud bylo garážové stání definováno 
jako podíl na společných prostorách v domě. To značně 
komplikovalo prodej např. bytů, s nimiž souviselo i spo-
luvlastnictví garážových stání, sklepů apod. a platila zá-
konná povinnost při jeho prodeji nejdříve nabídnout tento 
podíl ostatním spoluvlastníkům za stejných podmínek, 
jako se bude podíl následně prodávat. To už nyní neplatí 
a prodej bytu s garážovým stáním je tak jednoduchý.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat  
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz 
nebo dotazy volejte na tel. č.:  606 792 574
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JARO
PLNÉ HER

aquapalace.cz

VSTUP
PRO DÍTĚ ZA

1 Kč*

* více na www.aquapalace.cz
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Kovářství patří k nejstarším ře-
meslům a patří i do nejstarších 
dějin městečka Říčany. Ve stře-
dověku kováři roztápěli výheň 
v kovárnách postavených daleko 
od ostatních domů, aby je ohněm 
neohrozili. Později se kovárny 
staly součástí městské zástavby. 
V 18. a 19. století stávala obecní 
kovárna přímo na náměstí napra-
vo od hlavního vstupu do radnice.  
Kovářská živnost zanikla stejně 
jako ostatní s nástupem poměrů 
po únoru 1948. Jak dokládají do-
bové fotografie a vzpomínky pa-
mětníků, do té doby se pravidelně 
ozýval zvuk kovadliny z několika 
říčanských ulic. Vybavení pro práci 
s kovaným železem leckde zůstalo, 
ale sloužilo majitelům už jen v je-
jich domácích dílnách. Na procház-
kách po Říčanech se dnes setkáte 
s jednou původní kovárnou. 
V dnešní Olivově ulici byly kovárny 
dvě. Ta větší se nacházela v Olivově 
č. 226/21 pod nově vybudovaným 
Říčanským pivovarem (č. 246/23). 
V roce 1892 ji založil kovář a pod-
kovář Josef Jahelka. A nežil jen 
svým řemeslem. Podílel se na vzni-
ku městského vodovodu a s man-
želkou Annou byl činný v místním 
Sokole. 
Později měl tuto dílnu pronajatou 
Jaroslav Bartůněk, který si pak 
postavil vlastní kovárnu nad Mar-
vánkem směrem ke Světicím. Tam 
v šedesátých a sedmdesátých letech 
pracoval i na menších zakázkách 
pro podniky a o sobotách koval 
koně. Přátelům ochotně překoval 
například rýč nebo sekeru. Dneska 
už tento dům neexistuje, v tomto 
místě je nová zástavba.  
V Olivově ulici naproti dvorku Růž-
ku, v proluce, ve které parkují auta, 
stával statek rodiny Novotných 
a kovárna Jana Židlického. O zříze-
ní kovárny požádal už v roce 1769 
kovář Jakub Vach. Na konci 19. 
a ve 20. století byla spojena s rodi-
nou Židlických. 
Z výučního listu Jana Židlického, 

který patří do sbírky Muzea Říčany, 
můžeme vyčíst, že se kovářskému 
řemeslu učil tři roky v Českém Bro-
dě. List byl vystaven v lednu 1881. 
Statek a kovárna byly zbourány 
na konci sedmdesátých let. 
Kovářská dílna, už je také zbou-
raná, bývala v Podskalí podél po-
toka. Stále čitelný je nápis Kovár-
na na domě na rohu Wolkerovy 
a Kolovratské ulice. Tady kraloval 
kovář Kroupa. Na kovárnu vzpo-
míná Květuše Nezbedová, která 
prožívala dětství v této části Říčan 
na konci čtyřicátých a v padesátých 
letech: „To byl zážitek, protože jsme 
koukali, jak se kovají koně. Ta kovár-
na byla taková tajemná. Svítil tam 
oheň, namáčely se žhavý podkovy 

do vody a tak to tam zvláštně voně-
lo železem.“ Podobné zážitky měla 
o desítky let později i její dcera. 
Tady kovářská dílna fungovala, byť 
v malém domácím provozu, ještě 
v osmdesátých letech. Zdejší kovář 
ztělesňoval pro starousedlíky sílu 
a autoritu. V některých rodinách 
se dokonce říkalo dětem, když se 
kroutily u stříhání nehtů: „Tak pu-
deš ke Kroupovi!“ 

Máte-li vlastní vzpomínky na ko-
várny a kováře, budeme rádi, když 
se nám ozvete do muzea.      

    Renata Skalošová,  
Muzeum Říčany, 

s přispěním Zdeňka Vávry 

Říčanské rozmanitosti:  
Zmizelé kovárny
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MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV

Kovárna čp. 112 v olivově ulici, snímek z roku 1921

Kovář Josef Jahelka ve třicátých letech 20. století  
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INFO

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?  
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat  

o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?

Vše najdete na webu Středočeského kraje  
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace

Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu 
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+ 

ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu 

pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991 

(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Poděkování 

Ráda bych vyjádřila velký dík posádce 
Záchranné služby Říčany, která sloužila 
v noci 9. 1. 2022, jmenovitě Kuba, 
Václav, Martin a Jarda.

Všichni mi velmi pomohli při likvidaci 
následků po vytopení bytu, byli nesmír-
ně obětaví a díky jejich klidu a rozva-
ze se celá nečekaná situace skvěle 
zvládla.

Jsem ráda, že mezi sebou máme tak 
fajn obětavé lidi, kteří ochotně pomo-
hou. 

Moc všem děkuji.  
Jana Šimková, Říčany

Vzpomínka
Dne 12. ledna 2022 by se dožila 
100 let maminka Růžena Marešová 
z Říčan. 

Za rodinu dcera Libuše

Toužíte po šťastném manželství? Jak si rozdělit 
spravedlivě role? Co dělat, když se cítíte něšťastní 
a druhá strana nechce poslouchat? Nebo si myslí-
te, že manželství je přežitek?

Na tyto otázky se budeme snažit hledat 
odpovědi na Semináři o manželství
Provázejí manželé Grohmanovi. Zveme všechny, 
kteří žijí v manželství nebo vztahu, ale i ty, kteří 
toho pravého partnera teprve hledají.

Kdy: Sobota 19. 2. 2022 od 19.00 hod.
Kde: Club CéBéčko, Masarykovo ná-
městí (nad optikou)

Zveme na bohoslužbu Církve bratrské 
v Říčanech na téma:

„Manželství jako obraz vztahu Boha 
a člověka“

Neděle 20. 2. 2022 od 9.30 hod.
Koncertní sál ve Staré radnici, 
Masarykovo nám., Říčany

Národní týden manželství 2022
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Komunitní centrum říčany, o.p.s., poskytovatel sociálních služeb v říčanském regionu, 
vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka neziskové organizace. 

sTRuČNá CHaRaKTeRisTiKa NáPlNě PRáCe:
l  systematické vedení a realizace aktivity organizace v oblasti poskytování terénních a ambulantních sociálních 

služeb seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi v krizových situacích 
l  pro-aktivní vedení týmu osmi pracovníků – sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
l  vyhledávání dotačních titulů, tvorba projektů, podávání žádostí o dotace a jejich vyhodnocování
l  sestavování a kontrola dodržování rozpočtu organizace a projektů
l  realizace zavedených služeb a metodik sociální práce s možnostmi rozšíření služeb a působnosti organizace
l  správa financí organizace
l  mediální výstupy, správa webových stránek organizace
l  tvorba přehledů o činnosti organizace  

v případě zájmu nám zašlete na info@kcricany.cz do 11. 2. 2022 váš strukturovaný  
životopis a motivační dopis na 1 stranu a4, ve kterém specifikujte vaši představu o vede-

ní neziskové organizace. uchazeči vybraní komisí budou pozváni na osobní pohovory.

sociální pracovník/pracovnice

Přijmeme do svého kolektivu na HPP zájemce na pozici pracovníka v sociální službě pro rodiny s dětmi (sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sanační program podporující rodiny, sociální poradenství). Jde převážně 

o terénní práci v Říčanech a okolí s flexibilní pracovní dobou.

PožadavKy: l Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v sociální oblasti 
 (dle § 110, odst. 4., zák. 108/2006 Sb.) 

l Věk min 21 let l bezúhonnost l zdravotní způsobilost l řidičský průkaz skupiny B  
l vlastní vůz l ochota k práci s lidmi.

NaBíZíme: l přátelský malý kolektiv l 5 týdnů dovolené l individuální pracovní dobu l služební notebook 
a telefon l supervize.  

NásTuPNí mZda: 26 200 Kč.                                                                                                                                  

Pro více informací nás kontaktujte, tel. 737 536 201 email: iva.semikova@kcricany.cz .
Komunitní centrum říčany o.p.s., široká 24, říčany  www.kcricany.cz 

oČeKáváme: 
l  SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání, nejlépe v ekonomické nebo 

sociální oblasti
l  bezúhonnost (výpis z Tr ne starší 3 měsíců) 

- komunikační dovednosti, dobrý mluvený a psaný 
projev

l  pečlivost, maximální spolehlivost a zodpovědnost
l  vedení dokumentace a administrativy 
l  samostatnost, aktivní přístup k práci, flexibilitu
l  schopnost práce v týmu  

výHodou:
l  orientace v zákoně č. 108/2006 Sb. a systému 

SPOd
l  zkušenosti na řídící pozici v NNO

l  praxe v sociální oblasti 
l  zkušenosti s fundraisingem
l  výborná uživatelská znalost MS Office 

NaBíZíme:
l  nástup ihned
l  platové ohodnocení odpovídající vzdělání, praxi 

a možnostem neziskového sektoru
l  kancelář v centru Říčan
l  smysluplnou práci v zavedené neziskové organizaci
l  úvodní zaškolení a další pravidelné vzdělávání 

a supervize
l  pracovní notebook a telefon
l  vstřícný a přátelský kolektiv

62 texty.kuryr@ricany.cz



Mezi námi

63

Oáza Říčany je známá nejen vel-
mi dobrým zázemím pro tenis, ale 
i bazénem pro veřejnost. Areál na-
bízí rovněž kvalitní školicí prostory 
v novém kongresovém centru. Sou-
částí areálu je i restaurace s velkou 
terasou a ubytování ve dvou pavi-
lonech (celkem 30 dvoulůžkových 
pokojů).
Tradiční letní tenisová škola začíná 
19. dubna a bude probíhat až do  
7. října (pauza během letních 
prázdnin). V létě chystáme opět 
letní příměstské tábory a letoš-
ní novinkou bude tenisový kemp 
s Karolínou Plíškovou určený pro 
tenisové nadšence. Tenisová ško-
la je určena dětem ve věku 4 až 13 
let, kdy děti hrají ve skupinách (1-5 
dětí) pod vedením kvalifikovaných 
trenérů. K dispozici je osm antuko-
vých kurtů a tři kurty se špičkovým 
tenisovým povrchem z Australie 
v tenisové hale. Navštěvují ji děti, 
které se chtějí naučit základům te-
nisu, ale i ti, kteří se tenisu chtějí 
věnovat intenzivněji a zapojit se 
do našich závodních mládežnic-
kých družstev. Přihlášky odevzdá-
vejte na recepci, případně e-mai-
lem oazaricany@oazaricany.cz  do  
3. dubna! Po tenise si můžete dopřát 

náš dokonalý fondant s omáčkou 
z lesních plodů nebo si v horkých 
dnech zaplavat v bazénu. Více in-

formací je na webových stránkách  
www.oazaricany.cz nebo v recep-
ci Oázy (tel.: 323 601 170).

Oáza Říčany – profesionální  
podmínky pro tenis

RoZšiřuJeme Tým a Hledáme Kolegy Na PoZiCe:
Recepční - základní znalost aNJ, práce s PC, spolehlivost, příjemné 
vystupování, zodpovědnost, pracovní doba 7:00-15:00, 15:00-22:00 
vč. víkendů.
Koordinátorka firemních akcí - obsluha hostů v kongresové budově, 
zajištění snídaní, coffee breaků, koordinace obědů. Požadujeme: pří-
jemné vystupování, práce s lidmi vás musí bavit, pracovní doba po - pá 
6:00-14:30. Vhodné i pro absolventy či aktivní seniorku.
správce areálu - potřebujeme milého, pracovitého kolegu, který bude 
náš areál kontrolovat a pomůže na všech střediscích s drobnými opra-
vami. Pracovní doba – po - pá 7:00-15:30.

in
ze

rc
e



64 texty.kuryr@ricany.cz



65



Názory

referendum o parkovacích zónách

Dovolíme si vyvrátit mnoho nepřesností a omylů

Uběhlo již více než půl roku od zavedení projektu zpoplat-
něného parkování. Stejná doba zbývá do obecních voleb.
Blíží se možnost vyjádřit se k projektu, který byl schvá-
len v době nejtvrdších lockdownů na začátku roku 2020. 
Projektu, který se vedení města bálo diskutovat s občany, 
protože tušilo neúspěch. 
Přes extrémní nesouhlas obyvatel a množství chyb byl 
projekt parkování spuštěn. Více než 3 000 z vás v rekord-
ně krátkém čase podpořilo vyhlášení referenda o tomto 
projektu.
Vedení města názor občanů zesměšňovalo větami typu: „2 
500 lidí podepsalo nějaký papír.“
Projekt parkování se od prvních dnů ukázal jako velmi 
špatně připravený. Ulice byly zamořeny retardéry bez ho-
mologace, pokresleny množstvím parkovacích míst, brá-
nícím výjezdu ze zahrad a průjezdu hasičů. 
Vyhlášení referenda se střetlo s realitou právních výkladů 
a kliček a bylo vedením města odmítnuto. Kdo si vzpome-
ne na hlasování zastupitelstva, jistě si vybaví, že požadav-
ky občanů byly odmítnuty tím nejpohrdavějším způsobem 
a to „zdržením se hlasování“.

Město mohlo projekt parkování zrušit či změnit bez re-
ferenda. Bylo také požádáno, aby se zeptalo na váš názor 
formou ankety. Vedení města se snažilo udělat vše, aby 
názor občanů nemuselo vyslechnout.
Hlavním argumentem zpoplatněného parkování bylo sní-
žení provozu. Auta neubyla. Projíždí stále. Tam, kde stála 
dříve, většina stojí i dnes. Obyvatelé okrajových oblastí 
zóny a okolních obcí, kteří musí infrastrukturu města vyu-
žívat, parkují. Změna je minimální. Od začátku je zřejmé, 
že nejde o řešení, ale jen o další daň.
Díky vaší aktivitě bylo vedení města nuceno zahladit ale-
spoň nejkřiklavější chyby. Aby zchladilo negativní emoce, 
odhlasovalo přípravu vlastního referenda s vlastní otáz-
kou, která bude vyhovovat právním kličkám.
Referendum je vyhlášeno na úterý 15. 2. 2022 od 14:00 
do 22:00. Nezamlouvá se vám projekt parkování? Hlasuj-
te ANO, i když vám otázka bude připadat nesrozumitelná. 
Přijďte! Už nejde jen o parkovací zóny. Jde o celkový pří-
stup radnice k nám, Říčaňákům.

Petr Foldyna, nechcizony.cz

V textu Petra Foldyny je řada nepřesností i vyslovených omylů. 
Dovolíme si je uvést na pravou míru.
Není pravda, že by radnice nechtěla diskutovat s občany. Na-
opak. Důkazem toho je celá řada setkání, otevření infolinky 
i zřízení e-mailu, kam mohu všichni říčanští občané posílat své 
podněty. Celkem již bylo přijato přes sto připomínek a město se 
jimi pečlivě zabývá. Každý požadavek je zaznamenán a předán 
projektantovi. Na podnět občanů již byla realizována celá řada 
změn. Připomínky můžete sledovat na parkovani.ricany.cz/
mapapripomenek. 
Platných podpisů pod peticí nebylo více než 3 000, ale 2 596. 
Jejich rozhodnutí je plně respektováno a nikdo je nezesměšňu-
je. O záležitostech Říčan ale nemohou rozhodovat lidé, kteří 
zde nemají trvalý pobyt. Mohou sice podepsat petici, ale jejich 
hlas není platný, stejně tak nemohou hlasovat v referendu.
Referendum nebylo zastupitelstvem odmítnuto kvůli právním 
kličkám, ale kvůli nezákonnosti otázky předložené v petici. 
Na tom se shodla jak nezávislá právní analýza, tak minister-
stvo vnitra a následně i soud, na který se přípravný výbor refe-
renda iniciativy „Nechceme zóny“ obrátil. Bylo by fér přiznat, 
že chyba byla na straně přípravného výboru.
Referendum 15. 2. 2022 není žádné vlastní referendum měs-
ta. To ani nepředkládá vlastní otázku, jak tvrdí pan Foldyna. 
Otázka byla vytvořena v pracovní komisi, jejímiž členy byli 
také zástupci přípravného výboru. Konkrétní znění otázky tak, 
jak je předložena v referendu, bylo předloženo právě zástupci 
přípravného výboru. Komise se s tímto zněním ztotožnila. 
Následně byla otázka odeslána na MV ČR, které ji schválilo, 
stejně jako ji v lednu schválilo zastupitelstvo. Zvláštní je, že se 
autoři petice k vlastní otázce teď sami nehlásí. 

Město referendum koná s respektem k přání místních občanů 
vyjádřit se k problematice zón. Ale i v takovém případě musí 
být respektován zákon.  Vedení města Říčany
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Jak je to s odpady?
Opět je tu další „nedostatečně odkomunikovaná“ věc – 
změna organizace a ceny za odvoz odpadu. Ve dvou za-
vádějících článcích v Kurýru z pera tiskových mluvčí se 
občan nic podstatného nedozvěděl, jen že cena je 0,3 Kč 
za litr, a biopopelnice jsou zadarmo. Jaká je skutečnost?
Změna je dána kontroverzní vyhláškou vlády o odpadech. 
Ani vyhláška města nedává přesný obraz změn. Zásadní 
je, že dosavadní služba na smluvním podkladě byla nahra-
zena místním poplatkem.
Poplatníkem jsou osoby bydlící v domě bez ohledu na věk 
a bez nutnosti přihlášení k trvalému pobytu.
Oprávněným objednat popelnice, podat přiznání a platit 
místní poplatek je pouze vlastník nemovitosti, zapsaný 
v katastru. Poplatek pak rozúčtuje osobám v domě.
Poplatek je možný jen za černé popelnice. Nelze ho rozdě-
lit na černé a bio popelnice. Radnice populisticky hlásá, 
že biopopelnice jsou zdarma. V poplatku za černou popel-
nici se promítají náklady na celé odpadové hospodářství, 
tedy černé i bio popelnice, svoz tříděného odpadu a pro-
voz sběrného dvora. Tudíž v poplatku za černou popelnici 
platí každý i cenu za biopopelnici, i když ji sám neužívá.  

Článek uvádí pečlivě vybraný příklad, kdy zdražení 
svozu je pouhých 72 Kč. Týká se to jen uživatelů bi-
opopelnic, to je asi 30 % uživatelů, 70 % má jen čer-
né popelnice. A u nich dochází ke zdražení o více než 
200 %! Na to radnice jaksi „zapomněla“. Navíc z ta-
bulky máte dojem, že u černých popelnic 60 a 80 litrů 
není možné žádat o biopopelnice.
Za skokové zdražení nemůže vyhláška vlády, ale že 
radnice léta udržovala ceny na nízké úrovni, neodráže-
jící skutečné náklady odvozu. A to s úmyslem donutit 
občany k přihlášení k trvalému pobytu. Kolik občanů 
se proto trvale přihlásilo, je ve hvězdách. Rozumnější 
by bylo pravidelně každý rok promítnout růst nákladů 
do ceny.
I přes zdražení poplatek za odvoz neodráží skutečné 
náklady za odpadové hospodářství města. Radnice na-
dále dotuje svoz, a to částkou 11 milionů korun.
Proč vedení města mlžilo a otevřeně neinformovalo, 
i když jeho postup je v zásadě správný? Protože to dělá 
běžně a dělá  z občanů ...

Jiří Pánek
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Vážený pane Pánku,  
mrzí nás, že pro vás informace uveřejněné v prosinco-
vém a lednovém Kurýru, na webu města a na Facebooku 
nebyly dostatečně srozumitelné. Nová legislativa při-
nesla zásadní změnu, a to ve vybírání poplatku za svoz 
a likvidaci odpadu. Každý občan vlastnící nemovitost 
musel během ledna 2022 podat „přiznání k poplatku“ 
tj. nahlásit, jak velkou popelnici bude chtít. 

Pro rychlejší a pohodlnější vyřízení této povinnosti 
připravilo město on-line formulář. V Kurýru také vy-
šel pomocný formulář, do kterého si lidé mohli vyplnit 
všechny potřebné údaje, aby přihlašování u pokladen 
probíhalo bez komplikací. V každém případě jsme tu 
pro občany a v případě jakýchkoliv nejasností rádi 
pomůžeme. Kompetentní zaměstnanci úřadu všechny 
dotazy a připomínky řeší. Vyzdvihl bych například pro-
fesionální a milý přístup kolegyň na pokladnách.  Ne-
chápu ale, proč si v jednom odstavci stěžujete na zvýše-
ní cen za odvoz a likvidaci odpadu a v druhém vyčítáte 
městu, že tyto poplatky dotuje. Nebo se vám snad nelí-
bí, že město podporovalo přihlašování obyvatel Říčan 
k trvalému pobytu? A nyní byste si přál platit „plné“ 
ceny? 

Ve většině okolních obcí svoz a likvidaci odpadu dotují 
v menším rozsahu a na poplatcích je to znát. V Teho-
vě zaplatí za 120 l popelnici 4 992 Kč (a platí i za BIO 
popelnici 800 Kč), ve Všestarech 4 992 Kč, ve Světicích 
3 120 Kč, v Kostelci n. Černými Lesy čtyřčlenná rodi-
na 3 600 Kč, a tak bych mohl pokračovat dále. Znám 
spoustu lidí, kteří v těchto obcích bydlí, a rozhodně mi 
nepřipadá, že by byli nadšeni, že mají v cenách promít-

nut reálný růst nákladů. Navíc na nás dopadá zvyšování 
cen za energie a růst cen všeobecně. Domnívám se tedy, 
že dotování poplatků za popelnice je od města správný 
přístup.

Petr Auředník, radní (Klidné město)
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Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

me v bleskovém a rapid 
šachu
Mistrovství Evropy v bleskovém a ra-
pid šachu se uskutečnilo 17. – 19. 12. 
2021 v polských Katovicích. Český 
svaz nominoval nejenom zkušené 
hráče, když nejlepšího výsledku do-
sáhl reprezentant Vojtěch Plát, který 
v bleskovém turnaji skončil na celko-
vém 11. místě. Nominoval i junior-
skou reprezentaci, a tak se do Kato-
vic podívali Jáchym Němec, Jáchym 
Šmolík a jako trenér reprezentace byl 
nominován Stanislav Stárek. První 
den byl vyhrazen bleskovému šachu 
a zbylé dva dny pro rapidy. Účast 
na turnajích byla opravdu silná, když 
se obou turnajů účastnilo více než 120 
titulovaných hráčů a z toho více než 
20 velmistrů. Celkově hrálo 571 hráčů 
z celé Evropy.

Jáchym Šmolík nám me 
přiblížil: 
Blitz turnaj se hrál tempem 3+2 
sekundy za každý provedený tah 
a pro mě novým a velmi zajímavým 
systémem, a to 11 dvojkol s tím, že 
s každým soupeřem jsme hráli bílými 
i černými. Rapid turnaj se hrál tem-
pem 15+10 sekund za každý provede-
ný tah, na 11 kol s tím, že jsme turnaj 
hráli dva dny.
Ve čtvrtek jsme přijeli na krásný hotel 
Diamond, který byl umístěn asi 3 km 
od hrací místnosti. V pátek jsme do-
razili do obrovské místní haly, kde se 
hrál nejdříve blitz. V sobotu pak ná-
sledovalo ME v Rapid šachu. V neděli 
jsme odehráli posledních pět kol. 
Pořadí v blesku: 49. místo J. Němec, 
50. S. Stárek, 202. J. Šmolík. Celkem 
510 hráčů
Pořadí v Rapid šachu: 100. S. Stárek, 
116. J. Šmolík, 183 J. Němec. Celkem 
571 hráčů. 
Akci podpořilo Středisko centra mlá-
deže v šachu

Přeborníkem klubu v blesko-
vém šachu J. Němec
Na závěr roku se sešli členové, aby 
bojovali o titul přeborníka klubu 
v bleskové hře. Účast byla výborná, 28 
hráčů a hráček. Vítězem se stal suve-
rénně Jáchym Němec, který potvrdil 
roli favorita. Druhý skončil S. Stárek, 
a na 3. místě M. Voráček. 

regionální žákovská liga 
po roce v Říčanech
V sobotu 18. 12. se konalo šesté kolo 
RŽL. Covid poznamenává celou sezo-

nu, nicméně se do Říčan zatím sjelo 
nejvíce hráčů. Celkem hrálo 65 dívek 
a chlapců. Turnaj je rozdělen do tří 
kategorií. V té nejsilnější A zvítězil 
domácí Jan Síleš. Nejlepší dívkou byla 
také domácí Laura Sehnoutková.  B 
turnaj ovládl sedlčanský Kváča před 
říčanským Mikulášem Němcem a nej-
lepší dívkou byla Žoudlíková ze Sáza-
vy před naší Alicí Zelenkovou. Turnaj 
C ovládl Iakushev z Říčan. Nejlepší 
dívkou byla Mrázová ze Sázavy před 
říčanskou Peškovou.

Jaroslav Říha 
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Ač jsme si na za-
čátku roku 2021 
přáli, aby byl již bez 

vlivu covidu, hlavně co se omezení týče, 
i přesto nás provázel velkou částí roku. 
Naštěstí se ale od podzimu dveře tělocvi-
čen zavřít nemusely, a i přes nepříjemné 
hrozby karantén se můžeme pravidelně 
scházet. Za to jsme nyní opravdu vděčni.
Na konci roku jsme si užívali ještě společ-
ných úspěchů, tedy ocenění našich gym-
nastek při zasedání zastupitelstva města 
Říčany. Pro pozvaná děvčata i trenérky to 
byla velká událost a moc si takového po-
děkování za reprezentaci města vážíme.
V Týnci nad Sázavou se 13. prosince ko-
nal Mikulášský závod pro děvčata závo-
dící v ČASPV. Nejlépe se zde dařilo Sáře 
Brányikové, která vybojovala stříbrnou 
medaili a mladší Emě Strzolkové, která si 

odvezla medaili bronzovou. Poděkování 
za celoroční obětavou práci s vedením 
(nejen) tohoto družstva patří Markétě 
Vašutové.
Svůj první závod si vyzkoušely i naše 
nejmladší gymnastky, teprve pětileté, 
které cvičily v nedaleké Příbrami, kam 

nás na svůj Vánoční závod pozval místní 
oddíl. Holčičky svůj závod zvládly s vel-
kou odvahou, odhodláním a krásným 
cvičením si vybojovaly i své první cenné 
kovy – 1. místo Kačenka Synková, 2. 
Amálka Müllerová, 4. Kačenka Šálová 
a 6. Valentýnka Braunová. O rok starší 
závodnice bojovaly také v dvojboji (na la-
vičce a prostných), zde se nejlépe dařilo 
Aničce Jechová – 2. místo.  Starší děvčata 
se závodů bohužel neúčastnila z důvodu 
karantény.
Jsme na začátku nového roku 2022, přej-
me si, abychom ho celý mohli procvičit 
a protrénovat a byl stejně tak úspěšný, 
jako rok předešlý. Městu Říčany bychom 
ještě jednou rády poděkovaly za finanční 
podporu, kterou nám přispělo na provoz 
našeho oddílu.

J. Jechová a B. Bernardová

Úspěšný závěr „covidového roku“

Taneční rokenrolový oddíl TŠ Twist Ří-
čany působí ve městě už dvě desetiletí.  
Za tu dobu naše aktivity získaly pro sport 
a tanec stovky členů. Desítky z nich mají 
tituly mistrů ČR, medaile z ME,  3x jsme 
získali titul MISTR SVĚTA.
 Díky dlouhodobé cílené práci s dětmi 
od nejmenších, díky výsledkům této 
práce a díky systému školených trenérů 
a postupů ve skupinách je Taneční škola 
Twist zařazena do národního Sportovní-
ho centra mládeže „SCM“.  
 Vloni jsme mohli nejstarším formacím 
zaplatit reprezentační kostýmy, zaplatili 
jsme cestu na mistrovství světa a Evropy 
atd.  Sehnali jsme reprezentační legíny 
a trička, obstarali i oddílové. Spolupra-
cujeme s MŠMT, Středočeským krajem, 
NSA, WRRC (světová rokenrolové 
asociace) i ČSAR (Český svaz akrob. 
rokenrolu) a městem Říčany.  
Dvakrát ročně pořádáme přímo v místní 
sportovní hale mezinárodní taneční sou-
těže, už pár let zařazených i na seznamu 
WRRC. I v loňském kovidovém roce 
jsme tu měli zástupce ze tří zemí.
Všichni naši trenéři oplývají trenérský-

mi licencemi – někteří i těmi nejvyššími 
možnými.  
 Letos jsme se hned od začátku roku za-
měřili nejen na choreografie, ale i na fy-
zickou přípravu. Pro zkušenější jsme při-
pravili změnu. Přesněji lednové „jógové 
středy“ s profi lektorkou.  Kluci i holky 
byli velmi spokojeni. Pro nás trenéry 
a vedoucí byla v lednu práce také hodně 
administrativní – kalendářní rok začal 
a vyplňovat dotazníky a žádosti není zá-

bava.  Už se těšíme na jarní sezonu, kdy 
se (snad) už bude naplno soutěžit. Ale to 
už jsme psali vloni a předloni… a nako-
nec se skoro nesoutěžilo. 
 A pozor! V našich třech přípravkách je 
pár míst pro zájemce o tanec, rokenrol, 
základy gymnastiky. Zájemci od 4 let 
výše mohou napsat na e-mail ts.twist@
post.cz o podrobné informace.

  Jiří Boháček
 TŠ Twist Říčany 

rokenrol nás baví, TWIST je ten pravý!
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Sezona kroužků Sport Academy se 
přehoupla do druhé poloviny. Její první 
polovinu zhodnotil hlavní koordinátor 
Sport Academy Daniel Menhart.
Dane, máme za sebou první polovinu 
sezony Sport Academy, jaká byla?
Povedlo se nám uspořádat dva florba-
lové turnaje, na kterých si poměřili síly 
florbalisté z většiny našich lokalit a těší 
mě, že nás je každým rokem více a více. 
Určitě můžu říct, že jsme s prvním 
půlrokem spokojeni.
Dříve vás lidé znali jako Floorball Aca-
demy. Letos používáte nový název Sport 
Academy, proč?
To souvisí s naším rozvojem. Začínali 
jsme s florbalovými tréninky, pak jsme 
postupně přidali všeobecně sportovní 
tréninky GYM Academy, letos nově 
fotbal a od druhého pololetí i lezeckou 
Climbing Academy. Proto jsme si začali 
říkat Sport Academy, už to prostě není 
jen o florbalu.
Vrátím se ještě k prosincovému turnaji. 
Jak se povedl?
Turnaj byl skvělý. Jsem rád, že si děti 

mohly zahrát pár zápasů a po minulém 
roce plném všemožného rušení a zákazů 
je vidět, že se na ně opravdu těší. Poprvé 
jsme hráli v nové hale v Jesenici - Zdimě-
řicích. Tělocvična je moc pěkně udělaná, 
takže i nové prostředí pomohlo k příjem-
né atmosféře v průběhu turnaje.
Začíná nové pololetí, co když se k vám 
někdo chce přidat a začít sportovat, jde 
to?
Určitě, jsme rádi za každého, kdo se 
rozhodne pravidelně sportovat. V loka-
litách kde působíme, pořádáme právě 
kolem pololetí otevřené nábory. První 
trénink si k nám může každý přijít vy-
zkoušet zdarma. V Říčanech trénujeme 

florbal, GYM Academy a fotbal. Všech-
ny tréninky probíhají v hale Na Fial-
ce. Podrobnosti i přihlášku nalezne-
te na webu www.nafialce.cz v sekci 
Kroužky a kurzy.
A na závěr nám řekni, jaké má Sport 
Academy plány na druhé pololetí?
Aktuálně připravujeme kempy, na kte-
ré se už teď můžete přihlašovat. V létě 
mezi 11. a 29. červencem se uskuteční 
postupně tři Summer Campy. První 
dva budou florbalové, třetí fotbalový. 
Probíhají od pondělí do pátku a fungu-
jí jako příměstské. Přihlášení je možné 
na https://academy-sport.cz/camp/. 

Vít Voltr

„S prvním půlrokem jsme spokojeni,” říká 
Daniel menhart z Floorball Academy 

70 texty.kuryr@ricany.cz

Už je nějaký pá-
tek rok 2022 a my 
vám ještě dlužíme 
výsledky z roku 

loňského. I přes covid se přece jenom 
některé soutěže konaly a my můžeme 
být právoplatně pyšní.
V Pardubicích proběhlo 28. září Mis-
trovství ČR Hobby Amatérské ligy SUT 
v latině i ve standardu a naše páry si ved-
ly více než dobře. Tom Vladarz s Šárkou 
Saskovou se stali mistry ve standardu 
a Honza Tesařík s Markétou Kobrovou 
vicemistry v latině. Další účastnicí Mis-
trovství ČR Hobby SUT byla Lucie Glo-
garová, a to v kategorii Solo LAT, kde se 
stala vicemistryní. 
Další mistrovství pod hlavičkou SUT 
proběhlo 19. prosince opět v Pardubi-
cích, tentokrát však v karibských tan-
cích. I tam jsme měli své želízko v ohni. 
Mistry republiky v tanci bachata se stali 
Filip Süsmilich s Pavlou Beránkovou. 

V tanci salsa se pak jim pak podařilo vy-
bojovat titul druhých vicemistrů.
Reprezentace našeho klubu byla tedy 
více než vzorná a my všem gratulujeme!
Samozřejmě stále nabíráme nové členy, 
pokud tedy máte zájem naučit se tančit, 

a to na rekreační i soutěžní úrovni, rádi 
vás mezi sebou přivítáme. Přijďte jaký-
koliv pátek v 16:30 do zrcadlového sálu 
v ulici Sokolská 6.
 Od ledna pak opět začaly taneční kur-
zy pro veřejnost, a to jak párové, tak 
i pro sólo ženy – Ladies Latin. Nebojte 
se připojit klidně v průběhu. Více info 
na stránkách www.fuego.cz, fb anebo 
mail info@fuego.cz.
V neposlední řadě bychom vás rádi 
pozvali na již 45. ročník Říčanského 
poháru, který proběhne o víkendu 18. 
- 20. 2. 2022 v říčanské sportovní hale. 
V průběhu celého víkendu bude mož-
nost vidět páry nejen z celé ČR, ale i ze 
zahraničí, a to ve všech věkových i vý-
konnostních kategoriích. Určitě přijďte 
povzbudit domácí páry! Konkrétně tedy 
v sobotu proběhnou zejména soutěže 
Supertaneční ligy Seniorů a v neděli se 
pak bude bojovat například v nejvyšší 
národní třídě A. Vaše Fuego

Říčanský pohár je za dveřmi
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Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
sportovní centrum mládeže finančně podporuje středočeský kraj

rugby Club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

Nejen o ragbyovém titulu s Markem 
Fořtem
Marek Fořt je generálním manažerem 
říčanského ragbyového klubu, který 
v loňském roce získal pro Říčany histo-
ricky osmý mistrovský titul v kategorii 
mužů. Klubu, který je dlouhodobě 
a právem považován za nejúspěšnější 
v oblasti výchovy dětí a mládeže.
Co titul pro klub znamená?
Z pohledu sportovního tuzemský vr-
chol a ten je pro nás vždy cílem. Tedy 
jsme velmi spokojeni. Navíc je to po de-
víti letech. Věřím, že na další titul tak 
dlouho čekat nebudeme. Tým měl nej-
nižší věkový průměr v lize (cca 22 let).
Je výchova mládeže klíčová pro úspěchy 
a rozvoj klubu?
Jednoznačně, dobrá práce s dětmi 
a mládeží je základem úspěchů a záro-
veň podstatou fungování klubové ko-
munity jako takové.
Před více než 15 lety jsme se jako první 
v ČR začali věnovat již „školkovým“ 
dětem. Začali jsme také více komuni-
kovat s rodiči. Mnoho z nich jsou bývalí 
vrcholoví sportovci a třeba i olympio-
nici, někteří jsou úspěšní v businessu. 
Vystoupili jsme z naší ragbyové „ulity“ 
a zapojili je do trénování i chodu klubu. 
Jednoznačně se to ukazuje jako správ-
ná cesta.
Snažíte se formovat mladé sportovce 
i osobnostně?
Ragby je globální sport, založený 
na společně sdílených hodnotách: 
čestnost, integrita, nadšení, respekt 
a soudržnost. Zároveň je to fyzická 
kontaktní hra, takže jasná pravidla, 
jejich dodržování a vzájemný respekt 
a úroveň chování jsou nezbytné. Hraje 
se v 15 hráčích a pravidla jsou poměrně 
rozsáhlá, pro úspěch týmu je tedy dů-
ležitá úroveň spolupráce, komunikace 
a rozdělení rolí. Mladí tedy i v tomto 
ohledu dostávají skvělou průpravu 
do života.
S dětmi již od 6 let jezdíme na turnaje 
do zahraničí, kde kromě sportu pozná-

vají i jinou kulturu. Mnoho našich hrá-
čů také strávilo nějaký čas na středních 
školách v anglosaském světě. Takovou 
příležitost mají pouze hráči s vysokou 
úrovní hry a studijními předpoklady, 
i to potvrzuje skvělou práci našich 
trenérů. Ideálním příkladem procesu 
výchovy je náš odchovanec a ragbista 
roku Martin Cimprich, který studuje 
univerzitu Edinburghu a zároveň zde 
hraje ragby na špičkové úrovni.
Na druhou stranu se snažíme zahra-
niční zkušenost přivézt sem. Organi-
zujeme kempy s účastí renomovaných 
trenérů z Jižní Afriky, Anglie, apod. 
Tyto kontakty nám nejenom pomáha-
jí zvyšovat úroveň našich trenérů, ale 
vytvářejí i příležitosti pro naše mladé 
hráče v cizině.
Ragbyové oddíly fungují v amatérském 
prostředí v naprosté většině na bázi od-
chovanců. Trenéři tak jsou z mého po-
hledu nejdůležitější prvek klubu.

Jaroslav Borovský
V Říčanech se daří i ženskému ragby
Říčany a ženské ragby mají hodně spo-
lečného. V 80. letech se v ČSSR pouze 
u nás trénovalo a hrálo ženské ragby. 
V současné době je celosvětově na vze-
stupu. Souvisí to i s účastí sedmičkové-
ho ragby na olympiádě. V klubu máme 
úspěšný tým žen a velmi se rozvíjí také 
dívčí ragby. Mohu potvrdit, že holky 
ragby baví, vodí k nám své kamarádky 
a o budoucnost ženského ragby se tak 
vůbec nebojím.
Jak je na tom české ragby obecně?
Celé české ragby se rozvíjí. Za posled-

ních cca 20 let se ztrojnásobila členská 
základna. Účastníme se toho aktivně, já 
jsem členem výkonného výboru ragby-
ové unie, další kolegové působí u ná-
rodních týmů, či v různých komisích. 
Říčanští hráči a hráčky jsou oporami 
ve všech reprezentačních kategoriích. 
Říčanské ragby se může zlepšovat jen 
za předpokladu, že se bude zlepšovat 
úroveň celého českého ragby, toho jsme 
si velmi dobře vědomi.
Jaká je dlouhodobá vize klubu?
Mít soudržnou komunitu, hrdou na to, 
co dělá, tj. zejména vychovává mladé 
lidi ke sportu a hodnotám. Na činnos-
ti se podílí určitým způsobem každý, 
kdo se považuje za její součást. Jsou 
to obětaví rodiče, hráči, i ti bývalí, fa-
noušci, samozřejmě naši partneři, kteří 
nás podporují. Je to naše město, které 
nám pomáhá vytvářet podmínky pro 
trénování a bez něhož bychom nebyli 
na současné úrovni. Alfou a omegou 
jsou trenéři, kteří se po své práci věnují 
trénování. Vrcholem činnosti komu-
nity je práce s talentovanou mládeží 
a dospělými týmy, kde jsou cíle nejvyš-
ší. K jejich dosažení nám významně 
pomáhá Sportovní středisko mládeže 
pod patronací Středočeského kraje. 
Vše dohromady vytváří velkou ener-
gii, která nás žene dopředu a potvrzuje 
smysl toho, co děláme.
Závěrem bych rád všechny čtenáře po-
zval na náš stadion na některý ze zápa-
sů, nebo třeba na tradiční dětský den.

Mediální komise RC  
Mountfield Říčany
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Marek Fořt (na fotce první zprava), dušan palcr 
(prezident české rugbyové unie) a legendy české-
ho ragby bruno Kudrna a eduard Krützner 
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Výročí spoluautora 
historických okamžiků 
naší země
Letos slaví Česká obec sokolská 
úctyhodných 160 let od svého za-
ložení. Dne 16. 2. 1882 vdechli 
Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner 
život prvnímu českému tělocvičné-
mu spolku jménem Sokol Pražský, 
čímž se snahy národního obrození 
dostávají i do sportovního odvětví. 
A již od této chvíle můžeme sledovat 
významnou úlohu, kterou Sokol se-
hrál v našich novodobých dějinách. 
Byli to sokolové, prodemokratičtí 
a disciplinovaní, kdo tvořili velkou 
část českých legionářů, kteří se za 1. 
sv. války přičinili o samostatný stát 
a strážili ho během jeho prvních dní. 
Byli to sokolové, kdo v kritických le-
tech 1938 a 1948 přísahali věrnost 
republice a po roce ´89 ji pomáhali 
obnovit. Role Sokola se opět zvýraz-
nila v době pandemie, neboť jak říká 
známá filosofka Anna Hogenová, 
Sokol je specifický tím, že se nesta-
rá pouze o chrám těla, ale v soula-
du s antickou kalokagathií i o duši. 
Všichni uznáme, že péče o obojí bylo 
v poslední době skutečně zapotřebí, 
a soudě dle ohlasů, pečuje Sokol 
dobře. Letošní rok tedy bude ve zna-
mení sokolských oslav a i my se bu-
deme podílet například na výroční 
Noci sokoloven. Naši cvičenci také 
vystoupí v hromadných skladbách 
na festivalech SokolGym 2022.  
A 15. února otevíráme v Říča-
nech nové cvičení pro muže, zá-
jemci (i nezkušení) mohou pod 
vedením cvičitele začít posilovat 
na tradičním nářadí – čekají vás 
kruhy, bradla, žebřiny a další.  
Přeji nám všem, ať nás (nejen) v le-
tošním roce provází sokolský opti-
mismus a elán.

Lucie Lacinová, 
místonáčelnice 

sokolrd - v sokole od prvních krůčků
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Draci v novém roce nepolevují
Sezóna se nám 
přehoupla do dru-

hé poloviny a v novém roce se již do-
stalo do akce několik dračích týmů. 
Naši elévové válčili v domácím pro-
středí Městské sportovní haly a před-
vedli hezké bojovné výkony, na kte-
rých však byla lehce znát dlouhá herní 
pauza. 
Zápasové vytížení se týkalo také do-
rosteneckých týmů. Elitní doroste-
necký tým se bohužel v hlavách zapo-
mněl u stromečku a v Mladé Boleslavi 
přišlo v prvním zápase škobrtnutí, 
které stálo naše borce tři body a ukon-
čilo jejich neporazitelnost v lize. 
V druhém zápase se už Draci srovnali 
a s pražskými Vosami pohodově zví-
tězili. Pro naše dorostence to je nepří-
jemná ztráta, kterou ale mohou na-
pravit 23. 1. v Benešově, kde se utkají 
v přímém souboji o první místo v lize 
s Tatranem Střešovice. Dorostenecká 
rezerva odehrála vyrovnané zápasy, 
podařilo se jí zvítězit a posunula se 
díky tomu na třetí místo v tabulce.
V akci se ukázaly také oba mužské 
týmy. A tým odehrál dva náročné zá-
pasy v oslabené sestavě. S tím nebyl 
žádný problém a Draci v prvním zá-
pase porazili soupeře 12:4 a ve dru-
hém 6:3. Díky těmto výsledkům se 
drží stále na špičce tabulky. Rezervní 
tým TTB přivezl do Říčan z Jižního 
Města 6 bodů po výhrách 9:1 a 8:3. 
Přímý soupeř dračí rezervy o první 
místo prohrál a „Béčko“ je díky tomu 
v čele soutěže s šestibodovým násko-
kem.
Mladší žáci na lyžích
Doba covidová stále omezuje naše 
životy i sportování. Z toho důvodu 
byl zrušen turnaj Prague Floorball 
Cup, na který se všichni těšili. Tre-
néři mladších žáků se nechtěli vzdát 
myšlenky na víkend strávený se svými 
svěřenci, a tak se rozhodli, že v rám-
ci utužení týmového ducha pojedou 
společně na hory. V pátek 7. 1. 2022 
se tedy několik plně naložených aut 
vydalo směrem do Rokytnice nad Ji-
zerou. Byl to víkend v duchu sportov-
ních a týmových aktivit. Trenéři byli 
mile překvapeni lyžařskými schop-
nostmi svých svěřenců. Po dni strá-

veném na svahu byly večery naplněny 
spoustou off-line aktivit, díky kterým 
se všichni lépe poznali. Hráči i trenéři 
byli z této akce nadšeni a doufají, že se 
jim podaří brzy zopakovat.

Pro více informací sledujte náš Face-
book, webové stránky a v případě do-
tazů nás neváhejte kontaktovat na e-
-mail: info@florbaldraci.cz.

Za klub FBC Draci Říčany
Tomáš Tichý

73



Co se děje v kultuře

74 texty.kuryr@ricany.cz

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

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

WWW.KNIHOVNA.rICANy.CZ

OTeVírACí DObA:
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.

Úterý 22. února, 13.00, Stará radnice – „Jak 
na chytrý telefon, tablet a notebook“
V minulém Kurýru jsme informovali o připravované akci 
pro seniory, kteří by chtěli vylepšit své schopnosti využívat 
digitální technologie a lépe zvládat nejrůznější životní situ-
ace s nimi spojené. Zaznamenali jsme dobrý ohlas a tak jsme 
rádi, že můžeme oznámit datum prvního semináře. 
Seminář povedou lektoři ze sdružení Moudrá sovička. Jeho 
členové se podílejí na vývoji speciálních aplikací pro seniory 
a nové technologie a služby jsou jejich denní chléb. Zárukou 
kvality a profesionálního přístupu jsou sdílené bohaté zkuše-

nosti z technických oborů, sociálních služeb a v neposlední 
řadě z oblasti vzdělávání a vedení projektů. Společným zá-
jmem jednotlivých členů je snaha zkvalitnit a zjednodušit 
život starším lidem a seniorům. 
 
Zveme tedy seniory (65+) v úterý 22. února od 13 hodin 
na čtyřhodinový seminář, tentokrát do koncertního a výstav-
ního sálu v budově Staré radnice na Masarykově nám. 83. 
Akce je zdarma, a to díky podpoře Nadace Vodafone. 
 
Počet účastníků je omezen, prosíme tedy, abyste si místo 
nejdříve zarezervovali na emailu dospele.odd@knihovna.
ricany.cz, na telefonu. 323 602 654 nebo osobně v knihov-
ně, v oddělení pro dospělé v Teršípově domě. Pokud počet 
zájemců přesáhne kapacitu, uspořádáme další semináře, 
o kterých budeme včas informovat. Již nyní máme zaregis-
trované zájemce, kteří se nám přihlásili na základě informací 
v lednovém Kurýru. Ty budeme kontaktovat, aby nám svou 
účast potvrdili. Další jsou srdečně zváni.

Vladimír Levický 



Co se děje v kultuře

75



Co se děje v kultuře

Co se bude dít v muzeu 
v únoru
Výstava „Příběh říčanského 
hradu“

každý den od 14 do 18 hod.

Výstavu prodlužujeme vzhledem k si-
tuaci s covidem-19 do konce léta.
Přijďte prožít příběh říčanského hra-
du! Na výstavě zjistíte, jak říčanský 
hrad vznikl, co během své existence 
zažil a proč je z něj dnes jen zříceni-
na. Postavíte si svůj hrad a vyzkoušíte 
si, jak se ve středověkém hradu žilo. 
Pomocí vizualizace vstoupíme do ří-
čanského hradu v době jeho největší 
slávy. K výstavě je připraven program 
pro ZŠ i MŠ, rezervace nutná na e-
-mailu edita.jezkova@muzeum.rica-
ny.cz.

Postavte si svůj říčanský 
hrad – VYSTŘIHOVACÍ 
MODEL HRADU
V muzeu je nově v prodeji vystřiho-
vánka říčanského hradu. Vystřiho-
vánka je vytvořena v jednoduché 
obtížnosti tak, aby ji mohly sestavit 
s pomocí dospělých i mladší děti, kte-
ré už zvládnou přesnou práci s nůž-
kami. 

Na výstavě Příběh říčanského hra-
du si prohlédnete sestavený model 
i s dalšími středověkými stavbami. 
Model si pak můžete zakoupit v mu-
zejním obchůdku nebo na e-shopu 
muzea za 120 Kč.

Jan Žižka a Říčany aneb 
Vše, co jste chtěli vědět 
o Žižkovi  
čtvrtek 10. února 18–20 hod.

Věděli jste, že Jan Žižka obléhal Říča-
ny? Letos to bude už 602 let. Proč za-
útočil právě na Říčany? Které památ-
ky na obléhání nebo na Žižku jako 
takového dodnes v Říčanech máme? 
Na tyto a další otázky získáte odpo-

věď na besedě s historikem muzea Ja-
nem Boukalem, odborníkem na čes-
ké dějiny pozdního středověku. Akce 
je zaměřena pro dospělé návštěvníky 
a mládež.

Příběh říčanského hradu 
– komentovaná prohlíd-
ka
čtvrtek 17. února 17–19 hod. 

Chtěli byste vědět, jak hrad vypadal 
v době své největší slávy a co vedlo 
k jeho zániku? Přijďte si prohléd-
nout naši výstavu s jejím spoluauto-
rem, historikem Janem Boukalem. 
Podrobně vás seznámí s příběhem 
hradu Říčany, dozvíte se o jeho sta-
vební 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 určena pro do-
spělé návštěvníky a mládež. 

Řezání a broušení ka-
menů
sobota 19. února 14–17 hod.

Máte doma kámen, do jehož nitra 

byste chtěli pohlédnout, nebo byste 
si broušení a leštění kamenů jen rádi 
vyzkoušeli? Budeme se na vás těšit 
v Geoparku v centru Říčan. Na akci je 
nutná rezervace na emailu jana.svan-
dova@muzeum.ricany.cz.

Přijďte si do muzea vyro-
bit pečeť 
Na rodinném středověkém odpoledni 
si projdete výstavu, vyzkoušíte při-
pravené aktivity, a navíc si vyrobíte 
pečeť se znakem pánů z Říčan z pe-

MINIMÁLNÍ OKRAJ
INVERZNÍ 

PRUH

MINIMÁLNÍ OKRAJ
POZITIV
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Ze sbírek muzea: 
renesanční kachel s motivem „šlechtický pár“
Kamnové kachle z období středo-
věku a raného novověku nebyly 
jen funkčními předměty (tj. sou-
částí kachlových kamen vytápějí-
cích místnosti), ale byly současně 
předměty uměleckými. Odráží se 
na nich představy tehdejších lidí 
o světě i jejich zájmy. Proto na nich 
nacházíme výjevy s náboženskou 
tematikou (především biblické výje-
vy), ale také erbovní znamení nebo 
motivy ryze světské. Mezi nejkrás-
nější kachle ze sbírky Muzea Říčany 
patří z období renesance (16. – rané 
17. století) pocházející zeleně gla-
zovaný římsový komorový kachel. 
Vidíme na něm motiv „šlechtický 
pár v renesančním oděvu stojící 
v oknech“. Nad šlechtickým párem 
se nacházejí dvě lunety s bobule-
mi, které jsou vyplněny vějířovitým 
motivem. Zadní stěna kachle je sil-
ně zašpiněna sazemi od kouře. To 
svědčí o častém používání kamen, 
jejichž součástí kachel byl.  Frag-
ment stejného kachle (ovšem bez 
glazury) byl nalezen v domě čp. 60 
na Masarykově náměstí v Říčanech 
a dnes se nachází v muzeu v Bran-

dýse. V případě glazovaného kachle 
z říčanského muzea sice nevíme, 
kde byl nalezen, ale teoreticky může 
pocházet ze stejného domu jako ná-
lez z roku 2018. Hypotetickou po-
dobu kachlových kamen zachytila 
známka České pošty s vyobrazením 
říčanského kachle. Kachel je pa-
mátkou z doby definitivního zániku 
říčanského hradu a vzestupu při-

lehlého městeč-
ka za vlády rodu 
Smiřických. Jak 
hrad zanikl, to 
se můžete do-
zvědět na aktu-
ální výstavě Pří-
běh říčanského 
hradu.

Jan Boukal

četního vosku.  Akce probíhá v tyto 
termíny: 20. 2., 13. 3., 3.4. Více infor-
mací najdete na webu muzea.

Narozeninová oslava 
pod širým nebem v Geo-
parku Říčany 
Plánujete v rodině oslavu narozenin? 
Nabízíme vám možnost uspořádat 
ji na čerstvém vzduchu se spoustou 
aktivit a zábavy jako rýžování pra-
vých českých granátků, odkrývání 
paleontologického naleziště, od-
lévání a barvení sádrových odlitků 
nebo průzkum jeskyně. V geoparku 
je ohniště, je tedy možné i opékat. 
Oslavenci nakonec necháme na jeho 
počest vybuchnout sopku! Více in-
formací najdete na našich webových 
stránkách. 

Hledáme 
nové členy do přírodovědného kroužku pro děti ve věku 10–15 let. 

V kroužku zkoumáme a bádáme, trávíme čas venku a dozvídáme se hra-
vou formou zajímavosti z přírody. děti si vyzkoušejí různé typy pozorová-
ní a práci s rozmanitými pomůckami včetně mikroskopů. Kroužek vedou 

zkušené lektorky. Připojit se lze kdykoli během školního roku.

Kdy: každý čtvrtek, 16–18 hod.
Kde: v budově muzea a blízkém okolí, 
občas i s menší expedicí vlakem
PRo: děti se zájmem o přírodu,  
věk 10–15 let
CeNa: 1 100 Kč/pololetí

V souvislosti s měnící se epidemickou 
situací sledujte prosím náš web nebo 
Facebook, případně si o aktuální 
informace k akcím zavolejte na tel. č. 
722 074 782 nebo 323 603 161.
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02 únor
PRogRam 2022

PŘIPRAVU-
JEME

Michalovi Mazlíčci  
– Michal nesvadba
 So 19 / 02 / 2022 – 10.00
   Zábavné inteRaktivní PředStavení PRo děti.   

 
  www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

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!  

originální pražský  
synkopický orchestr
 St 16 / 02 / 2022 – 19.30
   Raný ameRický jaZZ, blueS  
  a taneční hudba 20. let 20. Století 
  v nejautentičtějším Podání.  

 KONCERT Y 

ONdŘEJ HAVELKA & HIS MELOdY 
MAKERS
St koncertní show SWING NYLONOVÉHO VĚKU POKRAČUJE! 

 dIVAdLO 

ÚL, VČELAŘSKÉ dIVAdELNí RONdO
čt v.a.d. kladno – Přeložené PředStavení!

 SPOLEČNOS T A TANEC 

PRVNí ŘíČANSKá VEŘEJNá TANČíRNA
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 Vá ŽN á HUdBA  

MATYáš NOVáK
St koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KONCERT Y  

ORIGINáLNí PRAŽSKý SYNKOPICKý 
ORCHESTR
St Raný americký jazz, blues a taneční hudba 20. let 20. století  
v nejautentičtějším podání.

  dĚ TI  

MICHALOVI MAzLíČCI – MICHAL 
NESVAdBA
So  Zábavné interaktivní představení pro děti.

 SPOLEČNOS T A TANEC 

PRVNí ŘíČANSKá VEŘEJNá TANČíRNA
So Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 dIVAdLO 

PETR KOLEČKO: zAKázANÉ UVOLNĚNí
čt komedie. Premiéra představení dS tyl říčany. 

těšíme se na vaši návštěvu!

19.30

16

10.00

19

info@kclabut.cz

19.30

24

Špejbl’s helprs 
– ac / dc revival band
 Pá 08 / 04 / 2022 – 20.30
   konceRt nejlePší Revivalové kaPely ac/dc.  

20.00

02

19.30

09

19:30

03

NEBUď LABUť A  Zajdi na kultuRu!

doctor victor  
+ the drops + nasty ratz
 Pá 11 / 03 / 2022 – 19.00
   SPolečný konceRt mladých Rockových kaPel.

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”. 

WohnoUt 
 Pá 25 / 03 / 2022 – 20.00
   KAPELA WOHNOUT OSLAVUJE ČTVRTSTOLETí 
SVÉ ExISTENCE VYdáNíM dESáTÉHO ŘAdOVÉHO 
ALBA, KTERÉ NESE NETRAdIČNí POJMENOVáNí - 
HUH!  

německu, Polsku a uSa a hrdým členem PetRof art family. jako 
sólista a komorní hráč se představil v německu, Rakousku, Polsku, 
lucembursku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, španělsku, itálii, norsku, 
Thajsku a uSa. v letech 2015 a 2016 absolvoval 2 velmi úspěšná 
koncertní turné po číně. na říčanském koncertu zazní skladby  
f. Schuberta, f. liszta a R. Schumanna.

ORIGINáLNí PRAŽSKý SYNKOPICKý ORCHESTR
– Raný americký jazz, blues a taneční hudba 20. let 
 oRiginální PRažSký SynkoPický oRcheStR se zabývá stylovou 
interpretací raného amerického jazzu,  blues a taneční hudby 20. let  
na autentické dobové nástroje. orchestr byl založen v roce 1974 
trumpetistou, pianistou a muzikologem Pavlem klikarem, předním 
znalcem a interpretem tohoto žánru. v roce 2018 se vedení ujali jeho 
mladí pokračovatelé jan Pospíšil a michael chomiszak za vydatné 
pomoci pianisty a spoluzakladatele souboru jiřího gilíka.     
obSaZení: Jan Pospíšil – saxofon, klarinet, Vojtěch Pospíšil – 
saxofon, klarinet, Michael Chomiszak – trumpeta, kornet, Matěj šmíd 
– trombon, zpěv, Antonín dlapa – banjo, kytara, Jan Brabec – banjo, 
Pavel Jurečka – kontrabas, suzafon, Jiří Gilík – piano.

nikdy není pozdě 

 Út 08 / 03 / 2022 – 19.30
   václav vydRa a jana Paulová, Přední heRci  
  divadla kalich Se vám PředStacví ve Skvělé  
  komedii noRma foSteRa: „nikdy není PoZdě”.  

ONdŘEJ HAVELKA & HIS MELOdY MAKERS
– Swing nylonového věku pokračuje!
  nylonový věk – první tři euforická poválečná léta – byla dobou 
největšího rozkvětu českého swingu. Po loňské koncertní show Swing 
nylonového věku jsme shledali, že vynikající hudební materiál z repertoiru 
skvělých českých bigbandů tohoto období není zdaleka vyčerpán.  
a tak jsme se rozhodli v tom radostném swingovém bádání pokračovat.  
v koncertní show Swing nylonového věku PokRačuje! 
předvedeme s mými melody makers další hotjazzové fláky z této vrcholné 
éry bigbandového swingu, tuze žhavé a snad ještě krasší!

KLAVíRNí „PRALINKY“ S MATYášEM NOVáKEM
– Kruh přátel hudby
  Matyáš Novák (nar. 20. 6. 1998) patří díky mimořádnému 
harmonickému cítění, širokému repertoáru a vynikající úhozové technice 
k nejperspektivnějším pianistům své generace. je vítězem mnoha 
klavírních soutěží  v české republice, španělsku, Slovinsku, Rakousku, 

kocoUr v botách
 So 05 / 03 / 2022 – 10.00
   kRáSné loutkové divadlo PRo děti  
  i Rodiče v Podání divadelního SPolku buchty  
  a loutky. Přijďte RoZehřát dětSké duše  
  Sobotní doPoledne do „labutě”.   

19:00
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19:00
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PŘIPRAVU-
JEME

Michalovi Mazlíčci  
– Michal nesvadba
 So 19 / 02 / 2022 – 10.00
   Zábavné inteRaktivní PředStavení PRo děti.   
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& his Melody Makers
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   v konceRtní Show SWING NYLONOVÉHO  
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originální pražský  
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St koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 KONCERT Y  
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NEBUď LABUť A  Zajdi na kultuRu!
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Thajsku a uSa. v letech 2015 a 2016 absolvoval 2 velmi úspěšná 
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předvedeme s mými melody makers další hotjazzové fláky z této vrcholné 
éry bigbandového swingu, tuze žhavé a snad ještě krasší!
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– Kruh přátel hudby
  Matyáš Novák (nar. 20. 6. 1998) patří díky mimořádnému 
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

ladŮv kraj a okolí...
kulturní a sPortovní kalendář 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 6. 3. Říčany Výstava „Příběh říčanského hradu“ 
Postavíte si svůj hrad, vyzkoušíte si, jak se ve středověkém hradu žilo. Pomocí 
vizualizace vstoupíme do říčanského hradu v době jeho slávy. Muzeum Říčany.

do 31. 3. Jevany Výstava „Svět očima Igora Mikuly“
Prodejní výstava fotografií Igora Mikuly, vítěze soutěže Czech Nature Photo. 
Obecní úřad v Jevanech.

Říčany Výstava „Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka“
Výstava dvanácti plakátů zachycující život a tvorbu Karla Havlíčka Borovského. 
Průjezd u vstupu do knihovny. Teršípův dům, Masarykovo nám. 66. PO - PÁ 
8.30 - 18.00, SO 8.30 - 12.00

1. 2. Kame-
nice

19.30 Talkshow Ivy Hüttnerové a Hanky Křížkové
Talkshow, ve které zazní řada historek ze života i z profese a bude se i zpívat. 
Kulturní dům Kamenice.

2. 2. Říčany 20.00 Ondřej Havelka & his Melody Makers
Koncertní show SWING NYLONOVÉHO VĚKU POKRAČUJE! Kulturní 
centrum Labuť.

3. 2. Říčany 19.30 ÚL, včelařské divadelní rondo
Nový termín přeloženého představení. Vstupenky zůstávají v platnosti. Kulturní 
centrum Labuť.

5. 2. Uhří-
něves

10.30 Sobotní pohádka: Kvak a Žbluňk - dva kamarádi
Pohádka s písničkami a povídáním o ročních obdobích. Pro děti od tří let. 
Divadlo U22.

8. 2. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna
Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. Neformální oblečení. Přijďte se po-
bavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila! Kulturní centrum Labuť.

9. 2. Říčany 19.30 Matyáš Novák
Klavírní recitál. Nový termín přeloženého koncertu. Vstupenky zůstávají v plat-
nosti. Kulturní centrum Labuť.

10. 2. Říčany 18.00 - 20.00 Jan Žižka a Říčany aneb vše co jste chtěli vědět o Žižkovi
Věděli jste, že Jan Žižka obléhal Říčany? V předloňském roce tomu bylo 600 let. 
Beseda pro dospělé návštěvníky a mládež s historikem muzea Janem Boukalem, 
odborníkem na české dějiny pozdního středověku. Muzeum.

12. 2. Uhří-
něves

10.30 Sobotní pohádka: Kterak skřivánek Vánek musel vrznout aneb Masopustní 
pohádka
Představení pro děti od tří let. Divadlo U22.

12. 2. Kunice 20.00 Valentýnský ples
Zámek Berchtold.

13. 2. Průho-
nice

17.00 Zámecká hudební setkání
Five Star Clarinet Quartet (klarinet, saxofon). Mozart - Bach - Vaňhal. Rytířský 
sál zámku.

15. 2. Kame-
nice

18.00 - 20.00 Benefice „O výchově dětí…“ s Janem Vojáčkem a Janem Rakem
Benefice se uskuteční za hudebního doprovodu Miroslava Mikeše a jeho písní 
a violoncellistky Hany Janouškové. Kulturní dům Kamenice.

16. 2. Říčany 19.30 Originální pražský synkopický orchestr
Raný americký jazz, blues a taneční hudba 20. let 20. století v nejautentičtějším 
podání. Kulturní centrum Labuť.
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17. 2. Říčany 17.00 - 19.00 Příběh říčanského hradu - komentovaná prohlídka
Dozvíte se o stavební podobně říčanského hradu, o jeho majitelích a mnoho 
faktů o životě na hradech. Pro dospělé návštěvníky a mládež. Muzeum.

17. 2. Říčany 20.00 Asonance - PŘELOŽENO NA 1. 3. 2022
Skotské a irské balady a písně. Kulturní centrum Labuť.

18. 2. Kunice 18.30 MAMMAS and MAMMAS
Koncert ženského vokálního souboru. Zámek Berchtold.

18. 2. - 20. 
2.

Říčany Říčanský pohár
45. ročník mezinárodní taneční soutěže v tanečním sportu. Soutěž bude usku-
tečněna podle epidemické situace. Sportovní hala Říčany.

19. 2. Říčany 10.00 Michalovi mazlíčci - Michal Nesvadba
Zábavné interaktivní představení pro děti. Kulturní centrum Labuť.

20. 2. Říčany 14.00 - 17.00 Rodinné středověké odpoledne
Ve spolupráci s lektorkou si můžete postavit svůj hrad, vyzkoušet si, jak se 
ve středověkém hradu žilo a vyrobit si pečeť z pečetního vosku. Muzeum.

22. 2. Kame-
nice

19.30 Jablkoň
Koncert české alternativní skupiny. Kulturní centrum Kamenice.

22. 2. Kunice 19.30 Beseda na téma „Psychologie stresu“
Zámek Berchtold.

24. 2. Říčany 19.30 Petr Kolečko: Zakázané uvolnění
Komedie. Premiéra představení DS TYL Říčany. Kulturní centrum Labuť.

Co se děje v kultuře
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Historie v obrázcích

92 texty.kuryr@ricany.cz

prosím
e vlastníky historických fotografií (od 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo m

alovaných obrazů s regionální tem
atikou o zapůjčení či darování m

uzeu.  zapůjčené předm
ěty budou po na-

skenování v pořádku vráceny m
ajiteli. přispějete tak k dokum

entaci podoby m
ěsta a okolí.

Foto: archiv M
uzea říčany 

černobílá pohlednice zachycuje klasické říčanské panorama s hradem, školou a kostelem. ovšem daleko zajímavější je zachycení podoby podskalí 
s téměř vesnicky působící zástavbou. lázeňská louka na snímku není jen místem, kde pózují děti ve svátečních šatech, ale také se zde v hojném 
počtu pasou husy. stromky v popředí jsou stromořadím „na obci“. snímek pochází z roku 1915. 
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