Vaše nápady
VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

Příloha Překvapte Říčany 2022

Vaše kampaně

Vaše hlasování

6. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTOVÁNÍ

PŘEKVAPTE
ŘÍČANY

...realizace
za pět milionů
ve vašem městě

Hlasujte
od 1. do 15. 6. 2022

Překvapte Říčany

Výsledky hlasování pátého ročníku Překvapte Říčany 2021
Kategorie VELKÉ projekty do 2 mil. Kč
Rozšíření a doplnění
Nové hrací prvky – lanové mosty
chybějící části chodníku na
na hřišti loď u Mlýnského rybníka
frekventovaném místě v ulici
/ v přípravě, (bude upraveno dle
Rooseveltova / v přípravě
rozpočtových možností)

Mostek pro pěší a cyklisty za
hokejovou halou / v přípravě, VZ
na zhotovitele

Kategorie MALÉ projekty do 500 tis. Kč

Víceúčelové molo na Jurečku nejen pro
otužilce / v provozu od května 2022

Chodník ve spodní části ulice Ke Koupališti
/ v přípravě

Výsledky hlasování čtvrtého ročníku Překvapte Říčany 2020
Kategorie VELKÉ projekty do 2 mil. Kč

Rekonstrukce cesty pro pěší od nádraží
k Myší díře / v provozu prosince 2021

Revitalizace hřiště na Lázeňské louce/
v provozu od října 2021

Kategorie MALÉ projekty do 500 tis. Kč

Zastřešení autobusových zastávek ve městě
/ v provozu od dubna 2022
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Den za obnovu Říčanského lesa pro veřejnost /
na jaře 2022 proběhla pilotně akce pro školy

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany

Výsledky hlasování třetího ročníku Překvapte Říčany 2019
Kategorie VELKÉ projekty do 2 mil. Kč

Dopravní hřiště v Říčanech – modernizace /
v provozu od listopadu 2020

Dlážděná stání pro kontejnery na tříděný
odpad po městě / realizováno

Kategorie MALÉ projekty do 500 tis. Kč

Defibrilátor - zachraňte život! / realizováno

Zadržení vody v krajině při správné údržbě
turistických a místních komunikací /
pěstební
zásahy
a těžba
v zamýšlené
lokalitě
odsunou
realizaci
zhruba
o další rok

Výsledky hlasování druhého ročníku Překvapte Říčany 2018
Kategorie VELKÉ projekty do 2 mil. Kč

Charitativní obchod KOLOBĚH /
v provozu od listopadu 2019

Minigolfové hřiště na Marvánku /
v provozu od září 2019

Kategorie MALÉ projekty do 500 tis. Kč

Lavičky v říčanském lese nejen pro seniory /
v provozu od března 2019

Venkovní posilovna – Lázeňská louka / v provozu
od června 2019
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Překvapte Říčany

Výsledky hlasování prvního ročníku Překvapte Říčany 2017
Kategorie VELKÉ projekty do 2 mil. Kč

B+R parkoviště pro kola / v provozu od dubna
2018

Industriální park pro „náctileté“
/plánované dokončení do konce tohoto roku
V dubnu 2021 bylo
vydáno stavební
povolení. Jsou
provedeny terénní
úpravy a vybírá
se zhotovitel
skateparku.

Kategorie MALÉ projekty do 500 tis. Kč

Rozšíření chodníku ulice Široká /
v provozu od května 2019

Dobudování chodníku Domažlická – Legií /
v provozu od července 2018

Rozhodněte o pěti milionech
z městského rozpočtu
Pošesté v řadě můžou Říčanští rozhodnout, kam půjde jedno procento
z investičního rozpočtu města. Registrována byla rovná třicítka námětů.
Sedm nesplnilo podmínky a do hlasování nepostoupilo. Provést rekonstrukci ulice Do Lehovce navrhli dva
navrhovatelé, kteří jdou do hlasování
společně. Návrh na Komunitní dvorek navrhovatelka po událostech na
Ukrajině a vlně uprchlíků nahradila
aktuálnějším tématem, a to po odsouhlasení na veřejném projednání.
Do hlasování jde osm námětů v kategorii do dvou milionů a čtrnáct do půl
milionu korun. Radnice pak bude realizovat dva první z každé kategorie
s nejvyšším počtem hlasů.
Jaké projekty do dvou milionů můžete podpořit?
První námět požaduje obnovení
hřbitova v Radošovicích. Nyní je
místo v územním plánu uvedeno

4

jako veřejná zeleň. Pohřbívalo se
zde do roku 1972. Jedná se o pozemek nedaleko benzínové pumpy na
Černokostelecké ulici. Vzniknout by
zde mohl urnový háj s rozptylovou
loučkou. Opakovaně se o vaše hlasy
uchází Revitalizace návsi v městské části Strašín, kde by rádi investovali do nového povrchu, zeleně
a dalších úprav v centru obce. Záměr
zastřešit další zastávky převážně
městské linky autobusů by mohl
oslovit nejen ty z vás, kteří hromadnou dopravu využívají. Výstavbu
chodníku v ulici Dukelská od Bezručovy ulice po Černokosteleckou
uvítají pěší, kteří tudy chodí na zastávku busů, do čínské restaurace či
do květinářství. Maminkám ve městě chybí vnitřní prostor na hraní pro
nejmenší děti. Maminky i děti by zde
mohly navazovat sociální kontakty.
Takovéto herny běžně fungují v řadě
měst. Elektromobily a elektroko-

la pro veřejnost na zkoušku, to by
chtěli nabídnou žáci světické školy.
Záměrem je prý zbavit se předsudků a zlepšit ovzduší. Nebo máte
také pocit, že se v Říčanech i přes
pár nedostatků máme velmi dobře
a jsme schopni se vzdát těchto investic a poslat dva miliony korun do
válkou zmítané a hrdinně se bránící
země? A věnujeme finance přímo
Ukrajině? Anebo použijeme sumu
na pomoc ženám a dětem na Říčansku, které před ruskými zvěrstvy
utekly s tím nejnutnějším a opustily
domovy, své muže, syny, rodiče, aby
zachránily své životy?
Udělit můžete v této kategorii tři
kladné hlasy. Poté můžete udělit jeden záporný, ale nemusíte.
Z jakých projektů do půl milionu
můžete vybírat?
Trápí vás povrchy cest pro pěší? Vzniknout by mohly hned dvě mlatové ces-
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Překvapte Říčany – velký projekt
Překvapte
do 2 milionů
Říčany
ty - jedna by propojila cestu přes lesík od Bezručky po Olivovu a druhá
Roklanskou se ZŠ U Lesa. Rekonstrukci by si jistě zasloužila blátivá
ulice Do Lehovic u Oázy. Ta se však
do rozpočtu dvou milionů nevejde,
proto je nutné nejprve rekonstrukci
vyprojektovat. Hladký asfalt od Oázy
až po napojení na cyklostezku u Rozpakova by jistě uvítali i bruslaři. Opravit by pěší chtěli i schody u mostu,
které propojují ulici Černokostelecká
s Říčanskou. Schody se mají v rámci
oprav mostu stavět nové, rekonstrukci
Černokostelecké však ŘSD již dvakrát
odložilo. Chcete zlepšit stav některých
veřejných ploch zejména na nádraží,
kde prochází velké množství lidí? Severní vstup do Rondelu by si renovaci
jistě zasloužil. Zde zatím úklid městu
komplikují majetkoprávní vztahy.
Rondel se dle smlouvy má převést do
majetku města, převod však vázne
a město vlastní dosud jen vestavbu
(infocentrum). Vyčistit město od
graffiti je další z námětů. Vadí vám
intenzivní veřejné osvětlení? Vyřešit
rušivé světlo z lamp by mohl jeden
z předložených projektů. Úprava lamp
bude provedena na základě individuálních požadavků. Naopak rozsvítit
nebo dokonce rozeznít zvonkohrou

by se mohla radniční věž. Vracet odložené věci do oběhu a předcházet
tak vzniku odpadu má za cíl projekt
Re-Use, který by vznikl na sběrném
dvoře. V mnoha městech projekt již
úspěšně funguje. Ani letos nechybí
projekt pro pejskaře psí park, který
má skromné přání umístění pár laviček a košů. Tužit těla i vztahy budete
moci v případě vítězství projektů na
dvou lokalitách. Jednu navrhují fotbalisté v areálu FK Říčany, umístit posilovací stroje a venkovní posilovací
hřiště tzv. workout navrhují na konci
cyklostezky před Světicemi žáci tamní školy. Hodit by se to mohlo mnoha
sportovcům, kteří zde běhají, nebo výletníkům na cyklostezce. Kus historie
Říčan by mohlo připomínat relaxační
posezení u dubů. Věděli jste, že pět
památečních dubů roste na bývalé
hrázi rybníku Fabián? A nebo že u hradu kdysi bývala terasa? A může být
opět, pokud námět na obnovení terasy a úpravu okolí hradu podpoříte
svým hlasem.
V těch malých si můžete vybrat až
pět námětů, které podpoříte kladným hlasem a za každé dva udělené
kladné můžete udělit i záporný. Udělení záporných bodů není podmínkou, jen možností.

I letos je z čeho vybírat. Děkujeme
za všechny náměty. Neváhejte a hlasujte!
Které náměty nepostoupily a proč?
Nejčastěji ty, jejichž realizace nebyla
na majetku města. Město ze zákona
nesmí investovat do cizího majetku.
Konkrétně šlo o projekty Renovace
podchodu na nádraží, ten není a ani
nikdy nebude majetkem města. Město však hledá způsob, jak o podchod
legálně lépe pečovat než jeho majitel
(Správa železnic). Projekt žáků ze
školy Magic Hill pod názvem Magic
Wall, se kterým si dali tolik práce,
také do hlasování nemůže. Zeď proti
budově školy je majetkem T.J. Sokol
Říčany a Radošovice. Zpevněnou
cestu pro pěší a cyklisty, která by
spojila Říčany s městskou částí
Voděrádky, zatím nemůže město
realizovat, neboť k tomu nevlastní nutné pozemky. Díky souhlasu
vlastníků a ochotě zemědělce, který
podniká na přilehlých polnostech,
však loni vznikla z iniciativy radnice
zatravněná cesta podél Voděradské.
Bezpečně na polní stezky u trafostanice se zatím skrz remízy také
nedostaneme. Remízy jsou chráněny
oplocenkou a zasazené stromy a keře
potřebují dostatek času na zakořenění, aby mohly správně plnit funkci
izolačního zeleného pásu a v budoucnu odclonit možný hluk z Pražského
okruhu. Za tímto účelem byla výsadba hrazena z evropských dotací a udržitelnost tohoto projektu je do roku
2031. Říčanská spižírna, nápad, jak
podpořit zemědělce z blízkého okolí,
není z našeho pohledu v předložené
podobě realizovatelný, a to především z nedostatku vhodných prostor
a kvůli nejasné koncepci. Proměnit
komunitní centrum se zachováním
prvků ze stávajícího starého kina
není možné. Budova starého kina je
ve velmi špatném stavebně technickém stavu a dle odborných posudků
není smysluplné její zachování. Je
určena k demolici. V architektonické
soutěži v roce 2017 byl vybrán návrh
zcela nové moderní budovy s podzemním parkovištěm, na který je vydáno platné stavební povolení.
Kateřina Lauerová,
Koordinátorka PB

5

Překvapte Říčany

Projekty postupující do hlasování
Název projektu

Navrhovatel

Kategorie

1/ Hřbitov

Miroslav Kotrba

velké

2/ Revitalizace návsi Strašín

Dominik Landkammer

velké

3/ Zastřešení autobusových zastávek

Zdeňka Lojková

velké

4/ Darování části rozpočtu Překvapte Říčany VI na pomoc Ukrajině

Lukáš Shrbený

velké

5/ Chodník v ulici Dukelská (Bezručova - Černokostelecká)

Ivo Háleček

velké

6/ Pomoc ukrajinským ženám a dětem na Říčansku

Ivana Drbohlavová

velké

7/ Vnitřní herna – místo pro setkávání dětí a jejich rodičů

Iva Kirejevová, Petra Svašková,
Nikola Doleželová

velké

8/ Elektroauta a elektrokola na zkoušku

Kateřina Čiháková a 9.A

velké

9/ Úprava pěší cesty k Olivovně

Markéta Vodáková

malé

10/ Venkovní fitness v centru města

Jan Vojta

malé

11/ ReUse point aneb dejte věcem druhou šanci

Irena Horáčková

malé

12/ Psí park

Eva Havelková

malé

13/ Očištění města od graffiti

Pavel Kotáb

malé

14/ Renovace severního vstupu do Rondelu

Margit Novotná

malé

15/ Oprava pěšiny z ulice Roklanská k ZŠ U Lesa

Jaroslav Marek

malé

16/ Projektová dokumentace Rekonstrukce ulice Do Lehovic

David Mužík a Tomáš Hais

malé

17/ Stínění rušivého veřejného osvětlení

David Rajmon

malé

18/ Posezení U dubů

Helena Dušková

malé

19/ Obnovení terasy Na Hradě „Úprava okolí hradu v Říčanech – II.
etapa“

Zdenek Vávra

malé

20/ Elektronická zvonkohra a nasvícení na věž Staré radnice

Zdenek Vávra

malé

21/ Udělejme něco s těmi schody!

Vendula Klimešová

malé

22/ Workoutové hřiště na cyklostezce – posilujeme také vztahy

Kateřina Čiháková a 9.A

malé

Oprava cesty v ulici Do Lehovic od Oázy k Rozpakovu

Tomáš Hais

spojeno

Říčanská spižírna

Alžběta Macková

nepostupuje

Pěší spojnice Říčany Voděrádky

Ivo Háleček

nepostupuje

Bezpečně na polní stezky u trafostanice

Karel Znojemský

nepostupuje

Podchod pod nádražím

Daniel Šulc

nepostupuje

Magic Wall

Daniela Perst a 9. třída Magic Hill nepostupuje

Proměna kina v Komunitní centrum – úvodní etapa

Zdenek Vávra

nepostupuje

Nový povrch pro cestu Voděrádky – Světice (Solná stezka)

Kateřina Čiháková a 9.A

nepostupuje
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Hlasování bude probíhat od 1. do 15. června 2022
Hlasovat se bude on-line buď přes zvací e-mail, nebo přístupem
přes Portál občana města Říčany, případně i papírově:
➤ Pokud jste se v minulosti registrovali do Řídím Říčany, obdržíte na
e-mailovou adresu (zadanou při registraci) zvací e-mail s unikátním přístupem do hlasování.

Po přihlášení do Portálu občana města Říčany na adrese: obcan.ricany.cz
Přihlásit se do Portálu občana města Říčany je možné několika způsoby:
➤ mojeID
➤ datová schránka (tu si lze jednoduše,
rychle a zdarma zařídit na CzechPOINTU)
➤ eIdentita: bankovní identita (pro klienty
Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka,
KB, MONETA Money Bank, Raiffeisen bank)

➤ eObčanka (pokud je aktivovaný čip, je nutná
čtečka)

Osobně vyplněním hlasovacího listu na Infocentrech
na Masarykově náměstí nebo v Rondelu.
Provozní doba IC náměstí od 1. 6.:
Po – Pá 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
So – Ne 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
Provozní doba rondel:
Po – Pá 8:00 – 12:30, 13:00 – 17:30

Zapojte se do hlasování přes Portál občana města Říčany
Hlasování prostřednictvím Portálu
občana města Říčany je jednoduché.
Stačí mít aktivováno internetové bankovnictví jedné ze zapojených bank,
kterými aktuálně jsou Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank
a Raiffeisen bank. Použít pro přihlášení do portálu můžete také datovou
schránku, mojeID, či eObčanku.

Pokud jste se v minulosti registrovali
v Řídím Říčany, přijde vám, stejně
jako v předchozích ročnících, hlasovací zvací e-mail. Pokud jste senioři bez
přístupu k PC, přijďte osobně hlasovat
papírově do informačního centra na
Masarykově náměstí či v rondelu.
V loňském roce jsme hlasování prostřednictvím portálu vyzkoušeli
pilotně. Letos je nabídka bank ještě

širší. Vzhledem k trendu digitalizace
státní správy bychom do budoucna
chtěli využívat pouze přístup, který
ověří aktuálně platné trvalé bydliště
přes portál občana města. Apelujeme na všechny, kdo mají možnost
hlasovat on-line, aby užívali primárně elektronické hlasování. Výrazně
to urychlí výsledky a celý proces hlasování zjednoduší. Děkujeme!
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Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

HŘBITOV
Navrhuje: Miroslav Kotrba
Lokalita: bývalý hřbitov v Radošovicích vedle benzínové pumpy na Černokostelecké ul.
KATEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun
HLASUJTE:
Pro obnovení hřbitova v Radošovicích formou urnového
háje a rozptylové loučky. V Říčanech je nedostatek hrobových míst. Námět navrhovatele by vrátil místu, kde se v minulosti pohřbívalo i do země, obdobnou funkci v jiné formě.
Na tomto místě byl hřbitov zrušen v roce 1972.
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1
Vyjádření úřadu:
Územním plánem je plocha zařazena do veřejné zeleně,
kterou nelze oplotit. Pro případný návrat funkce pohřbívání je nutná změna územního plánu a také získat souhlasné stanovisko krajského úřadu SK. Městský úřad
doporučil zaměřit se spíše na rozšíření stávajícího hřbitova do míst, kde v zemi nebudou žádné ostatky a není
tam žádná překážka.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

REVITALIZACE NÁVSI STRAŠÍN
Navrhuje: Dominik Landkammer
Lokalita: náves v místní části Strašín
KATEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun
HLASUJTE:
Pro revitalizaci návsi v místní části Strašín. Celková
úprava veřejného prostranství by zahrnovala změnu a

2

opravu zpevněných povrchů, vysazení lípy a zvětšení
rozsahu zelených ploch, vybudování dřevěného altánku s posezením, umístění informačních tabulí, doplnění chodníku s přechodem a vyznačení parkovacích
míst. Rozsah revitalizace by byl závislý na aktuálních
cenách na stavebním trhu.
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Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

ZASTŘEŠENÍ AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVEK

3

Navrhuje: Zdeňka Lojková
Lokalita: autobusové zastávky ve městě (např. u nemocnice, v ulici Rýdlova, Březská, U vojenského velitelství)
KATEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun
HLASUJTE:
Pro zastřešení autobusových zastávek městské hromadné dopravy. Cílem je zpříjemnit cestujícím autobusů
čekání na spoj. V létě ochránit před slunečními paprsky a v nepříznivém počasí před deštěm či sněžením. Prodlouží se tím
i životnost laviček. Počet zastávek je určen limitem 2 mil. korun (max. 10).
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Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

DAROVÁNÍ ČÁSTI ROZPOČTU
PŘEKVAPTE ŘÍČANY VI
NA POMOC UKRAJINĚ

4

Navrhuje: Lukáš Shrbený
KATEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun
HLASUJTE:
Pro darování části investičního rozpočtu města ve výši 2
miliony korun na pomoc Ukrajině. Finance by byly zaslány na sbírku SOS Ukrajina, kterou pořádá Člověk v

tísni. Navrhovatel vybral tuto organizaci, která má třicetiletou
zkušenost a jejich pomoc je směřována jak na Ukrajinu, tak na
místa v České republice. Jsou to profesionálové, kteří vědí, kdy,
kam a jak finance využít.
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Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

CHODNÍK V ULICI DUKELSKÁ
(BEZRUČOVA - ČERNOKOSTELECKÁ)

5

Navrhuje: Ivo Háleček
Lokalita: ulice Dukelská
KATEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun
HLASUJTE:
Pro výstavbu chodníku v ulici Dukelská v úseku Bezručova (nad nemocnicí) po ulici Černokostelecká. Dukelskou ulici lidé využívají například při cestě do kvě-

12

tinářství, restaurace nebo i na autobusovou zastávku.
Rozježděné kraje vozovky se v deštivých dnech dokáží
velmi rozbahnit a lidé pak musí chodit středem komunikace. Vybudování chodníku by zvýšilo komfort
a bezpečnost chodců, celkově by to prospělo tomuto
veřejnému prostoru.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

Pomoc ukrajinským ženám
a dětem na Říčansku

6

Navrhuje: Ivana Drbohlavová
KATEGORIE: velké projekty do 2
mil. korun
HLASUJTE:
Pro darování části investičního
rozpočtu města ve výši 2 miliony
korun na pomoc ukrajinským ženám a dětem, které k nám utekly
před válkou. Finanční prostředky
by byly čerpány z rozpočtu města
přímo na konkrétní aktivity pomoci
uprchlíkům na Říčansku. Například na podporu integrace ukrajinských dětí do dětských kolektivů
(příspěvek/dotace na příměstské
tábory), podporu rodin a zlepšení
jejich životního standardu o prázdninách (organizace výletů po českých památkách a zajímavostech),
podporu integrace ukrajinských
žen do společnosti (organizace
letních intenzivních kurzů českého jazyka a vytvoření a organizace
centra pro podporu pracovních příležitostí) a centrum psychologické
pomoci.
Město již tuto pomoc velmi intenzivně
organizuje a poskytuje. O financování
se bude ucházet i ze státních zdrojů.
Přesto bude jistě potřeba další finance
uvolnit i z rozpočtu města.
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Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

VNITŘNÍ HERNA – MÍSTO PRO
SETKÁVÁNÍ DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ

7

Navrhuje: Iva Kirejevová, Petra Svašková, Nikola Doleželová
Lokalita: Na Obci (naproti dopravnímu hřišti)
KATEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun
HLASUJTE:
Pro realizaci dětské vnitřní herny, která by sloužila jako
komunitní prostor pro setkávání hlavně předškolních
dětí a jejich rodičů/prarodičů či jiného doprovodu.
Přístup do herničky by byl ohraničen otevírací dobou. Případné organizované aktivity by nebyly koncipovány jako
kroužek za účelem zachování nízkoprahovosti. Výhodou je
zde dostupné parkování, ale i zastávka veřejné dopravy. Vy-

14

užít lze v kombinaci s blízkými venkovními aktivitami (dopravní hřiště a dětské hřiště). Finance by byly využity zejména na nutnou opravu vnitřních prostor objektu města.
l místo, kde si mohou děti hrát a setkávat se
l prostor pro setkávání rodičů s možností neformálního
vzdělávání
l možnost pořádání společensko-kulturních akcí podporujících kontakt širší komunity ve městě
l podpora mezigeneračního setkávání
l podpora integrace cizinců

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – velký projekt do 2 milionů

ELEKTROAUTA A ELEKTROKOLA
PRO VEŘEJNOST NA ZKOUŠKU

8

Navrhuje: Kateřina Čiháková a 9.A
Lokalita: Říčany a okolí
KATEGORIE: velké projekty do 2 mil. korun
HLASUJTE:
Pro zakoupení elektromobilů a elektrokol (pro začátek např. 2 a 2 kusy) pro zapůjčení veřejnosti na

zkoušku. Lidé by si tak mohli jízdu elektromobilem
nebo na elektrokole vyzkoušet a to by, dle navrhovatelů, mohlo vést k postupnému překonávání různých
předsudků. Účelem je zvýšeným zájmem o elektromobilitu přispět ke snížení uhlíkové stopy v ovzduší.

Jedno z elektroaut městského úřadu

Ilustrační foto městských elektrokol
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

ÚPRAVA PĚŠÍ CESTY K OLIVOVNĚ
Navrhuje: Markéta Vodáková
Lokalita: lesík na konci ulice Bezručova,
spojnice s ulicí Olivova a Malá Olivova
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
Pro zpevnění pěší cesty mlatovým povrchem.
Cesta je často využívanou spojnicí pro obyvatele nejen přilehlého sídliště k blízkému Říčan-

9

skému lesu. Na samém konci ulice Bezručova (křížení s ulicí Sovova) začíná malý lesík
s touto pěšinou, která je v deštivém období rozmáčená
a plná kaluží. Vede směrem k ulici Olivova a Malá Olivova. Pro pohodlnější cestu za sportovními a relaxačními aktivitami požaduje záměr zpevnit cestu v šíři
1,5 m přírodním mlatovým povrchem.

Současný stav

ilustrační foto mlatového povrchu
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

VENKOVNÍ FITNESS V CENTRU MĚSTA
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI FK ŘÍČANY

10

Navrhuje: Jan Vojta
Lokalita: areál fotbalového hřiště,
ulice Škroupova, Říčany
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

náročných operacích a zranění končetin. Výhodou oproti
obdobným vnitřním zařízením je pobyt na čerstvém vzduchu. Obliba a význam venkovních workoutových hřišť
výrazně vzrůstá.

HLASUJTE:
Pro nové veřejně přístupné fitness hřiště, které by vzniklo v areálu říčanských fotbalistů v ulici Škroupova.
Navržené posilovací stroje jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Projekt počítá s instalací asi deseti různých
venkovních fitness strojů. Každý stroj bude opatřen informační cedulí s doporučením, jakým způsobem a jak
dlouho na daném stroji správně cvičit. Cvičí mladí i staří,
zapálení sportovci i náhodní kolemjdoucí. Cvičení na venkovních fitness strojích umožňují nejenom lidské tělo procvičit, protáhnout, zpevnit tělo celé, anebo některé jeho
části, ale zároveň cvičení může mít rehabilitační účinek po

17

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

REUSE POINT ANEB
DEJTE VĚCEM DRUHOU ŠANCI

11

Navrhuje: Irena Horáčková
Lokalita: sběrný dvůr, Březinova, Říčany
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
Pro pořízení kontejneru na odkládání ještě použitelných věcí. Dejte věcem druhou šanci – prodlužte jejich
životnost!
Re-use point je místo, kam mohou lidé odnášet nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít. Takto se

Ilustrační foto ReUse centrum Ostrava

věci vracejí do oběhu. Bylo by možné zde odložit drobné
předměty jako domácí potřeby, školní a sportovní potřeby, knihy, hudební nosiče, nářadí, zbytky stavebního
materiálu (třeba dlaždice). Na sběrném dvoře pro tyto
věci instalujeme speciální lodní kontejner. Na tomto
vyhrazeném místě by bylo možné věci jak odkládat, tak
bezplatně získat (kromě elektrotechniky). Tento způsob
omezuje plýtvání materiálem a prodlužuje životnost věcem, které by jinak skončily na skládce.

18
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

PSÍ LOUKA
Navrhuje: Eva Havelková

12

Lokalita: louka ohraničena ulicemi Olivova,
Pomezní, Říčany
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
Pro umístění mobiliáře (pár laviček a košů se stojanem se sáčky na psí exkrementy) a výsadbu několika
stromů v lokalitě nedaleko sídliště Na Kavčí skále.
Velká louka mezi obytnou zástavbou, kde je uvažováno
o umístění koupaliště, je oblíbeným místem setkávání
pejskařů. Slunné místo, kde by bylo fajn posedět při venčení pejsků, zatím postrádá lavičky. Záměr nepředpokládá žádné oplocení, ani prvky pro zábavu pejsků, pouze
umístění mobiliáře a výsadbu několika stromů (vše pouze na pozemcích města). Na tuto lokalitu je již schválená
uzemní studie s umístěním koupaliště.

Současný stav
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

OČIŠTĚNÍ MĚSTA OD GRAFFITI
Navrhuje: Pavel Kotáb
Lokalita: celé město Říčany, objekty v majetku města
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun

20

13

HLASUJTE:
Pro využití finančních prostředků na zajištění firmy, která odstraní z objektů v majetku města nežádoucí malby
sprejerů a opatří jejich povrch antigraffiti nátěrem.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

RENOVACE SEVERNÍHO VSTUPU
DO RONDELU

14

Navrhuje: Margit Novotná
Lokalita: vestavba v Rondelu na nádraží
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
Pro renovaci severního vstupu do Rondelu (vstup
v horní části z ulice Kamenická).
Součástí renovace by bylo odstranění nežádoucí malby
sprejerů z vestavěného objektu v Rondelu a opatření nátěrem antigraffiti. Tento objekt – čekárna a infocentrum
– je v majetku města. Vlastníkem objektu Rondel je dosud Správa železnic, s.o. Jelikož nebylo zatím dosaženo
převodu na město Říčany, je nutné pro renovaci stěn a

schodiště vyžádat nejprve souhlas vlastníka objektů, tzn.
Správy železnic, s.o.
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

OPRAVA PĚŠINY Z ULICE
ROKLANSKÁ K ZŠ U LESA

15

Navrhuje: Jaroslav Marek
Lokalita: stezka od Roklanské ulice
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
Pro přírodní mlatovou cestu v šíři 1,5 m od konce
Roklanské ulice směrem ke škole. Tato stezka je využívána žáky při cestě do školy i na sportoviště. Jezdí tudy i
cyklisté a je oblíbenou vycházkovou trasou. Stezka vede
podél potůčku Smrkovka zelení a je často velmi rozmáčená a blátivá. Hrubý makadam v podloží pomůže odvodu vody, nebude tedy nutné provádět nákladné odvodnění pomocí drenáží, které se špatně udržují.

22
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
REKONSTRUKCE ULICE DO LEHOVIC

16

Navrhuje: David Mužík a Tomáš Hais
Lokalita: ulice Do Lehovic v úseku od Golfové po cyklostezku Do Prahy na kole u Rozpakova
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
Pro zpracování projektové dokumentace, aby byla
podkladem pro rekonstrukci komunikace s asfaltovým povrchem od ulice Golfová po napojení na
cyklostezku. Projekt bude řešit rekonstrukci ulice

Do Lehovic, s vyřešením odvodu povrchových vod
a šířkových poměrů komunikace. V současnosti je
cesta rozbahněná a plná výmolů. I když jde o cestu
na okraji města, je velmi využívanou spojnicí na nově
postavenou cyklostezku. Kvalitní asfaltový povrch od
ulice Golfová by spojil Oázu s cyklostezkou a umožnil
přístup z této lokality pro bruslaře. Pohybují se zde
pěší a cyklisté společně s auty, neboť jde o jedinou příjezdovou cestu do ulice Tenisová a do chatové oblasti
u trati.
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

STÍNĚNÍ RUŠIVÉHO
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

17

Navrhuje: David Rajmon
Lokalita: na požadavky občanů města
na vybraných místech
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
Pro instalaci stínění rušivého veřejného osvětlení na
místech, která sami určí občané města. Navrhovatel chce
tímto opatřením docílit větší bezpečnosti (například oslnění

24

řidičů snižuje viditelnost chodců a dalších překážek). Světlo
ovlivňuje i naše zdraví. Lidský (i jakýkoliv jiný) organismus
potřebuje k životu denní světlo a noční tmu. Jejich střídání ve
vysokém kontrastu je životně důležité pro zdraví. Modré a zelené světlo zastavuje tvorbu hormonu melatoninu. Světelný
smog ovlivňuje také životní prostředí, vliv má například na
úbytek hmyzu, dezorientaci ptáků, stromy v blízkosti svítidel
na podzim včas neshodí listy a jsou poškozeny mrazem. Způsobuje i špatné podmínky pro vědce při pozorování oblohy.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

POSEZENÍ U DUBŮ
Navrhuje: Helena Dušková

18

Lokalita: blízko altánu na cyklostezce za propustkem
ulice Říčanská
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
Pro vytvoření přírodního parčíku s posezením v blízkosti starých dubů a veřejným ohništěm na louce
u altánu. S informační tabulí o pozapomenuté historii místa. Parčík by mohl nést jméno na památku bývalého rybníka Fabián nebo Řešeto, nebo by si ponechal současný název lokality U (pěti) dubů. Byla by zprůchodněna
stará cesta alejí, která by se ke konci aleje stáčela zpět na
louku kolem instalace hrušky Williamsovy. V bezpečné
vzdálenosti od památných stromů by se instalovaly lavičky a na louce u altánu další posezení kolem veřejného
ohniště.V rámci zachování přírodního charakteru místa
by nebylo třeba zakládat cestu nebo trávníky, ale jen občasným posekáním udržovat nízký pochozí stav vegetace.
Mezi duby a altánem je např. rozsáhlý porost ostružin,
ten by se ponechal, a podél potoka pás přirozené vegetace, jakožto všechny stávající stromy a keře. Ke konci aleje

s výhledem na bývalý rybník by byla umístěna informační
tabule s historií místa.
Vizualizace
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

OBNOVENÍ TERASY NA HRADĚ „ÚPRAVA
OKOLÍ HRADU V ŘÍČANECH – II. ETAPA“ 19
Navrhuje: Zdenek Vávra
Lokalita: říčanský hrad
KATEGORIE: malé projekty do 500 tisíc korun
HLASUJTE:
Pro revitalizaci kolem zbylé části hradu a hradní věže,
tak aby nejbližší okolí hradu získalo ještě atraktivnější
podobu. Stavební práce by se týkaly především terénních

úprav jižní „vnitřní“ části paláce a okolí zbytku rohové zdi
donjonu / věže vybudování ploch (36 m²) a cest (33 m²)
s mlatovým povrchem i založení trávníku. Taková terasa
u zříceniny hradu byla již v roce 1895.
Vyjádření úřadu: K realizaci je potřeba závazné stanovisko
orgánu státní památkové péče, včetně součinnosti Národního
památkového ústavu. Konkrétní řešení by pak mělo být odsouhlaseno i statikem. Při realizaci nutný archeologický dozor.

mětu

Vizualizace ná

Současný stav

Vizualizace
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Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

ELEKTRONICKÁ ZVONKOHRA
A NASVÍCENÍ NA VĚŽ STARÉ RADNICE

20

Navrhuje: Zdenek Vávra
Lokalita: věž Staré radnice Masarykovo náměstí
KATEGORIE: malé projekty do 500 tis. korun
HLASUJTE:
Pro elektronickou zvonkohru se čtyřmi směrovými reproduktory na radniční věži. Po setmění doplněno originálním nasvícením věže pro dané období. Tóny by zpříjemnily den místním i turistům. S nahrávkou několika

stovek známých i méně známých minutových melodií, co
se pravidelně střídají. V době svátků by pak běžné melodie
byly nahrazeny těmi s vánočním, či příležitostně vhodným motivem. Zvonkohra by spustila po odbití vybraných
celých hodin. V létě až do večera, v zimě do pozdního
odpoledne. Na noc s vypínáním, aby nerušila. Jedná se o
vícefunkční akustické zařízení, které zahraje nejen všední
a vánoční melodie, ale i další žánry včetně třeba slavnostních, svatebních apod.

27

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

UDĚLEJME NĚCO S TĚMI SCHODY!
Navrhuje: Vendula Klimešová
Lokalita: schodiště mezi Říčanskou a Černokosteleckou ulici
KATEGORIE: malé projekty do 500 tis. korun
HLASUJTE:
Pro opravu schodů spojujících ulice Říčanská a Černokostelecká. Na těchto hlavních tazích se nacházejí
autobusové zastávky. Stavebně-technický stav schodů je
špatný, a proto je zde z bezpečnostních důvodů umístěno
přechodné značení o zákazu vstupu. Mostní konstrukci

28
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komunikace Černokostelecká čeká velká rekonstrukce,
v rámci které bude vystavěno nové schodiště. Projekt je
v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR, které již má vypracovanou projektovou dokumentaci. Bohužel realizace se již
několikrát posunula a v této chvíli není známo, kdy bude
zahájena.
Vyjádření úřadu:
Pokud bude námět v hlasování úspěšný, město na schodišti
provede nejnutnější opravy do půl milionu korun. Je nutné však
počítat s tím, že tato investice může být v budoucnu zmařena.

texty.kuryr@ricany.cz

Překvapte Říčany – malý projekt do 500 tisíc korun

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
NA CYKLOSTEZCE – POSILUJEME
TAKÉ VZTAHY

22

Umístění

Navrhuje: Kateřina Čiháková a 9.A
Lokalita: vedle cyklostezky u přejezdu do Světic
KATEGORIE: malé projekty do 500 tis. korun
HLASUJTE:
Pro veřejnou venkovní posilovnu takzvané workoutové
hřiště.
V blízkosti světického železničního přejezdu na konci
říčanské části cyklostezky Do Prahy na kole se nachází
pozemek města, kde by mohla vzniknout venkovní posilovna. Ideálně z přírodních materiálů, aby ladila s inventářem cyklostezky. Využívat by ji mohli kolemjdoucí
výletníci, místní sportovci, cyklisté v rámci výletu, děti

z blízké ZŠ, kterou navštěvuje mnoho žáků z Říčan.
Kromě posilování těla by zde mohli posilovat mezilidské vztahy i vazbu k místu.
Ilustrační foto
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