
ŽIJEME TU SPOLEČNĚ.

→ Skvělé zprávy 
 z Klidného města!  
 Vstřícné, sebevědomé, bezpečné a občansky 
 orientované Říčany i další čtyřleté období.

JEN TOHLE MĚSTO!

ŘÍČANY 2018–2022

Říčany nedávno doslova obletěly republiku. Žijeme ve 
městě s nejvyšší kvalitou života! Naše město má úžas-
nou polohu, lesy a rybníky na dosah, fungující správu 
i infrastrukturu, ale především chytré a aktivní obyva-
tele! Takové ocenění v konkurenci více než dvou set 
českých měst je velikou poctou. A pro mnohé i cílová 
meta. Ne však pro nás! Často se mne ptáte, zda budu 
znovu kandidovat a – v případě vítězství Klidného měs-
ta – zůstanu starostou Říčan. ANO! Nezklamu vás! Ne-
přeběhnu ani neuteču. Jdu s  týmem Klidného města 
znovu do boje o vaši důvěru!
 Svou třetí kandidaturu jsem dlouho a pečlivě roz-
mýšlel. Dělat starostu znamená žít tímto městem 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Bez nad-
sázky. Dávat městu tvář. Být odpovědný za vše dobré 
i špatné. Být hromosvodem. Osobní věci se stanou ve-
řejnými, má rodina by mohla vyprávět. Musel jsem zno-
vu přemýšlet o vlastních hodnotách, směřování i vnitřní 
síle. O čem jsem však ani na chvíli nezapochyboval, je 
nenahraditelná mise Klidného města, mise nadšených 
a pracovitých lidí s maximálním zápalem pro Říčany. 
 V roce 2010 se nám podařilo dát dohromady sku-
pinu silných osobností, které hnala touha dát městu 
novou energii, nápady, sebevědomí i odbornost. Chtěli 
jsme Říčany a radnici pozitivně změnit – překonat ob-
dobí dluhů, lépe komunikovat, investovat. A slib jsme 
splnili. Říčany se nadechly, rozkvetly, probudily do ži-
vota! Také díky vám a vaší důvěře. Byla to právě vaše 
energie, která zcela proměnila atmosféru města.
 Celou tu dobu stavíme na jasných principech – 
město nikomu neprodáme. Ani developerům, ani fir-
mám či jednotlivcům, kteří chtějí vysávat městský 
rozpočet. Trpělivě a houževnatě vysvětlujeme, že pře-
kotný, nekontrolovatelný stavební rozvoj může měs-
tu opět trvale uškodit, přinést rychlé snížení kvality 
života stávajících obyvatel – tedy nové dluhy, lepení 
problémů a nulový rozvoj. Nekrademe, hospodaříme od-
povědně, před problémy neutíkáme, snažíme se jednat 
s každým jako rovný s rovným. Politika je pro drtivou 
většinu z nás každodenní službou veřejnosti, bez vy-
prázdnění obsahu těchto slov.
 Nicméně doba i úspěch člověka mění. Některým 
z nás narostla křídla, objevily se nové ambice a zmizel 
tolik potřebný kritický odstup. Ve sporech – zpravidla 
těch nejmalichernějších – se objevily zbytečné emoce, 
křivdy či podezření. Hodnoty a ideály, které nás spojo-
valy, se u některých ukázaly jako příliš slabé v konfron-

taci s novými zájmy. Čtyři zastupitelé KM tak opustili 
naše řady a rozhodli se pro novou dráhu, v jiném dresu 
a bohužel pod vlajkou jiných hodnot a pravidel.
 Ale z chyb a zkušeností se člověk učí. A nejlepší je 
začít hledat sám u sebe. Ano, jsem tvrdohlavý, někdy 
obtížně hledám kompromis; jsem snad až příliš přímoča-
rý, snažím se rozhodovat ve vysokém tempu, což není  
pro každého přijatelné. Některé věci mne rozčilují a já je 
někdy stěží dokáži přijmout s ledovým klidem.
 Kromě chyb mám ale i vnitřní jistotu: Nikdo mě ni-
kdy neuplatí. Celých těch osm let nechávám stranou 
lákavé nabídky z komerční sféry i z nejvyšších pater po-
litiky. Jsem pevný v postojích. Jsem transparentní. Na 
konci dvou období stále splácím hypotéku na svůj dům, 
nemám vlastní auto a jediný společný účet s manžel-
kou mohu komukoliv z vás předložit. Ve sporech vždy 
respektuji výsledky hlasování, byť s nimi třeba i nesou-
hlasím. Rozhoduji se analyticky, vždy v mezích zákonů. 
A opírám se o víru v člověka, pokrok a demokracii, která 
rozvíjí občanské aktivity. 
 Jsem přesvědčený, že vám odevzdáváme poctivou 
práci! Jistě ne dokonalou, ale poctivou. Máme jasnou 
a zřetelnou vizi budoucnosti našeho města a obrovskou 
chuť ji dále realizovat. Nechceme, aby občané opět 
upadli do apatie! Nechceme, aby město stagnovalo 
a stalo se obětí politikaření. Nenecháme ho napospas 
„podnikatelů“ odkudkoli, kteří ho berou jen jako automat 
na generování zisku a jeho obyvatelé jsou jim ukradení 
– s neřešitelnou dopravní situací, bez vodovodu a ka-
nalizace, bez škol a školek, ve městě, které bude další 
desítky let splácet obří dluhy. 
 Klidné město prokázalo, že jeho lidé mají vůli 
a schopnosti tyto věci nedopustit. Na příští volební ob-
dobí máme spoustu nových nápadů a především tým 
nadšených lidí s vášní pro tohle město. Je stále co 
zlepšovat a chceme se na tom aktivně podílet. Chce-
me s vaší pomocí udržet město pro nás všechny. Proto 
opět kandidujeme, proto znovu naši společnou budouc-
nost vkládáme do vašich rukou. Prvním krokem je vaše 
důvěra – v nás a naše schopnosti.  
 Věřím, že máme šanci náš 
mandát ve vašich očích obhájit. 
Společně to dokážeme! 

 Váš Vladimír Kořen,
 starosta Říčan a volební  
 lídr hnutí Klidné město

Milé sousedky a sousedé,
vážení spoluobčané!

PÁR ČÍSEL (A STOJÍ ZA TO!)

+65 %
NOVÝCH MÍST
VE ŠKOLKÁCH

2010–18

+41 %
NOVÝCH MÍST
V ZUŠ ŘÍČANY

2010–18

18,5 KM
OPRAVENÝCH

NEBO NOVÝCH 
2014–18

770
MILIONŮ KČ

DOTACÍ ČR, EU
2011–18

–91 %
POČET VLOUPÁNÍ
DO ROD. DOMŮ

2010–17

36 197
KEŘŮ A STROMŮ 

VYSÁZENÝCH
2014–18
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1. MÍSTO
V HODNOCENÍ INDEXU 

KVALITY ŽIVOTA  
V OBCÍCH V ČR
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(v % k ročním provozním výdajům)

školství zájmové kroužky

silnice, chodníkyzískané dotace

kriminalitaživotní prostředí



→  Pojďme se společně trochu vrátit časem!  
Nemáme rádi prázdné fráze a tlachání o ničem. Před čtyřmi lety jsme 
vám představili náš jízdní řád, vzpomínáte? A spolu s ním i jasné sliby. 
Po čtyřech letech práce nazrál čas na jejich řádné vyúčtování... Tady je!

2014

2015

2016

→  REKONSTRUKCE 
OLIVOVY ULICE 

Kompletně nová silnice včetně sítí, dešťo-
vé kanalizace s velkou retencí a s novými 
chodníky stála přes 43 mil. Kč. Nezapo-
mněli jsme ani na výsadbu nových stro-
mů, když staré třešně musely ustoupit 
rekonstrukci, a navíc přidali nové záhony 
s květinami.

DOKONČENO 2017

100
%

→  OTEVÍRÁ SE 
STACIONÁŘ OLGA

Společné dílo říčanských občanů se ote-
vřelo v květnu roku 2015. Pomáhá desítkám 
rodin se seniory. Hluboký dík stále patří 
všem, kteří na společný projekt přispěli 
svou energií či penězi. Celkové náklady 
dosáhly 14 milionů.

OTEVŘENO 2015

100
%

→  DOKONČUJE SE NOVÁ 
MŠ ZAHRÁDKA

Stavební firma, která školku stavěla, kra-
chla! Stavbu musela dokončit jiná společ-
nost, na dotaci z ROP střední Čechy to ale 
vliv nemělo. U školky vyrostla i nádherná 
zahrada v přírodním stylu, rovněž hrazena 
z evropských peněz. Díky skvělé paní ře-
ditelce se podařilo rychle vybudovat celý 
nový pedagogický tým. 

OTEVŘENO 2015

100
%

→  OTEVÍRÁ SE OPRAVENÁ 
SPORTOVNÍ HALA

Z oprýskané, energeticky velmi nároč-
né stavby se stalo špičkové sportoviště, 
v němž se konají turnaje i mistrovské ta-
neční soutěže s reprezentačním plesem. 
Nicméně Říčany potřebují víc! Radnice 
pod vedením KM připravuje tři projekty 
zcela nových krytých sportovišť. 

OTEVŘENO 2015

100
%

→  STARTUJE PROJEKT 
POPELNICE ZDARMA

V roce 2018 platí říčanští občané pouhou 
1/4 nákladů na popelnice, než tomu bylo 
před čtyřmi lety. Celkové náklady na svoz 
odpadu se podařilo snížit, navzdory tomu, 
že elektronické aukce mezi odpadovými 
firmami v Česku ještě nefungují. Podařilo 
se naopak výrazně posunout likvidaci ně-
kolika divokých skládek, které se v historii 
v Říčanech a okolí vytvořily. 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 2016–18

75
%

→  Z ROOSEVELTOVY ULICE 
MIZÍ DLAŽEBNÍ KOSTKY

Stavební akce s chybami v projektu a prů-
tahy ze strany Středočeského kraje, jehož 
je ulice majetkem. Kvůli termínům čerpání 
dotací stavbaři asfaltovali i v samotném 
závěru roku za nevhodného počasí. Tato 
ulice se potýká se závadami dodnes, nic-
méně původní hrboly zmizely a město navíc 
opravilo všechny okolní chodníky a přileh-
lé plochy včetně kultivace veřejného pro-
storu novými záhony a zelení.

DOKONČENO 2016

100
%

→  NOVÉ ŠATNY PRO 
ŘÍČANSKÉ RAGBISTY

V roce 2014 vyhořely šatny našich ragbistů. 
Lidé z celé republiky vybrali přes 1 mil. Kč, 
na výstavbu nových bylo ale potřeba takřka 
13 mil. V nouzi poznáte charakter! A k ragby 
patří soudružnost, respekt, nadšení, disci-
plína a přátelství. Šatny stojí a my jsme po-
znali, že D. Frydrych (Unie pro sport a zdra-
ví) je pevným a jistým koaličním partnerem, 
který dokáže držet slovo. Stejně jako KM! 

OTEVŘENO 2016

100
%

→  POSÍLENÍ MĚSTSKÉ 
POLICIE

V roce 2014 byl počet městských policistů 
takový, že na celé město vycházela jediná 
hlídka. Kriminalita v Říčanech a okolí však 
patřila k nejvyšším – vedli jsme statistiky ve 
vykrádání bytů, domů či aut. Počet měst-
ských policistů se zdvojnásobil a ve spolu-
práci s Policií ČR se bezpečnost ve městě 
radikálně zlepšila. Přispěl k tomu i kamero-
vý systém úsekového měření, které rovněž 
zklidnilo dopravní situaci.

SPLNĚNO 2016

100
%

→  BRUSLÍME NA NOVÉM 
ZIMNÍM STADIONU

Ve hře byly dvě varianty. „Zimák“ postaví 
město – ale nezastřešený a malý (prosa-
zoval Z. Hraba). Zvítězila varianta druhá  
– pronájem městských pozemků jednomu 
z pěti zájemců, který zajistí výstavbu plno-
hodnotné haly. Klíčové je, že pozemky zů-
staly v majetku města. Klidné město navíc 
finančně podporuje bruslení školáků či se-
niorů. Dořešit je potřeba parkování v okolí. 

OTEVŘENO 2016

100
%

→  II. VLNA OPRAV CHODNÍKŮ 
NA ČERNOKOSTELECKÉ

Z Černokostelecké zmizely díry v chodní-
ku a zničené obrubníky. Stálo to několik 
milionů, které jsme získali jako příspěvek 
na infrastrukturu. Nové chodníky se ještě 
letos objeví na křižovatce s Říčanskou. Do 
roku 2020 bychom chtěli opravy chodníků 
dokončit, zejména v horní části Černokos-
telecké od nemocnice k Rychtě.

PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO 2016–18

100
%

→  TEENAGEŘI SE BAVÍ 
V NOVÉM SKATEPARKU

Měli jsme vytipované místo vedle profe- 
sionálních hasičů. Po debatě s žákovským 
zastupitelstvem zvítězila varianta skatepar-
ku ve sport. areálu U lesa. V ČR výjimečný 
skatepark se právě otevírá a s ním i špič-
kový pumptrack. Bonus navíc – že místo 
u hasičů zvítězilo v hlasování „Překvapte 
Říčany“ a hřiště pro teenagery bude i tam. 

DOKONČENO 2018

100
%

→  NAPOUŠTÍME  
VYČIŠTĚNÝ MARVÁNEK

Marvánek byl předválečným hitem Říčan. 
Rybník jsme zbavili bahna a opravili výpusť. 
Skrytá vada ale způsobila, že Marvánek po 
několika měsících přišel o vodu. Firma vše 
na své náklady opravila. Připraven je pro-
jekt nových cest, parkoviště a reprezenta-
tivního vstupu. Díky hlasům veřejnosti brzy 
vyroste u Marvánku nový minigolf. 

DOKONČENO 2016–17

100
%

→  BAGRY ODBAHŇUJÍ 
MLÝNSKÝ RYBNÍK

Z rybníka náklaďáky odvezly kolem 70 tisíc 
tun bahna, které v některých místech tvo-
řilo vrstvu až 4 m. Vyčistit rybník a opravit 
jeho hráz se nikdo neodvážil desítky let. KM 
usiluje o vybudování parku namísto sou-
sední Krajské správy a údržby silnic. Také 
o tom rozhodnou komunální volby.

DOKONČENO 2016

100
%

→  ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ  
V OBLASTI NÁDRAŽÍ

Jednoduše řečeno – NESPLNĚNO! Klid-
né město od roku 2011 prosazuje, aby byl 
velký regionální dopravní uzel mimo město 
u nové železniční zastávky u Kolovrat. Par-
kování přímo u nádraží by tak mělo sloužit 
místním. Podařilo se koupit budovu nádraží 
a po několika letech vyjednávání kupují Ří-
čany také okolní pozemky. Nyní se zpraco-
vává rozsáhlá studie této oblasti. 

SPLNĚNY JEN DÍLČÍ KROKY 2016–18

10
%

→  ŘÍČANSKÝ FILMOVÝ 
FESTIVAL LÁKÁ DIVÁKY

Říčanské filmaření nabízí v červnu filmové 
lahůdky. Díky říčanskému filmovému znalci 
O. Slaninovi a lidem kolem něj už proběhly 
tři ročníky. Neměli jsme ambici konkurovat 
Karlovým Varům, ale chtěli jsme ukázat, že 
Říčany a film mají k sobě velmi blízko. 

SPLNĚNO 2016

100
%



2017–18

→  SPOLKY SE STĚHUJÍ  
DO OPRAVENÉHO KINA

Budova bývalého kina je mrtvým prosto-
rem bez využití, debata o jeho osudu je 
však živá. Klidné město přišlo ve volbách 
v roce 2014 s myšlenkou přestavby bývalé-
ho kina na spolkový dům. Architektonická 
soutěž přinesla špičkový návrh, který pro-
jektanti dotáhli ke stavebnímu povolení. 
Před několika týdny jsme získali na projekt  
dotaci 35 milionů korun. 

SPLNĚNY JEN DÍLČÍ KROKY 2016–18

40
%

→  ULICE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, 
NOVÝ POVRCH A CHODNÍKY

Ulice Politických vězňů prochází kom-
plexní rekonstrukcí – nejde jen o povrch, 
ale opravují se rovněž veškeré sítě včetně 
hlavní městské stoky. Právě proto oprava 
netrvá týdny, ale měsíce. Rekonstrukci 
hradí plně městský rozpočet, přičemž část 
výdajů kryjí peníze z příspěvků na infra-
strukturu. Rekonstrukcí projde i část Cesty 
Svobody u železniční stanice. 

ČÁSTEČNĚ OPRAVENO 2018

75
%

→  NOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL 
U ŘÍČANSKÉHO LESA

Projekt sportoviště jsme zásadně vylepši-
li, proto se posunul i čas realizace. Hřiště 
s umělou trávou, atletický ovál, nafukovací 
hala a další tři hřiště pro kolektivní sporty, 
horolezecká stěna, pumptrack, skatepark, 
parkour, posilovací prvky…. Až na detai-
ly hotovo. Navíc jsme finančně pomohli 
místnímu Sokolu, který zrekonstruoval svůj 
areál a šatny v centru města. Klidné město 
sportu fandí!

DOKONČENO V ROCE 2018

100
%

→  CYKLISTÉ PROJÍŽDĚJÍ ALEJÍ 
ŘÍČAŇÁKŮ AŽ KE SVĚTICÍM

Ke Světicím se na kole již dostanete a pro-
jedete ovocným sadem, funkční je i zasta-
vení s veřejným grilováním. Nicméně cíl 
máme ještě smělejší – vybudovat cyklo-
stezku a in-line dráhu z Prahy Kolovrat až 
do Mnichovic. A tady máme skvělou zprá-
vu! Ve spolupráci s okolními obcemi jsme 
získali dotaci ve výši cca 100 mil. Kč na 
výstavbu celé trasy. Stavět se začne ještě 
před volbami! 

DOKONČENO V PŮVODNÍM ROZSAHU 2016–18

75
%

→  V PARKU U LIHOVARU SE 
SE SCHÁZEJÍ ZAMILOVANÍ

Park se staví. Slavnostně ho otevřeme 27. 
října 2018 jako připomínku 100 let samo-
statného Československa. Překonali jsme 
složité majetkoprávní problémy, abychom 
využili maximum celého území. Park bude 
mít bohatou květinovou část a stromy svo-
body v něm vysadí zástupci partnerských 
měst. Rádi bychom, aby park nesl jméno 
prezidenta Václava Havla. 

BUDE DOKONČENO 2018

95
%

→  ZAČÍNÁME STAVĚT NOVOU 
SPORTOVNÍ MŠ

Máme hezký projekt a pravomocné sta-
vební povolení, nicméně na výstavbu chy-
bí peníze. Pokusili jsme se získat dotaci. 
Přestože jsme získali 100 % bodů v rámci 
hodnocení, rozhodoval čas podání žádosti 
a Říčany čekaly na vydání územního roz-
hodnutí. Větší naději má rekonstrukce bý-
valé školy v Kuří, kde vznikne nová školka.

SPLNĚNY JEN DÍLČÍ KROKY 2016–18

25
%

→  PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY 
V KRAJINĚ

Více než 20 hektarů půdy se promění v sno-
vé meze a remízky. Na všechny etapy jsme 
získali dotace, první část jsme vysadili 
v zimě 2017, druhá a třetí etapa nás čeká 
letos na podzim. Zároveň připravujeme 
odkrytí potoka mezi sportovní halou a ulicí 
Široká a park u zimního stadionu.  

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 2017–18

75
%

→  ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA 
ROZPAKOV 

Rozpakov není odbahněn, ale je připrave-
ný kompletní projekt. Problémem jsou ma-
jetkové vztahy – část rybníka patří třetím 
vlastníkům. Jednáme i přes léto a jsme 
blízko dohodě. Věříme, že se tato nádrž 
odbahní ještě v zimě 2018/19. Výměnou 
jsme oproti plánu odbahnili sousední ryb-
ník Srnčí... 

PŘIPRAVEN PROJEKT 2016–18

25
%

→  REKONSTRUKCE ULICE 
BEZRUČOVA

V části Bezručovy ulice jsou nové chodní-
ky, ale celková rekonstrukce vozovky a sítí 
má zatím podobu projektové dokumenta-
ce. Jde o finančně náročnou investici za 
desítky milionů korun a měla by se realizo-
vat po dokončení ulice Politických vězňů.

PŘIPRAVEN PROJEKT 2019–20

20
%

→  DOSTAVBA KANALIZACE 
VODĚRÁDKY, PACOV

Projekt kanalizace a vodovodu ve Vodě-
rádkách má vydaná povolení i zajištěné 
financování ze zdrojů EU. Stavět se může 
začít v průběhu roku 2019. Pro část Pacova 
bude sloužit vodovodní přivaděč a řady pro 
více než stovku domácností. Stavět se za-
čne na konci srpna

ČÁSTEČNÁ REALIZACE 2018

50
%

→  NOVÁ BUDOVA  
1. ZŠ ŘÍČANY

Uspořádali jsme transparentní architek-
tonickou soutěž. Její vítězové nyní připra-
vují projektovou dokumentaci pro územní 
a stavební povolení. Máme předjednáno 
financování ze státního rozpočtu ve výši 
zhruba 250 milionů korun. Stavět by se 
mělo začít v roce 2019. Schválili jsme park 
v centrální části Komenského náměstí 
a řešíme dopravní situaci.

SPLNĚNY DÍLČÍ KROKY 2016–18

25
%

→  ROZŠÍŘENÍ KAPACITY  
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Projekt je připravený a je ve stavebním ří-
zení. Podařilo se zajistit spolufinancování 
ve výši zhruba 75 milionů korun z evrop-
ských peněz. Máme však velké obavy, že 
nově vytvořenou kapacitu opět zablokují 
velké developerské skupiny na úkor drob-
ných stavebníků. Tomu se však takřka ne-
lze při současné legislativě účinně bránit.

SPLNĚNY DÍLČÍ KROKY 2014–18

50
% →  REKONSTRUKCE PODSKALÍ  

A NÁDVOŘÍ HRADU

Nádvoří říčanského hradu jsme zrekon-
struovali. Místní se rovněž napojili na 
kanalizaci. Koupili jsme také dům pro his-
torickou expozici muzea. Ulice v Podskalí  
však na rekonstrukci ještě čeká, úzce totiž 
souvisí s opravou kanalizace.

ČÁSTEČNÁ REALIZACE 2016–18

75
%

→  UMĚLÁ TRÁVA U SÍDLIŠTĚ 
KAVČÍ SKÁLA

Je tam! I když o pár kroků dále, než jsme 
zamýšleli – vedle školy U Říčanského lesa. 
Kromě tohoto projektu jsme postavili také 
trampolíny u II. ZŠ Bezručova, lanový park 
u Jurečku, hřiště u Mlýnského rybníku, 
lesní posilovnu u Olivovny či hřiště u Poho-
dového údolí. Právě stavíme odpočinkové 
místo s trampolínami v Olivově ulici.  

REALIZOVÁNO 2016–18

100
%

→  SLAVÍME VÝROČÍ 100 LET 
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Na podzim nás čekají velkolepé a důstojné 
oslavy, při kterých se otevře jubilejní park, 
sejdou se na nich zástupci všech partner-
ských měst, na říčanské nádraží přijede 
dobový parní vlak s prvním prezidentem, 
vyhlásí se za památné mnohé stromy svo-
body zasazené jako upomínka naší státnos-
ti a na náměstí vystoupí říčanská rodačka 
Aneta Langerová. 

PŘIPRAVENO 2018

100
%

→  VYČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ  
JUREČEK

Dokončili jsme odbahnění tohoto přírodní-
ho koupaliště. Opravili jsme vymleté břehy 
i stavidlo, kolem dokola vedou opravené 
cesty. Bohužel extrémní sucho letošního 
léta zabránilo plnému napuštění koupališ-
tě. Namísto koupání jsme řešili záchranu 
vzácné střevle potoční ve vyschlé Rokytce. 

REALIZOVÁNO 2016–18

100
%



→  A jak to vidí osobnosti, které 
spojily svůj život s Říčany?

Václav
POSTRÁNECKÝ
herec

— Z indexu kvality života v hodnocení 
Obce v datech vyplývá, že je nejvyšší 
kvalita života zajištěna v Říčanech 
u Prahy. No, sláva! Vyšší kóta už zřej-
mě neexistuje. Velikánské díky všem, 
kteří mají na tomto úspěchu hlavní 
zásluhu. Díky Klidnému městu. Příštím 
úspěchem bude už jen udržet získanou 
úroveň. K tomu se sluší popřát – Zlom-
te vaz!
 Klidné město je prakticky jedinou 
silou, která nejde na ruku developerům 
a snaží se chránit panující stav města 
a jeho obyvatel. Musí při tom čelit moc-
ným a bohatým investorským skupinám 
nebo i místním spekulantům. Ale pro 
dosažené výsledky to stojí za to. Ať se 
daří jako doposud!

Jana
DOLEŽELOVÁ
farmaceutka,
Miss ČR 2004

— Vyrostla jsem v menším moravském 
městě, vystudovala v univerzitním Hrad-
ci Králové a roky žila v centru Prahy. 
Pro rodinný život a výchovu dětí jsem 
proto hledala klidné město obklopené 
lesy a rybníky, avšak v těsné blízkosti 
Prahy. Říčany splnily nejen tento hlavní 
předpoklad, i díky pohádkovému prostře-
dí Ladova kraje, ale nabízí i mnohé další 
benefity.
 Pro mne jako maminku roční dcerky 
je velkou přidanou hodnotou značné 
množství aktivit pro děti, široký výběr 
sportovních a zájmových kroužků, nová 
hřiště či parky. Je zde skvělá úroveň 
tanečních škol a tenisových klubů, nový 
plavecký bazén či sportoviště U Říčan-
ského lesa. Důležitá je pro mne rovněž 
vysoká úroveň vzdělání na místních 
školách. Z pohledu mé profese jsem 
spokojená i dostupností a úrovní lékař-
ské péče či sociálních služeb. Říčany 
jsou prostě nej!

Hana a Karel
HEŘMÁNKOVI
moderátorka
a herec

— Bydlíme v Jevanech, pracujeme 
v Praze, ale dá se říci, že žijeme 
také v Říčanech. S velkým obdivem 
sledujeme, jak se každý rok rozvíjejí 
a doslova rozkvétají. Mame tu řadu 
přátel, oblíbené restaurace Čajovnu 
a Jureček, kvitujeme skvělé vlakové 
spojení s Prahou. Je to krasné místo 
pro život!
 Obzvlášť oceňujeme, kolik mají Ří-
čany talentovaných dětí. To pravidelně 
dokazuje soutěž Zlatý oříšek, kterou 
město každý rokem pořádá. Říčany 
svým obyvatelům, ale nejen jim, posky-
tují opravdu bohaté kulturní a sportov-
ní vyžití. Říčany máme zkrátka rádi! 

Pavel
ŠPORCL
houslový virtuos

— Říčany vždy přitahovaly mnoho za-
jímavých lidí. Naši rodinu sem přilákala 
dostupnost Prahy, čerstvý vzduch, 
možnosti kulturního i sportovního vyžití, 
které toto klidné městečko nabízí. V Ří-
čanech je vlastně vše – školy, bazén, 
kino, krásná příroda pro relaxaci a při-
tom blízkost rušné metropole. Výhodou 
je také vlakové spojení a nedaleká dálni-
ce D1, po které často vyrážím nejen na 
koncertní cesty, ale i do mých rodných 
Českých Budějovic. 
 Je jasné, že všechny tyto výhody 
vytvářejí velkou poptávku po bydlení 
a způsobují tlak na výstavbu. Fandím 
tak snaze současného vedení masivní 
výstavbu omezovat. A pokud se podaří 
znovu obnovit zákaz tranzitu kamionů, 
bude to skvělé! Oceňuji, co zde Vladi- 
mír Kořen a tým Klidného města za 
poslední dvě volební období dokázali, 
a doufám, že v tom budou i v dalších 
letech pokračovat!

Sečteno a podtrženo – sliby, které jsme dali v roce 2014, 
jsme splnili téměř na 78 %! To není špatné, že ne?
Na žádný ze slíbených projektů jsme se nevykašlali! Někdy je však těžké odhadnout 
přesný čas realizace. Do projektů vstupují mnohé okolnosti – třeba zájmy vlastníků,  
šikovnost projektantů nebo ne vždy snadno dosažitelný konsensus zastupitelů... 
Byl mezi těmi pár neuzavřenými projekty právě ten váš? Omlouváme se! A navíc 
přidáváme malý výběr z těch, které v našem jízdním řádu vůbec nebyly...

→  Knihovna se přestěhovala do nově koupené historické 
budovy Teršípova domu na náměstí

→  Koupili jsme budovu MŠ Srdíčko 
→  Dokončili jsme sportovní areál v Pacově s nafukovací halou
→  Chodníková revoluce – opravili či vybudovali jsme dlouhé 

kilometry chodníků
→  Pro dobrovolné hasiče jsme získali dotaci na novou cister-

nu, profesionálním hasičům jsme pomohli s nákupem dvou 
specializovaných kontejnerů

→  Vyměnili jsme osvětlení na hlavních třídách,  
energeticky úspornější a bez světelného smogu

→  Opravili jsme ulice Třebízského, U mostu, Labská, Nerudo-
va, Mánesova a další

→  Připravili jsme projekty na rekonstrukce dalších ulic – 
mimo jiné Dukelská, Řípská, Sokolovská, Verdunská,  
Nedbalova či Bílá

→  V našich ulicích jsou tisíce nových květin a keřů, nově 
rozkvetly všechny říčanské kruhové objezdy

→  Koupili jsme u hradu dům pro historickou expozici našeho 
říčanského muzea

→  Opravili jsme lesní cesty, vybudovali nové a udrželi les ve 
vynikající kondici

→  Budujeme koncertní a výstavní sál na staré radnici

→  Ulice 17. listopadu dostala novou tvář, maminky už nemusí 
vstupovat s kočárky do vozovky

→  Koupili jsme budovu nádraží a plánujeme její rekonstrukci 
a zcela nové využití

→  Opravili jsme střechu úřadu na Komenského náměstí a zís-
kali dotaci na solární elektrárnu, která zajistí energetickou 
soběstačnost této budovy

→  Zrekonstruovali jsme veřejné WC na náměstí
→  Zachránili jsme existenci Olivovy dětské léčebny
→  Seniory vozí po městě Senior taxi
→  Se stoprocentní dotací opravujeme most přes železniční 

trať v ulici 5. května
→  Měníme vizuální podobu zastávek autobusů a posilujeme 

mobiliář města
→  Rozjíždí se projekt školní autobusy a říčanská městská 

doprava – přehledně, rychle a ZDARMA pro všechny
→  Aktivně řešíme prostor bývalé věznice, pozemky již ne-

vlastní Vězeňská služba ČR
→  Přišli jsme s projektem hlasovacího systému pro všechny 

Říčaňáky a rozjeli projekt Překvapte Říčany, ve kterém si 
občané díky participativnímu rozpočtování plní své sny

→  Ve městě běží bezplatné Wi-Fi připojení pro všechny, 
Říčany mají i vlastní aplikaci s nejnovějšími informacemi

ZŮSTAŇTE S NÁMI  
STÁLE V KONTAKTU!
Chcete získat další zajímavé
informace o Klidném městě? 
Poznat třeba všechny naše 
kandidáty, podívat se na 
výsledky naší práce nebo si 
projít teze našeho volebního 
programu? Žádný problém! 
Najdete nás skoro všude... ;-)

 

     www.klidnemesto.cz

       @KLIDNEMESTO

 www.instagram/klidnemesto
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