V O LT E

→

Klidné město je vaše
jistota kvality života.

ŽIJEME TU SPOLEČNĚ.

Chceme být opět vaší oporou. Pomáhat v těžké době
tam, kde to po právu očekáváte. Doma, v Říčanech.
!
TO HLAVNÍ JSTE VY
ŘÍČANY 2022–2026

říká v rozhovoru David Michalička,
starosta Říčan a lídr kandidátky
Klidné město.
Davide, v Říčanech právě vstupuje předvolební klání do své závěrečné fáze. Na voliče se ze
všech možných i nemožných stran valí sliby,
hesla a proklamace. Jaký je tvůj recept na to
se z toho nezbláznit?
Je to moje fakticky čtvrtá kampaň a každá byla
trochu odlišná. Napoprvé jsem byl ještě ucho.
Nebylo mi ani třicet, o komunální politice jsem
nevěděl nic. Možná i proto jsem se do toho mohl
ponořit naplno a bez předsudků. A úspěch nás
upřímně překvapil. Další dvě kampaně už byly
jiné. A ta letošní se pak liší úplně. Poprvé jsem
v pozici lídra, někoho, kdo má stát v čele týmu.
Vést, řídit, plánovat. Na zbláznění tak prostě nezbývá čas. Naštěstí jsem měl vedle sebe osobnost, od které jsem se mohl učit. A i dnes se
nestydím zajít pro radu. A pak je tu celé Klidné
město, tedy nadšení a pracovitost k nezaplacení.
Nejsme zrovna velkoměsto. Jak vnímáš to,
když lidé, které dobře znáš a běžně s nimi
komunikuješ, začnou vůči tobě s drsnou rétorikou, konkrétně nyní třeba o aroganci a chaosu?

V tom případě jsme asi naprostý český unikát,
který chaotickým řízením a arogancí dotáhl město
na top příčku indexu kvality života :-) Ale vážně, na
poprvé to dost zabolí. Vždy hledám chybu nejprve
v sobě, přemýšlím, proč to někdo říká. V minulých
volbách jsem se dokonce dotyčných ptal, zda to,
co píší na plakáty, myslí skutečně vážně.
A co ses dozvěděl?
No to je právě komické! Že prý si to tak nemám
brát, že to je „jen“ kampaň. Že prý se musí vůči
nám vymezovat. Pro člověka jako jsem já, jehož
svět je založen na faktech a argumentech, je
to nepochopitelné. Ale beru to tak, jak to je. My
se snažíme o racionální a faktickou komunikaci.
Lidé v Říčanech totiž nejsou hloupí.
Ale ještě před rokem ti samí lidé volali po
tvém odvolání kvůli projektu parkování.
To je pravda. A tu lekci jsem si zasloužil. Přitom
nejde o parkování jako takové. Každý myslím
vidí, že v Říčanech nemůže zůstat bez adekvátní úpravy. Podcenil jsem ale komunikaci vůči
veřejnosti, která navíc byla po covidu ve velké
nejistotě a obávala se jakýchkoli změn. A mnohem důsledněji bych dnes přistoupil i ke kontrole projektu před samotnou realizací. Tím myslím
i zpětnou vazbu od občanů přímo v ulicích. Ale
chybami se člověk učí.
S jakým programem tedy předstupujete před
Říčaňáky? Co plánujete na další čtyři roky?
Náš program se dá v podstatě shrnout do tří
slov – jistota, kontinuita a poctivost.  [ → str. 4 ]

Jsme jediná obrana proti chaotickým
Změnám, masové výstavbě a zadlužení.

PÁR ČÍSEL (A STOJÍ ZA TO!)
4×

1. MÍSTO
HODNOCENÍ INDEXU
KVALITY ŽIVOTA
V OBCÍCH V ČR

2018–21

školství

kroužky

+60 %

+77 %

NOVÝCH MÍST
VE ŠKOLÁCH
2010–22

NOVÝCH MÍST
ZUŠ ŘÍČANY
2011–22

získané dotace

silnice, chodníky

1,1

41,5 KM

MILIARDY KČ
DOTACÍ ČR, EU
2011–22

OPRAVENÝCH
A NOVÝCH
2014–22

životní prostředí

životní prostředí

60 684

8

VYSÁZENÝCH
KEŘŮ A STROMŮ
2014–22

ODBAHNĚNÝCH
RYBNÍKŮ
2011–22

ZDROJE: www.obcevdatech, statistiská data MÚ Říčany FOTO: Jakub Šatoplet, Roman Kus, Michal Anelt

Fair play je moje
životní filozofie,

Uteklo to jako voda! A výsledek...?

→	

Covid necovid, poslední čtyři roky byly docela svižné, co myslíte?
I když nám doba nebyla úplně nakloněná, nebrečíme. I tak se povedlo
dokončit mnoho skvělých a úpěšných projektů. Podívejte se sami.
2018

→O
 BNOVENÍ PODCHODU

→ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE

MOSTU 5. KVĚTNA

😉

Celková rekonstrukce mostu nad vlakovou tratí. Díky skvělé přípravě byla stavba
celá hrazena z dotace. Říčany tak nestála
(téměř) ani korunu.
DOKONČENO2018

→V
 ENKOVNÍ UČEBNY

→O
 DBAHNĚNÍ A OPRAVA

👍🏻

HRÁZE RYBNÍKA ROZPAKOV
Opravená hráz i zpevněné břehy. Dno vyčištěné od osmi tisíc kubíků usazeného
bahna. I to jsme ale využili a tvoří nyní terénní vlny s mokřady nad rybníkem a brání
splavování ornice. Uprostřed vodní plochy
vznikl ostrůvek osazený stromy sloužící
k hnízdění ptactva. Vypadá krásně!

GEOMORFOLOGIE PŘI 1. ZŠ

⛰

Fascinující rozšíření geoparku, na které se
jezdí dívat celá republika. Vznikly unikátní
učebny geomorfologie s vytvarovaným
systémem umělých jeskyní a ukázkami
krasových prvků, venkovní schody určené
k posezení a výuce či depozitář geologie.
Naše skvělé říčanské muzeum získalo další jedinečný prostor pro netradiční zážitkovou formu výuky.
DOKONČENO2020

POD KOLEJEMI

😉

Obnova historického podchodu pod tratí
vyžadovala výstavbu nového bezbariérového příchodu. Po složitých jednáních se
Správou železnic se podařilo na stavbu
zajistit dotaci, která pokryla většinu jejích
nákladů. Moderní a vtipné řešení výmalby ukazuje možnosti propojení veřejného
prostoru s moderním výtvarným uměním.
DOKONČENO2022

→R
 EKONSTRUKCE TRIBUNY

FK ŘÍČANY

⚽

Ve spolupráci s fotbalisty jsme opravil celou tribunu fotbalového stadionu včetně
kompletního zázemí.

DOKONČENO2020

DOKONČENO2021

→ VÝSADBA ZELENÉHO PÁSU

A BUDOVÁNÍ NOVÝCH TŮNÍ

💚

Průběžně vysazujeme desetitisíce stromů
a keřů, budujeme nové sady, aleje i remízy
nejen v okrajových částech, ale i intravilánu města. Naším cílem není nic menšího,
než dokončení zeleného pásu kolem celých Říčan. Tato zelená bariéra před hlukem a prachem plní také roli přirozeného
útočiště celé řady živočichů.
Zároveň trvale připravujeme nové tůně
na zadržování a vsakování dešťové vody.
Všude, kde to jde – ve městě, v lese i ve
volné krajině se snažíme maximalizovat
její užitek pro přírodu i říčanské obyvatele.
DLOUHODOBÝ PROJEKT

→ PŮDNÍ VESTAVBA ZÁKLADNÍ

UMĚLECKÉ ŠKOLY

🎵

Výměnou střešní konstrukce za ocelovou
a zvýšením hřebene vznikly v nevyužitém
půdním prostoru tři nové učebny se sociálním zařízením. ZUŠ má nové elektrorozvody po celé budově. O dva roky později
došlo i na sanaci suterénu.
DOKONČENO2019

2018–22

→C
 YKLOSTEZKA

DO PRAHY NA KOLE

🚴

Nejrozsáhlejší sportovní projekt za poslední dekádu. Díky intenzivní spolupráci
s dalšími pěti obcemi v našem okolí se
podařilo postavit téměř 14 km dlouhou
cyklostezku spojující Prahu a Mnichovice.
Naše radnice koordinovala veškerou činnost, od získání dotací po finální realizaci.
Altány, hřiště, griloviště, vysazené ovocné
sady, servisní stojany, to vše mají k dispozici cyklisté, bruslaři, běžci a ostatní výletníci z širokého okolí.
DOKONČENO2020

→ REKONSTRUKCE ULICE

POLITICKÝCH VĚZŇŮ

😉

Kompletní rekonstrukce ulice Politických
vězňů včetně inženýrských sítí byla rozdělena na dvě etapy. Jako první byl opraven úsek od křížení Cesta Svobody po
Štuksák. Na něj navazovala rekonstrukce
úseku od nádraží po ulici 17. listopadu.
DOKONČENO2018–20

→K
 ONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÁL

NA STARÉ RADNICI

😍

Konečně důstojný prostor pro pořádání
městských kulturních a společenských
akcí či výstav. Malý a velký sál, opravené
zázemí. V rámci rekonstrukce se také podařilo zachránit a v plném rozsahu restaurovat historickou stropní malbu.
DOKONČENO2019

→R
 EKONSTRUKCE PĚŠÍ ZÓNY

CESTA SVOBODY

😉

Poslední etapa velké investiční akce rekonstrukce ulice Politických vězňů. Říčany díky ní získaly krásnou, reprezentativní
pěší zónu, která důstojně spojuje říčanské
nádraží s centrem města.
DOKONČENO2020

→R
 EKONSTRUKCE

KOMUNIKACE DUKELSKÁ

😉

Nová ulice včetně propojky do Táborské
ulice zahrnovala rovněž výstavbu inženýrských sítí, nový povrch komunikace,
výstavbu chodníku, doplnění veřejného
osvětlení a vybudování retenční nádrže
pro lepší hospodaření s dešťovou vodou.
DOKONČENO2021

→K
 UŘÍ – PŘESTAVBA STARÉ

ŠKOLY NA MATEŘSKOU

🧸

Po rozsáhlé rekonstrukci, která zachovala
původní historický ráz, vznikly dvě nové
třídy se zázemím pro chod školky. Kuří navíc v budově získalo i vlastní školící centrum se samostatným vchodem, které
využívá místní osadní výbor.
DOKONČENO2020

→ REVITALIZACE AREÁLU

MARVÁNEK

😉

Rozsáhlá úprava jednoho z nejnavštěvovanějších areálů zahrnovala citlivou opravu cestního systému s přírodním mlatem,
výstavbu dřevěných mol či dětského
hřiště s vodními prvky doplňujícího adventure minigolf. Přibyla půjčovna kajaku
a paddleboardů, opravena byla příjezdová
cesta, hráz, parkoviště i vstupní portál.

→L
 ANOVÉ HŘIŠTĚ

U MLÝNSKÉHO RYBNÍKA

Jak vnímají Říčany
osobnosti, které s nimi
propojili svůj život?

🙃

Karolína PLÍŠKOVÁ
tenistka, reprezentantka ČR,
spolumajitelka areálu Oáza

Přání malého kluka se naplnilo díky možnosti přihlásit nápad do projektu Překvapte Říčany. Hřiště již dělá radost i dalším
dětem na atraktivním místě mezi cyklostezkou a zříceninou hradu.

O Říčanech jsem donedávna vědela
jen málo. Když se ale naskytla možnost koupit tenisový areál OÁZA,
přijeli jsme s manželem a ihned
jsme se do města zamilovali.
Blízkost Prahy a současně krásná
příroda hned za humny. Vedle toho
prakticky kompletní sportovní infrastruktura – od zimního stadionu až po krytý plavecký bazén. Skvělá
je i nová cyklostezka vedoucí kolem Marvánku. V Říčanech se nám
prostě líbí a rádi bychom sem přinesli i vrcholový tenis se zaměřením
na talentovanou mládež z okolí.

DOKONČENO2022

DOKONČENO2022

→Z
 VÝŠENÍ KAPACITY

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

💦

Po dlouhých letech se nám v rámci intenzifikace ČOV podařilo navýšit kapacitu
natolik, že na přípojku dosáhnout všichni
stávající obyvatelé Říčan včetně rezervy
po budoucí drobnou výstavbu.
DOKONČENO2022

→N
 OVÉ PARKOVIŠTĚ

OLIVOVA

😉

Pavel ŠPORCL

Navýšení parkovací kapacity poblíž centra, městského úřadu i školských a sportovních zařízení na 90 míst. Moderní parkoviště se zachovalou vzrostlou zelení,
nabíjecí stanicí a boxem pro zásilky.

houslový virtuos

Říčany jsou nejlepší město na život
v České republice. Drží si tuto pozici mnoho let a jednoznačně díky
tomu, že radnici vede Klidné město.
To v minulých letech ukázalo, že
není stranou jednoho muže, ale má
mnoho kvalitních členů, kteří dokáží město skvěle vést. Přeji si, aby
kontinuita úspěchu posledních let
pokračovala, a proto i pro letošní volby opět podporuji Klidné město.

DOKONČENO2022

→ PROJEKT REVITALIZACE

SÍDLIŠŤ

😉

Nová stání na separovaný odpad, opravy
komunikací a chodníků, výsadba stromů
a zlepšení péče o zeleň, nový mobiliář,
kompostéry. Na sídlištích je stále co zlepšovat, i díky zpětné vazbě a za významného přispění místních obyvatel.
PROBÍHÁ2019–22

→ LÁVKA A STEZKA ZA

ZIMNÍM STADIONEM

😉

Nová dřevěná lávka se zábradlím nahradila traverzy přes Říčanský potok. Oblíbená propojka mezi ulicí v Chobotě a Škroupova má nově mlatový povrch.

→V
 ÝSTAVBA MATEŘSKÉ

ŠKOLY VĚTRNÍK

2—3

🧸

Roman ČERVENKA
hokejista, kapitán reprezentace

V moderní dvojpodlažní budově vznikly
pro děti čtyři nové třídy. Otevřený prostor
vstupní auly spojuje pochozí síť. Dešťová
voda je využita k závlaze zelené střechy
i fasády. A na zahradě si děti mohou hrát
s vodním prvkem.

Prožil jsem v Říčanech své dětství,
většinu času jsem tady strávil
sportem, ať už to byl tenis nebo
fotbal. Mám na tento čas jen ty
nejlepší vzpomínky. Jsem rád, že
se Říčany stále zvelebují a jsou jedním z nejlepších míst k žití. Trávím
spoustu času v zahraničí, ale stále
se sem rád vracím.

DOKONČENO2022

DOKONČENO2022

Jaroslaw SZCZYPKA

→ B
 OTANICKÉ CENTRUM

→R
 EKONSTRUKCE

ULICE NEDBALOVA

💪🏻

Štěrkový povrch a panely nahradil nový
asfalt. Dobudovali a opravili jsme také
dešťovou a splaškovou kanalizaci a vodovod. Dostavěn byl rovněž jednostranný
chodník s osvětlením.

DOKONČENO2022

U 3. ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA

💚

Unikátní projekt, který ukazuje prospěšnost šetrného nakládání s dešťovou vodou, vznikl úpravou střední části atria
školy. Beton nahradila vegetace a vodní
plochy. Vzniklo i arboretum se zahradní
učebnou, barevná a herní zahrada.
DOKONČENO2022

FOTO: členové KM, Rudolf Flachs, Vojtěch Vlk, archivy osobností.

generální ředitel BILLA 1993–2021

Do Říčan mě přivedla má práce.
Město mne udivuje svým promyšleným rozvojem – spektrem služeb,
zázemím, infrastrukturou a samozřejmě nádhernou přírodou. Rozvoj
mnoha volnočasových aktivit jsem
měl možnost i finančně podpořit
v rámci společnosti Billa. Ne nadarmo byly Říčany několikrát zvoleny
nejlepším městem pro život. Žiji zde přes 20 let, moje žena a syn, oba
rodilí říčaňáci, by si nedokázali představit jakoukoliv změnu. V Říčanech se cítíme skvěle, pro mě to byla láska na první pohled.

→

Jste to vy, kdo neustále Překvapuje Říčany

a dělá naše město skvělým. Děkujeme za to!
Představujeme vám tři zajímavé projekty
z vašich celkem již 24 vítězných námětů
v rámci participativního rozpočtování
Překvapte Říčany. Jste skvělí!

Koloběh

Říčanská osmisměrka pro radost
Najděte v osmisměrce následující říčanská místa: Jureček, Marvánek,
Rozpakov, Srnčí, Mlýnský, Rokytka, Říčany, Radošovice, Strašín, Pacov,
Voděrádky, Kuří, Jažlovice, Olivovna, Kolonka, Lihovar, Štuksák, Ořechovka,
Rychta, Interier, Oáza, Zimák, Ryba, Rak, Vysoká, Dub.
Jelikož luštíte pro radost a ne pro peníze, nebudeme vám to kazit :-) Ale
protože nejsme žádní skrblíci, za vás všechny správné luštitele přispějeme 2000 Kč na Záchranou stanici pro zvířata ČSOP Vlašim. Děkujeme!
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Stanoviště odpadu

Dopravní hřiště

V Koloběhu to opravdu žije! Dobročinný obchůdek na náměstí se
zrodil z nápadu paní Ivany Drbohlavové v rámci projektu Překvap
te Říčany a opravdu se vydařil. Participativní rozpočet (Překvapte
Říčany), kdy obyvatelé každoročně sami navrhují a hlasují o svých
záměrech a projektech, je skvělý nápad a jsme moc rádi, že jsme
ho
– jako jedni z prvních v rámci České republiky – spustili.
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Nepořádek u stanovišť separovaného
odpadu trápí nejen
nás. Navrhovatelka
Zdeňka Lojková proto přišla se skvělým
nápadem na jejich
kultivaci. A výsledky
již můžete vidět
v našich ulicích.
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Nejlepší prevencí dopravních nehod dětí je
kvalitní výchova. Díky
nadšení a zkušenostem
Markéty Hubínkové,
spolunavrhovatelky
projektu (se stejným
námětem přišla i Karolina
Emanuelová), se podařilo
kompletně zmodernizovat již zastaralé říčanské
dopravní hřiště.

[ pokračování rozhovoru ze str. 1 ]
Lidé, a především ti nejvíce ohrožení
jako senioři či maminky samoživitelky, mají oprávněné obavy. Ze změn,
z růstu cen, z energetické krize,
z pandemie covidu. My samozřejmě
nejsme vláda, spoustu věcí nezměníme. Ale tam, kde máme prostor,
budeme aktivní. Budeme udržovat
naše město v chodu, v klidu a bezpečí. Nikdo nezůstane bez pomoci.
A nové, zajímavé projekty?
Já myslím, že naše děti si opravdu
zaslouží novou, skvělou školu. Těším
se na odkrytí koryta Říčanského potoka u sportovní haly, kde vznikne
krásná náplavka. A prioritami samozřejmě zůstávají naše témata – regulace masové výstavby, oprava všech
silnic ve městě a péče o přírodu.
Jsi vyhlášený sportovec. Kolikrát
mne udivíš, čeho všeho si schopný se zúčastnit. Jaký sport máš
nejraději?
Od mala hraji tenis za TK Radošovice. Také rád běhám, jezdím na
kole. V zimě jsou pak pro mne výzvou běžky. Třikrát jsem absolvoval
známý Vasaloppet. Nejvíce si však
cením titulu „železný muž“. Před
dvěma lety se mi podařilo dokončit
dlouhý triatlon, takzvaný ironman.
Proč tě ale sport tak přitahuje?
U nás to byl denní chléb. Táta byl
a je vášnivý sportovec a vedl k němu
i nás. Na sportu je skvělé, co všechno
vám do života dá. Naučíte se prohrávat i vyhrávat, respektovat soupeře,

mít k němu
úctu. Získáte pokoru, vytrvalost i smysl
pro čest.
Nikdy by
mě netěšilo podvádět, uspět nekalým způsobem, třeba dopingem. Fair play se
stalo mojí životní filozofií. A snažím
se ho promítnout do všech ostatních částí svého života.
A není toho sportu u tebe až
příliš? Občas máš u lidí pověst
zapřísáhlého odpůrce automobilů,
cyklisty – fanatika.
Já vlastně ani nevím, jak jsem k téhle nálepce přišel. Auta i řízení mám
moc rád, řidičák jsem si dělal hned,
jak to šlo. Způsob dopravy je volba
každého z nás. Mně samotnému
jezdit po Říčanech autem třeba
nedává velký smysl, většinou zvolím raději kolo nebo naši městskou.
Přijde mi to ohleduplnější a často
i rychlejší. Podstatou je ale rovnost
příležitostí. Nikdo by se na silnici neměl cítit utlačovaný nebo dokonce
ohrožený. Řidič, chodec ani cyklista.
Máš na srdci něco, co bys chtěl
říci závěrem?
Nechci znít nějak pateticky, ale
vzhledem k tomu, co vidíme kolem
sebe, nám všem opravdu přeji zdraví, klid a mír.
Rozhovor vedl Michal Anelt

Dobrá práce často inspiruje ostatní.
Čím Říčany zaujaly v jiných městech?

→	

Petra PECKOVÁ / hejtmanka,
Středočeský kraj /
a Margita VALENTOVÁ / starostka,
Mnichovice /
— Společně s městem Říčany
a dalšími čtyřmi obcemi jsme předloni
vybudovali úžasnou cyklostezku z Kolovrat až do Mnichovic. Říčany – jako
největší město na cestě – s přehledem
a jistotou zajišťovaly nejen žádosti
o dotace, ale také celkovou koordinaci
této náročné stavby.
Je skvělé, že se nám podařilo více
než 13 km dlouhou stezku pro pěší
a cyklisty dokončit těsně před pandemií
covidu. Během lockdownu tak byla cyklostezka jedním z mála míst, kde jsme
mohli všichni sportovat!

✌🏻😍
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Dan BRÝDL
/ starosta, Litomyšl /

Miroslav CHLUBNA
/ starosta, Orlová /

Martin BURŠÍK
/ místostarosta, Příbram /

— To nejdůležitější, co by měl každý
nový starosta či zastupitel udělat, je
nezavřít se na radnici, ale s pokorou se
rozhlížet kolem. Sledovat, jaké problémy
řeší ostatní, jaké služby a projekty lidem
v jiných obcích usnadňují život nebo
prostě zpříjemňují běžný den. Říčany
jsou v tomto ohledu ideální místo, učit
se od nejlepších jednoduše dává smysl.
Pro nás bylo inspirující především
zapojení občanů v rámci participativního rozpočtování, které vnímám jako
skvělý příklad udržitelného rozvoje
vlastní obce. Obdivuhodná je v Říčanech rovněž rychlost budování nejen
sportovní infrastruktury. Ať se vám daří!

— Naše města sblížily poslední
ročníky hodnocení indexu kvality
života. Říčany a Orlová skončily na jeho
opačných koncích. Bylo tedy inspirující se vzájemně poznat. Naplno běží
navazování kontaktů – již spolupracují
naše základní umělecké školy a některé
sportovní kluby.
Mohu jen doufat, že se po volbách
naše spolupráce ještě prohloubí. Mým
velkým přáním je, aby Orlová měla
v budoucnu oficiální partnerské město
kousek od Prahy s dlouholetou a pestrou historií, pozitivní současností,
a perspektivní i světlou budoucností.

— David Michalička a tým jeho spolupracovníků vedou Říčany správným
směrem a v mnoha oblastech je
jeho energie a rozhodnost příkladem
a inspirací pro mě i mé kolegy na naší
příbramské radnici.
Podpora čisté dopravy i budování
stezek či veřejného prostoru pro občanské vyžití je v Říčanech díky Davidovi a jeho kolegům jedna z nejlepších
nejen v kraji, ale i v měřítku celé České
republiky.

ŘÍČANSKÉ ZAJÍMAVOSTI & KURIOZITY
aneb Co jste (možná) nevěděli a stojí za to.

PASÁŽ U PŘEROSTŮ

FOTO: sbírkový fond a archiv Muzea Říčany, osobní archivy, Koloběh, členové KM

MARVÁNEK

PARKHOTEL MONOPOL

ŘÍČANSKÉ NÁMĚSTÍ

Věděli jste, že, název města
Říčany má dosud neznámý původ?
Existují tři teorie vzniku názvu:
1/ od „říčky“, která městem protéká;
2/ od jakéhosi člověka, který se měl
jmenovat „Říčan“ a lokalitu obýval;
3/ od slova „říč“, což je místo, kde
probíhá říje jelenů.
Věděli jste, že Říčany už v historii jednou téměř zanikly?
Bylo to za třicetileté války. V té době
v Říčanech zůstalo osídleno jen
několik statků. Populace na Říčansku
pak překonala svůj stav z počátku 17.
století až za více než 200 let.
Věděli jste, že Říčany měly svoji
první obchodní pasáž již ve 30.
letech 20. století?
V domě číslo 5/18 na dnešním Masarykově nám. býval obchodní dům
krejčovského salónu rodiny Přerostů.
Výlohy, včetně pasáže se dochovaly
dodnes v takřka původní podobě.
Zůstalo dokonce i speciální dřevěné
dláždění v průjezdu, které účinně tlumilo kopyta koní povozů se zbožím.
Věděli jste, že říčanská firma
stavěla katedrálu svatého Víta?
Kamenická firma Pánek pracovala na
stavbě katedrály svatého Víta nepřetržitě od roku 1720 do roku 1920.

Kamenosochařská dílna stejného
jména funguje v Říčanech dodnes.
Věděli jste, že přímo na náměstí
byl malý rybníček?
Říkalo se mu hanlivě „louže“.
Věděli jste, že Říčany měly svoji
vlastní gardu?
Vznikla o Velikonocích v roce 1848.
Jen stejnokroje a pušky tehdy stály
1 800 zlatých. Ve výzbroji měla mimo
jiné píky, kopí, šavle, halapartny i honební pušky. Nechyběl ani pochodový
buben a samozřejmě prapor.
Věděli jste, že se původní rybník
Rozpakov rozprostíral nad dnešním
Marvánkem?
Rozprostíral se v místech dnešní
Oázy. Zanikl na přelomu 18. a 19.
století. Jeho hráz je vidět kousek nad
Marvánkem dodnes.
Věděli jste, že v Říčanech bylo
kdysi moře?
A dokonce několikrát. Břidlice, ze
které je postaven Říčanský hrad, byla
původně kalem na dně hlubokého
moře před dvěma a půl miliardami až
542 miliony let.
Věděli jste, že Říčany měly první
veřejné osvětlení až v roce 1869?
Ve stejném roce se začala stavět
železnice z Prahy do Benešova a vět-

šina ulic dostala první pevné názvy.
V roce 1873 se město připojilo k telegrafu. První elektrárna v Říčanech
vznikla v roce 1920 a do roku 1936
bylo elektrifikováno již 86 % říčanských domácností.
Věděli jste, že v Říčanech rostly
orchideje?
Vstavač májový se dal ještě v polovině 20. století trhat do kytic v místech nedostavěné věznice. V katastru Tehova jej najdete dodnes. Už jej
ale netrhejte, je chráněný.
Věděli jste, že v říčanských potocích žili raci?
Ještě na přelomu 80. a 90. let. Vyhubilo je intenzivní hnojení polí.
Věděli jste, že po Říčanech běhaly srstnatí nosorožci?
Vymřeli před 25 000 lety, ale na jednoho se můžete podívat v Geoparku
Říčany. Kost, která se v těch místech
našla, máme v muzeu.
Věděli jste, že říčanská nemocnice byla původně hotel?
Za první republiky až do roku 1943
zde byl vyhlášený Parkhotel Monopol.
Stavba podle architekta A. Koška
započala již ve 20. letech. Provozovatel vlastnil hotel stejného jména
i v centru Prahy.

→

Máme skvělý program pro Říčany! A zapo

Víme, co město potřebuje. Víme, co chybí

Proč chodit ke kováříčkovi, když můžete přímo ke kováři? Náš minulý program byl
ostatní strany servírují dnes. My vám ale chceme nabídnout budoucnost – nové pro
bodů pro lepší Říčany. Deset pohledů na základní oblasti našich životů optikou lidí, k
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JSME SOUSEDÉ, JAKO VY!

PLATÍME DANĚ, JAKO VY!

JSME V POHYBU, JAKO VY!

NEBUDEME OBĚTÍ BEZOHLEDNOSTI!

SPOLEČNÉ PENÍZE ROZUMNĚ INVESTUJEME

SPOLEČNĚ ZKLIDNÍME DOPRAVU VE MĚSTĚ

Územní plán bude stále usměrňovat výstavbu.
Město chceme dále harmonicky rozvíjet.
Nedovolíme postavit nic, co by snížilo kvalitu života či hodnotu vašich sousedících nemovitostí.

Hospodaření zůstane kvalitní a transparentní.
Žádné riskantní operace, žádné zbytečné úvěry.
Efektivní čerpání dotací. Žádné zakázky pochybným firmám a podnikatelům.

Udržíme MHD zdarma a dále ji rozšíříme.
Promyšlená síť městské dopravy šetří město
i váš čas (auto můžete nechat doma). Školní
linky budou posíleny pro větší pohodlí dětí.

Říčanská infrastruktura je hlavní prioritou.
Udržíme etapizaci výstavby, přednost má
budování infrastruktury pro stávající obyvatele.
Všechny říčanské domy musí mít v roce 2030
vodovod, kanalizaci a kvalitní silnice.

Jako dobrý hospodář myslíme na budoucnost.
Město splatilo za 12 let stamilionové dluhy a investovalo přes dvě miliardy korun. Budeme opět
rozšiřovat majetek města a tvořit rezervy na
mimořádné situace, jako byl například covid.

Dále omezíme tranzitní dopravu přes Říčany.
Kamiony patří na Pražský okruh (brzy začne stavba). Dalším významným obchvatem Říčan, který
s krajem připravujeme, bude Tehovská spojka.

Podpoříme rekonstrukce a opravy.
Hlas pro nás je hlasem pro obnovu zanedbaných
staveb nejen v centru Říčan a pro ohleduplnou
výstavbu v prolukách.

Udržíme kvalitu života.
Říčanští občané musí vědět, že společné peníze
mají přímý vliv na zvyšující se kvalitu jejich života. Pokud bohatne město, musí to cítit i občané.

Vybudujeme další veřejná parkoviště.
Těšit se můžete na nové P+R u nádraží. Spustíme jednoduchý parkovací systém: jedna zóna
a jeden symbolický roční poplatek. Prioritou je
kvalitní a pohodlné parkování místních.

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
NEDOPUSTÍ MASOVOU VÝSTAVBU. NEDOPUSTÍ
ZASTAVĚNÍ ZELENÝCH PLOCH VE MĚSTĚ.
OPRAVÍ VELKOU ČÁST SILNIC A CHODNÍKŮ.

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
NEZADLUŽÍ VÁS. NEPŘIPUSTÍ KORUPCI.
DÁLE ROZŠÍŘÍ MAJETEK MĚSTA.
POSTARÁ SE O VÁS BĚHEM KRIZE.

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
DÁLE POSÍLÍ MĚSTSKOU I ŠKOLNÍ ZDARMA.
BUDE TRVAT NA ZÁKAZU TRANZITNÍ DOPRAVY.
POSTAVÍ NOVÁ PARKOVIŠTĚ PRO ŘÍČANSKÉ.

6

7

8

JSME RODIČE, JAKO VY!

JSME SENIOŘI, JAKO VY!

BAVÍME SE, JAKO VY!

CHCEME ZDRAVÉ, AKTIVNÍ A VZDĚLANÉ DĚTI

STAŘÍ NENÍ NEMOC, CHCEME SI HO UŽÍT

TOHLE MĚSTO PROSTĚ ŽIJE

Rozšíříme nabídku aktivit v Koloběhu či v DPS.
Máme pro vás všechny výhody (SeniorTaxi, MHD
zdarma, bruslení pro seniory, taneční odpoledne,
zájmové kluby) a přidáváme nové (výlety, přednášky, koníčky, společné zahrádky).

Nepřestaneme s podporou skvělých akcí.
Slavnosti, Pohoda džez, Letní kino, Street Food
Festival, výstavy, koncerty, hudba, divadlo, film
– město bude prostě žít. Přineseme moderní
současné umění na veřejná prostranství.

Podpoříme individuální služby seniorům.
Nákupy až do domu, rozvoz jídel i léků, energetická poradna, aktivní pomoc psychologů, podpora
péče ve Stacionáři, DPS i domovech pro seniory.

Připravíme přírodní amfiteátr pod Mlýňákem.
V rámci revitalizace areálu KSÚS se rozvoje
dočká celá oblast okolo Mlýnského rybníka.

Vrátíme do Říčan dětskou pohotovost.
Ve spolupráci s Nemocnicí Říčany znovu otevřeme dětskou pohotovost přímo v našem městě.
Postavíme novou ZŠ a posílíme kvalitu vyúky!
Děti si zaslouží novou skvělou školu se
špičkovým zázemím na Komenského náměstí
i nové odborné učebny. Zvýšíme i motivaci
našich učitelů. Posílíme program výměnných pobytů žáků a studentů v partnerských městech.

Bavit se budou i vaši čtyřnozí kamarádi
Máme připravený projekt psího agility parku.

Kroužky, spolky, ZUŠ, muzeum a nová herna.
Nepřestaneme s navyšováním kapacit, rozvojem
i masivní finanční podporou. V centru města
vznikne nová vnitřní herna pro děti a rodiče.

Zaměříme se na kvalitní lékařskou péči.
Zajistíme podporu pro nové obvodní lékaře a zubaře. Budeme dále rozvíjet říčanskou nemocnici
a usilovat o rozšíření rehabilitačních služeb pro
všechny věkové kategorie, zejména seniory.

Co nevymyslíme my, je na vás!
Každoročně přispějeme na vaše akce 1,5 milionu
korun. Nejlepší akce jsou přeci ty vaše!

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
ZAJISTÍ DĚTSKOU POHOTOVOST V ŘÍČANECH.
POSTAVÍ NOVOU ŠKOLU, VYBAVÍ TŘÍDY.
V CENTRU VYBUDUJE NOVOU DĚTSKOU HERNU.

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
ZAPOJÍ SENIORY DO DALŠÍCH NOVÝCH AKTIVIT.
ZAJISTÍ KOMPLEXNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
ZLEPŠÍ DOSTUPNOST I KVALITU LÉKAŘSKÉ PÉČE.

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
ZAJISTÍ BOHATÝ KULTURNÍ ŽIVOT PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ KATEGORIE PO CELÝ ROK.
POSTAVÍ NOVÝ AMFITEÁTR A PSÍ AGILITY PARK.
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meňte na prázdné fráze.
právě vám. Pojďme na to...

→ Chtěli

byste
vidět Říčany
budoucnosti?
My také :–)

tak zajímavý, že vám ho jako zaručenou „změnu“
ojekty, skvělé akce i životní jistoty. Máme pro vás deset
kteří mají v srdci Říčany stejně jako vy.
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ŽIJEME ŘÍČANY, JAKO VY!

CHCEME PŘÍRODU, JAKO VY!

CHCEME ŽÍT V ŽIVÉM, SKUTEČNÉM MĚSTĚ!

JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA...

Naše město zůstane bezpečné.
Dále posílíme bezpečnost obyvatel, zaměříme
se především na krádeže, vandalismus a rušení
nočního klidu. Posílíme dopravní výchovu dětí
i protidrogovou prevenci.

Vytvoříme zelený pás kolem Říčan.
Naší prioritou zůstává výsadba v prstenci kolem
města jako přirozená bariéra hluku a smogu.
Dokončíme obnovu míst poškozených kůrovcem.

Čisté a upravené město bez reklamy.
Zachováme investice do úklidu i městského
mobiliáře, květin a stromů v ulicích. Budeme bránit veřejný prostor před nezákonnou reklamou,
podpoříme kvalitní městskou architekturu.

Voda je nezbytnou součástí života.
Posílíme zdroje pitné vody – vybudováním přivaděče ze Želivky i obnovou našich vrtů u Rokytky. Podporujeme lepší hospodaření s dešťovou
vodou – remízky, tůně, mokřady, „bezúdržbové
louky“. Nový vodní prvek přibude i na náměstí.

ODKRYTÍ ŘÍČANSKÉHO POTOKA / OLŠANY
Ve spolupráci s Povodím Vltavy odkryjeme koryto Říčanského potoka od sportovní haly po most pod ulicí Široká.
Vytvoříme malou Říčanskou náplavku s kultivovanou
parkovací plochou, zelení i posezením.

Chceme žít v zeleném městě.
Připravíme další parky, louky, pikniková místa
a zahrádky. Spolu s vámi rozdělíme travnaté
plochy na estetické a květnaté (bezúdržbové).

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
POSÍLÍ MĚSTSKOU POLICII – LIDMI A VYBAVENÍM.
PODPOŘÍ DALŠÍ TRHY, OBCHODY, KAVÁRNY.
DÁLE BUDE DBÁT NA ČISTÉ A ZELENÉ MĚSTO.

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
DOKONČÍ ZELENOU BARIÉRU KOLEM MĚSTA.
DOSTANE VODU KE VŠEM ŘÍČANÁKŮM.
PODPOŘÍ VZNIK KOMUNITNÍCH ZAHRÁDEK.
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SPORTUJEME, JAKO VY!

JSME OBČANÉ, JAKO VY!

VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

KVALITNÍ ÚŘAD PRO OBČANY JE ZÁKLAD

Říčany jsour městem sportu.
Těšte se na další sportoviště, sportovní haly,
zázemí gymnastkám a další dopravní hřiště.
Dále navýšíme granty a podporu sportování dětí,
mládeže i dospělých. Udržíme i finanční dotace
pro sportovní kluby a jejich akce.

Přívětivá, přehledná, digitální radnice 21. stol.
Spouštíme službu Dáme Úřad, která vám zajistí
agendu až do domu. Posílíme vaší informovanost
o dění ve městě – nový Kurýr, nový web města,
nová správa dokumentů a formulářů on-line.
Budova pošty bude centrem občanských služeb.

Cyklostezky, běžecké tratě, skateparky.
Venku se sportuje skvěle. Postavíme další
kilometry cyklostezek (do Louňovic), posílíme
běžecké trasy. Otevřeme druhý pumptrack a skatepark (už se staví!) i nové spoty pro parkour.

Posílíme finanční spolurozhodování občanů.
Do projektu Překvapte Říčany zapojíme i mladé
Říčaňáky. Milion navíc pro projekty do 26 let.

Po covidu obnovíme Týden sportu v Říčanech.
Vyzkoušíte si všechny druhy sportů!

Energetický poradce vám pomůže ušetřit.
V době rapidně se zvyšujících cen za energie
poradíme zdarma občanům, kde a jak mohou
ušetřit, jak získat dotace či státní příspěvky.

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
POSTAVÍ DALŠÍ VNITŘNÍ I VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ,
VČETNĚ TĚCH PRO MLADOU GENERACI.
DÁLE FINANČNĚ PODPOŘÍ KLUBY I JEJICH AKCE.

TEDY? CO PRO VÁS KLIDNÉ MĚSTO UDĚLÁ?
UŠETŘÍ VÁM ČAS DÍKY UNIKÁTNÍ SLUŽBĚ DÁME
ÚŘAD. POSÍLÍ KOMUNIKACI MĚSTA S OBČANY.
ZAJISTÍ ENERGETICKOU PORADNU ZDARMA.

FOTO: Roman Kus, členové KM. Rudolf Flachs VIZUALIZACE: Atelier Architráva, Studio Reaktor, Unit Architekti

Živé město s širokou nabídkou obchodů i služeb.
Podpoříme dobré projekty k oživení náměstí
i hlavních říčanských tříd. Chceme další kavárny,
posezení, místa pro setkávání i trhy.

	
Na cestování časem si
budeme muset všichni
ještě chvíli počkat, malou
ochutnávku vám můžeme
nabídnout ale již dnes!

STEZKA PŘES MLÝNSKÝ RYBNÍK
Propojíme ulici Podhrázská s nově opravenou zahradou
Husovy knihovny, a to po dřevěném chodníku přímo nad
hladinou Mlýnského rybníka.

PROJEKT PŘEDNÁDRAŽÍ – P+R PARKOVIŠTĚ A PŘESTUPNÍ
ZASTÁVKA V ULICI POLITICKÝCH VĚZŇŮ
Již brzy získá naše město nové moderní parkoviště
u vlakového nádraží a také bezpečný terminál přestupní
autobusové zastávky.
VYFOŤTE QR KÓD A PODÍVEJTE SE NA ŽIVÉ VIZUALIZACE!

Tady jsme! Připraveni pracovat pro vás,
být jistotou kvality života pro celé Říčany.

→	

Klidné město počtvrté staví do voleb tým pracovitých lidí,
kteří nabízí své zkušenosti, odbornost a píli městu, které
mají v srdci. 21 žen a mužů, kteří drží pohromadě, plní sliby,
nekradou a nebojí se řešit problémy. Lidí, kteří se nehoní za
popularitou, funkcemi nebo lajky na sociálních sítích, ale
mají jediný cíl – lepší město, ve kterém společně žijeme.
Nabízíme vám 100 % práce pro Říčany, poctivost a nezávislost na celostátní politice. Co vy na to?
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David MICHALIČKA
41 let / Starosta města
Říčany, stavební inženýr
Rád bych, aby i naše děti
mohly být na Říčany hrdé.
Aby místa jako Jureček
nebo Marvánek neztratila
svou unikátní atmosféru.

5

6

Martin GEBAUER

Pavel MATOŠKA

Hana ŠPAČKOVÁ

Petr AUŘEDNÍK

Jarmila VORÁČKOVÁ

52 let / Manažer, zastupitel
města, předseda fin. výboru
Městu dávám svůj volný čas
z přesvědčení, že se občané mají
zajímat o místo, ve kterém žijí.

57 let / Místostarosta a radní,
podnikatel
Usiluji o klidné a vstřícné město
pro stávající obyvatele Říčan.

55 let / Místostarostka a radní,
pedagožka
Chci v Říčanech potkávat
spokojené sousedy, přátele
a hlavně šťastné děti!

43 let / Radní města, mistr
smyčcař
Budu usilovat o to, aby byly
Říčany svobodné, kulturní
a čisté město.

60 let / Radní města, manažerka,
členka Sokola
Ráda se podílím na klidném
a plnohodnotném životě i pro
starší občany.
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Michal ANELT

Tomáš SKŘIVÁNEK

Jana DOLEŽELOVÁ

Soňa MIKEŠOVÁ

Jan KUŽNÍK

46 let / Designér, kreativní
ředitel, radní města
Veřejný prostor je jedinečné
místo nás všech. Chraňme ho
pro sebe i pro další generace!

47 let / Mediální manažer,
zastupitel, člen fin. výboru
Chci pomáhat městu, kde jsem
doma, jehož vedení věřím.

41 let / Farmaceutka,
moderátorka, zastupitelka
Chci se podílet na vytváření
klidného místa pro život.

41 let / Specialistka řízení rizik
Chci žít ve městě, které je řízeno
aktivními a poctivými občany se
zájmem o společné hodnoty.

45 let / PR manažer, publicista,
zastupitel
Služba městu mi dává smysl
i radost. V současné složité době
je ještě potřebnější.
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Sebastian MACURA

Jan ANTOŠ

Dominik LANDKAMMER

Lukáš PŮDA

Tomáš RAJTORA

20 let / Student Dopravní
fakulty ČVUT
Kvalitní dopravní obslužnost
bude pro mě vždy priorita číslo
jedna!

43 let / IT manažer, konzultant,
zastupitel
Snažím se zlepšovat prostředí,
ve kterém žijeme, a myslím na
budoucnost města.

37 let / Architekt, člen osadního
výboru Strašín
Chci přinést kvalitu života i do
okrajových částí Říčan při zachování jejich venkovské pohody.

42 let / Bankovní manažer, člen
finančního výboru
Vše, co dělám, dělám poctivě,
abych se za to nemusel nikdy
stydět.

42 let / Architekt, člen
skautského střediska Lípa
Říčany
Srdcem i hlavou citlivé vedení
a rozvoj města.
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Markéta HUBÍNKOVÁ

David HAZAFY

Jakub KANTOR

Emil MÜNZBERG

36 let / Adiktoložka, lektorka
primární prevence pro děti
Chci město plné aktivního života,
zábavy a podpory od občanů i od
vedení města.

42 let / Vědecký pracovník,
specialista na obnovitelné zdroje
Snažím se zlepšovat prostředí,
ve kterém žijeme, a myslet na
budoucnost města.

35 let / Sládek pivovaru
Říčany jsou nejlepším místem
pro život. Rád bych, aby byly
také přívětivým místem pro
živnostníky a podnikatele.

83 let / Důchodce, aktivní
dobrovolník v Koloběhu, fotograf
Důchodem život nekončí, ale
začíná! Moc rád pomáhám zapojit seniory do aktivního života.
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Tereza FRIDRICHOVÁ
BROUKALOVÁ
33 let / Manažerka, lektorka tance
Přeji si město, které rodinám
s dětmi i mladým poskytne
atraktivní prostředí k životu.

