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Pravda o psech 
Dle zákona je  pes, stejně jako i jiná zvířata, 
považován za věc. Všichni ale víme, že ve 
skutečnosti je to jinak. Pes je většinou náš společník 
a kamarád a rozhodně se jako věc nechová. Jako 
každý živý tvor má i pejsek své nápady a záměry. Je 
tedy na majiteli, aby vše udržel pod kontrolou. Přesto 
se více či méně často stane, že si náš miláček jde za 
svými záměry bez našeho vědomí a obvykle i přes 
náš plot. Toto je ta lepší varianta. Tady na vesnici se většinou známe i s pejsky svých 
sousedů a můžeme upozornit majitele na nezdárné chování jejich svěřence.  

Horší situace nastane, když majitel záměrně pejska odloží. Toto nečiní většinou ve své 
obci, ale psa odloží obvykle v lokalitě, kde ho nikdo nezná. Může se stát, že se pes 
svému majiteli třeba na procházce zaběhne. Většinou je takový pejsek stejně 
vyděšený jako lidé, kteří ho naleznou a neví, co mohou od neznámého zvířete čekat. 
Teď nastává pro nálezce svízelná situace.  

Obec je povinna postarat se o věc nalezenou na jejím katastru minimálně půl roku a tu 
uschovat. To znamená v případě pejska (kočky, koně atd.) o zvíře řádně pečovat, 
samozřejmě na obecní náklady. Náklady na péči by pak měl uhradit majitel, o kterém 
se předpokládá, že se o svého miláčka přihlásí. To se bohužel většinou neděje. 
Problém by nebyl tak hrozný, kdyby alespoň bylo kam takového nalezence umístit. 
Naše obec a ani obec s rozšířenou působností (Šlapanice) žádný útulek nemá. Brno-
město útulky má, ale jsou plné a odmítají vzít zvířata, která se najdou jinde, než na 
katastru města Brna. Ani s odchytem potencionálně nebezpečných psů to není nijak 
vyřešené. Ano, obec má povinnost takové zvíře zajistit, ale pro Brno-venkov žádná 
odchytová služba neexistuje, jak někdy mylně informuje policie, když se na ni občané 
obrátí. Policie Brno-venkov psy neodchytí, pouze v případě ohrožení zdraví, majetku 
nebo života je může zastřelit. Toto je velice nepříjemná situace. Pes je někdy agresivní 
jen proto, že se ocitl ve svízelné situaci a bojí se, jinak to může být přítulný domácí 
mazlíček. Je pak těžké rozhodnout o takovémto zákroku. 

A závěrem malé shrnutí. Většina pejsků, pokud se nenajde ihned jejich majitel, 
nachází dočasný domov u nás na zahradě popř. doma, kotec ovšem nemáme. 
Snažíme se najít majitele vyhlášením po okolních vesnicích, nahlášením zvířete 
v blízkých útulcích a u veterinářů. Až na pár případů, se zatím naštěstí vždy za 
nějakou dobu majitel našel. Tam, kde se majitel nenašel nebo nechtěl najít, se zatím 
vždy podařilo najít  náhradní domov. Tento článek píši jako informaci pro ty, co pejsky 
naleznou a mají představu o nějakém jednoduchém řešení – žádné není! Vím, že 
někdy se situace řeší odvezením pejska na katastr města Brna, kde již odchytová 
služba funguje, stejně tak jako útulky. S radostí uvítáme, pokud by někdo z občanů 
chtěl za úplatu obci pomoci s nalezenými pejsky jejich „ustájením“ a dočasnou péčí.  

Ing. Lenka Lišková, starostka 

 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Uzavření Obecního ú řadu Řícmanice  
Obecní úřad bude ve dnech 14. - 18. 3. 2011 uzavřen, děkujeme za pochopení.  

 
Svoz nebezpe čného odpadu  
Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 21. 5. 2011 na návsi v době od 
10 do 11 hodin. Je nezbytné vyčkat příjezdu obsluhy svozového vozu firmy AVE         
a odevzdat odpad přímo do rukou obsluhy. Podrobné informace budou zveřejněny na 
www.ricmanice.cz a vývěsce Obecního úřadu. 

 
Nová Obecn ě závazná vyhláška  č. 1/2011, o místním poplatku za 
provoz systému a shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, 
využívání a odstra ňování komunálních odpad ů 
Z důvodu změny v právních předpisech bylo potřeba vydat novou vyhlášku k místnímu 
poplatku za odpady. 

Splatnost a výše poplatku zůstaly nezměněny, tedy 450 Kč na osobu se splatností do 
31. 5. 2011.  

Platná právní úprava již neumožňuje prominutí poplatku 
rozhodnutím správního úřadu, nadále bude tedy možno pouze 
osvobozovat a to jedině v případech vymezených v čl. 6 
vyhlášky "Osvobození a úlevy". Obec využila možnosti rozšířit 
osvobození a nově jsou osvobozeny děti do jednoho roku 
věku, a to včetně kalendářního roku, ve kterém dítě tohoto 
věku dosáhlo a každé třetí a další dítě v rodině, kde všechny 
děti mají stejný trvalý pobyt a žádné z nich není starší 18-ti let. 

Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 3. 2011, pro měsíce leden a únor 2011 tedy platí 
stále vyhláška původní. To znamená, že v případě nově osvobozených dětí se bude 
v roce 2011 hradit podle původní vyhlášky poměrná část za měsíce leden a únor,       
tj. 75 Kč (až za období 03 – 12 /2011 tyto děti nehradí nic, jsou již dle nové vyhlášky 
osvobozeny). 

Vyhláška byla zveřejněna na úřední desce a bude dostupná na www.ricmanice.cz -> 
Obecní úřad -> Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva. 

 
Místní poplatek za komunální odpad 2011  
Poplatek  je splatný nejpozději do 31. 5. 2011  

Sazba:  450 Kč za každou osobu s trvalým pobytem  v obci Řícmanice a za každý 
objekt ur čený nebo sloužící k rekreaci 
 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Variabilní symbol  při bezhotovostní platbě:  
 - občané s trvalým pobytem v obci, rod. domky        var.symbol    42011xxx 
   kde xxx  = číslo popisné domu (nuly se doplní zleva) 
 - občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy      var.symbol    411xxxyy 
   kde xxx  = číslo popisné domu   
                                     yy =  číslo bytu (nuly se doplní zleva) 
 - za domy s č.p. bez trv.pobytu sloužící k rekreaci    var.symbol      42011xxx 
   kde xxx  = číslo popisné domu (nuly se doplní zleva) 
 - za chaty a domy k rekreaci bez trvalého pobytu      var.symbol      12011xxx 
   kde xxx  je evidenční číslo chaty (nuly se doplní zleva) 

Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337    

  
Místní poplatek za psy 2011  
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. 2011  

Sazba:    150 Kč za prvního psa a 225 Kč za každého dalšího psa 
Důchodci:    80 K č za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa 
Variabilní symbol  při bezhotovostní platbě:  

 - občané s trvalým pobytem v obci               var.symbol    32011xxx 
  kde xxx  = číslo popisné domu (nuly se doplní zleva) 
 - občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy      var.symbol    311xxxyy 
  kde xxx  = číslo popisné domu    
                     yy =  číslo bytu (nuly se doplní zleva)  

Specifický symbol při bezhotovostní platbě:   1341 
 
Platby lze provád ět:  

� hotovostn ě v úředních hodinách (po: 15 –17 hod, st: 9 -11 a 15 -17  hod)     na 
pokladně OÚ Řícmanice, Komenského 68. 

� bezhotovostn ě na účet obce Řícmanice, č. účtu: 1345044329/0800,  k.s. 0308  
 

Prosíme, je-li to možné, o úhradu bezhotovostní.  
 
Posíláte-li platbu prost řednictvím internetového bankovnictví, m ůžete do zprávy 
pro p říjemce vypsat: 

� co hradíte (odpady, pes), 
� u odpadů jména všech osob, za které hradíte, u psů jméno majitele, 
� číslo popisné, u chat číslo evidenční i se značkou E, jinak nelze poznat, že se 

jedná o chatu. 
 
Informace z kroniky  
Narozené děti v roce 2010:   18 
Zemřelí občané v roce 2010:   10 
Počet přistěhovaných občanů v roce 2010:  38 
Počet odstěhovaných občanů v roce 2010:  11 

Počet obyvatel k 31.12.2010:   751 
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Strom života k 31.12.2010 po 5 letech 

Rok narození  V ěk Muži Ženy Celkem 

  - 1915 95 -   1 1 2 

1916 - 1920 90 - 94 0 1 1 

1921 - 1925 85 - 89 5 7 12 

1926 - 1930 80 - 84 9 12 21 

1931 - 1935 75 - 79 12 12 24 

1936 - 1940 70 - 74 8 12 20 

1941 - 1945 65 - 69 23 18 41 

1946 - 1950 60 - 64 18 21 39 

1951 - 1955 55 - 59 18 21 39 

1956 - 1960 50 - 54 25 17 42 

1961 - 1965 45 - 49 22 23 45 

1966 - 1970 40 - 44 31 23 54 

1971 - 1975 35 - 39 40 32 72 

1976 - 1980 30 - 34 28 45 73 

1981 - 1985 25 - 29 20 19 39 

1986 - 1990 20 - 24 24 18 42 

1991 - 1995 15 - 19 19 14 33 

1996 - 2000 10 - 14 14 20 34 

2001 - 2005 5 - 9 25 22 47 

2006 - 2010 0 - 4 44 27 71 

Celkem 386  365 751 

Průměrný v ěk 38 40 39 
 
 
Statistika jmen a p říjmení k 31.12.2010:  
 

Různých jmen 187, z toho nejvíc:   

Jiří (25), Jana (25), Martin (21), Jan (20), Petr (18), Marie (16)  

Různých p říjmení 404, z toho nejvíc:   

Slabý (7), Heger (7), Hegerová (6), Prokop (6) 
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Sčítání lidu, dom ů a bytů 2011 (zákon č. 296/2009 Sb., o SLDB 2011)  

Přípravu, organizaci, provedení sčítání, 
zpracování a zpřístupnění výsledků zajišťuje 
Český statistický úřad (ČSÚ). 

Sčítání provádějí sčítací komisaři České pošty. 
Sčítací komisař musí být označen služebním 
průkazem sčítacího komisaře s fotografií, 
jménem a příjmením a služebním číslem             
a současně předloží svůj doklad totožnosti.  

Sčítacím komisařem pro Sčítací obvod Řícmanice č. 561004 je paní Hana Rotreklová, 
průkaz číslo 00-11-95498 s platností od 10. 3. 2011, telefonický kontakt 545227551. 

Vyplněné listinné sčítací formuláře povinná osoba předá sčítacímu komisaři. Může 
rovněž vyplnit elektronické sčítací formuláře nebo využít datové schránky. Listinné 
sčítací formuláře může zaslat i v obálce s předtištěnou adresou. 

Elektronické s čítací formulá ře – podrobné informace jsou uvedeny na informačních 
letácích vydaných ČSÚ, doručovaných do každé domácnosti a na internetových 
stránkách www.scitani.cz. Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz.  

Pro obyvatele, kteří nemají přístup k internetu a chtějí formulář vyplnit on-line, bude 
v obecní knihovně Řícmanice, Komenského 68, zdarma přístup k veřejnému internetu, 
a to v provozních hodinách knihovny (vždy v úterý od 14 do 19 hodin). 

V souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů 2011 upozorňujeme, že dle § 32 odst. 1 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je vlastník nemovitosti povinen na svůj 
náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.  

Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem, který na základě oznámení 
sčítacího komisaře, pracoviště České pošty nebo ČSÚ projednávají příslušné 
přestupkové komise v souladu se zákonem o přestupcích a správním řádem. 
 
Přehled termín ů hlavních fází SLDB 2011 

26.2. - 6.3.2011 
Roznáška informačních letáků do schránek. Současně komisař 
vhodí lísteček s návrhem termínu, kdy přinese sčítací formuláře. 

7.3. - 25.3.2011 

do 18:00 hodin 

Roznáška formulářů do domácností. Každý občan dostane 
zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé navíc žlutý 
BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový 
DOMOVNÍ LIST. 

25./26.3 2011 
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem 
sčítání. Sčítací formuláře se vyplňují podle skutečnosti platné 
v tento rozhodný okamžik. 
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OBECNÍ KNIHOVNA  

26.3.-14.4.2011 

Povinnost odevzdat vyplněné sčítací formuláře. Existují              
tři  možnosti: 

− internet 
− předání sčítacímu komisaři 
− odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 

5.4.-19.4.2011 

Dodatečné sečtení (pokud se ani do 10 kalendářních dnů po 
sčítání nepodaří sčítacímu komisaři formuláře doručit, je 
povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději do 
14.4.2011 na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České 
pošty či na městském úřadu. Povinná osoba formuláře vyplní a 
odevzdá do 19.4.2011. 

12.5. - 30.5.2011 
Zveřejnění Oznámení o došetřování, údajů o sčítacích 
komisařích pověřených došetřováním. Bude průběžně 
aktualizováno. 

19.5. - 30.5.2011 
Došetřování nezjištěných údajů. Jména komisařů a kontaktní 
údaje budou průběžně aktualizovány. 

 

Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední desce - 
odkaz http://ricmanice.imunis.cz/edeska/ a na www.ricmanice.cz. 

Lenka Kunčarová, OÚ 
 

 

 
V začátku roku opět zhodnocení roku minulého několika suchými čísly: 

- registrovaní čtenáři (ti, co zaplatili čtenářský poplatek):  52 
- návštěvníci knihovny:  476 (z toho internet 21) 
- výpůjčky celkem:  1 265 (z toho mládež do 15-ti let 272) 
- stav knihovního fondu:  2 369 (při revizi bylo vyřazeno v rámci aktualizace 

fondu 961 knih) 
- pořízeny nové knihy a časopisy v hodnotě 11 851 Kč (toho za 6 962 Kč byly 

dary) 

A co výhledově nového? Jsme přihlášeni do programu Clavius REKS (regionální 
knihovnické služby), který nám umožní vytvořit on-line katalog našeho knižního fondu 
prostřednictvím regionální knihovny v Kuřimi. Tento první krok k modernizaci 
výpůjčních služeb by měl začít ve druhé polovině roku. 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
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Zima odchází a jaro p řichází ... 
Když zima odchází a jaro pozvolna přichází, nastává období masopustu                    
a karneval ů. I u nás ve školce jsme měli maškarní karneval, na který přišly krásné 
masky - princezny, víly, čarodějové, bojovníci, zvířátka. A bylo veselo.  

Po maškarním dovádění se děti těší na 
další novinky v nabízeném programu 
školky. Začali jsme s plaveckým 
výcvikem  v krytém bazéně v Blansku, 
kam jezdíme společně s MŠ a ZŠ 
Babice nad Svitavou. Od 1.3. 2011 
mohou děti navštěvovat keramický 
kroužek pod vedením lektorky z Brna, 
kde se učí pracovat s hlínou a vyrábět 
různé zajímavé výrobky. V letošním 
roce od 30.5. do 3.6.2011 pojedeme 
poprvé na školu v p řírod ě do 
Daňkovic na Vysočině.  

V současné době jsme začali postupně měnit výchovně vzdělávací činnost školky, kde 
vycházíme z programu „Začít spolu “. Chtěli bychom co nejvíce jeho prvky využít. Děti 
změny velmi dobře přijímají a sami je hodnotí projevem své spokojenosti. Tímto 
programem se školka více otevírá nejen rodičům a dětem, ale i široké veřejnosti. 
Zveme vás, přijďte se k nám podívat. O našich dalších akcích a činnostech se dozvíte 
na www.msricmanice.cz. 

Pro rodiče, kteří mají zájem zapsat své děti k nám do školky, snad příjemná zpráva.   
V nadcházejícím školním roce 2011/2012 by mělo být více volných míst než loni. 
Zápis nových dětí bude probíhat v úterý 12.4. od 16 do 18 hod., ve středu 13.4. od 
12.30 do 13.30 a čtvrtek 14.4. od 8 do 9 hod. 
S sebou nutno přinést: 

- vyplněnou žádost a přihlášku - stáhnete si je na webových stránkách školky 
- vyplněný a pediatrem potvrzený evidenční list, který bude možno 

vvyzvednout ve školce v týdnu od 21.3. do 25.3. během provozní doby školky 
- občanský průkaz zákonného zástupce 
- rodný list dítěte. 

Na závěr se na vás obracím s prosbou. Chtěli bychom školku postupně vybavovat 
novým vyhovujícím nábytkem, a proto uvítáme jakékoliv sponzorské finanční dary. 
Přijďte na návštěvu, rádi vám školku ukážeme. 

Přejeme vám příjemné jarní období plné radosti, sluníčka a zdraví. 

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
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Jaro se Sokolem 
Dlouhá zima přilákala do naší 
tělocvičny další sportovní nadšence. 
Ženy si každé pondělí chodí zahrát 
florbal, opět se rozběhlo zdravotní 
cvičení s prvky jógy se Zorkou 
Ryšánkovou a rozšířily se i řady 
stolních tenistů. I přes to jsme rádi, že 
jaro je za dveřmi. 

Stejně jako zima, je za námi i každo-
roční dětský maškarní karneval. Účast 
byla hojná. Padesát masek se pod 
vedením písničkových tetin Matyldy a Klotyldy oddávalo v neděli 6. března tanci           
a zábavě. 

Mnoho akcí pro vás připravujeme i na jaro. Vezměme to pěkně po pořádku.  

Na základě dotazů řady maminek jsme se rozhodli uspořádat burzu d ětského zboží  
(oblečení, kočárky, sedačky, sportovní vybavení,…). Zboží budeme přijímat v pátek   
1. dubna  od 18 do 20 hod. v sále restaurace U Lajcmanů (a není to apríl), prodej se 
uskuteční v sobotu 2. dubna  od 10 do 12 hod., výdej neprodaných věcí od 13 do 14 
hod. Podrobnosti budou rozeslány e-mailem, zveřejněny ve vývěsce jednoty               
a vyhlášeny rozhlasem. 

Nezbytná valná hromada  naší jednoty se bude konat v pátek 8. dubna v 18 hod.  
v knihovně bývalé školy. Připravili jsme pro vás obrazový sestřih z akcí, které jsme 
v loňském roce pořádali a také filmové ohlédnutí za Sokolským Brnem 2010. Zveme 
všechny členy a příznivce Sokola. 

V březnu jsme dokončili další etapu stezky zdraví HVOZD. 
Byla přidána dvě nová stanoviště a to u Vypálenky a na 
Konůpkové louce. Nově prodloužená trasa tvoří pomyslnou 
osmičku a je dlouhá 5,7 km. Přijďte si ji společně s námi 
projít v ned ěli 17. dubna 2011 ve 14 hod ., sraz na návsi. 
Příjemnou vycházku  zakončíme opékáním špekáčků na 
Sokolském cvičišti. Jste všichni vítáni! 

Pro všechny malé šikuly připravila Renata Diatková na     
18. dubna velikono ční dílnu , kde si budou moci děti 
vyzdobit kraslice různými technikami. 

V květnu se opět uskuteční jarní víkendový tábor  pro děti od 5-ti let. Nebude chybět 
rozmanitý program, táborák, spaní ve spacáku ani ranní rozcvička. Věříme, že se do 
harmonogramu jarních akcí vleze ještě čarodějnické rejdění a dětský den. V jednání je 
i dětská tenisová škola. Přesný termín zmíněných podniků vám včas sdělíme. S dětmi 
se připravujeme také na Zálesácký závod zdatnosti, přebor v lehké atletice a další 
župní soutěže.  

Ivana Hegerová, starosta TJ Sokol Řícmanice 

ORGANIZACE A SPOLKY  
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Fotbalová sezóna za číná 
Vážení sportovní přátelé, už brzy přijde jaro a s ním i začátek nové fotbalové 
sezóny.  První zápasy jarního kola sehrají naši hráči už v polovině dubna. Zimní 
příprava všech věkových kategorií je v plném proudu. Starší přípravka trénuje každý 
čtvrtek v Kanicích v tělocvičně. Kromě toho se zúčastnili dvou zimních halových 
turnajů. 22.1.2011 pořádala FC Svratka turnaj v Pohořelicích. Dalším v pořadí byl 

turnaj o pohár města Adamova v neděli 
20.2.2011. Kluci se sice umístili v druhé 
polovině, ale určitě to pro ně byla další nová 
zkušenost. Mladší žáci trénují každou středu 
také v Kanicích. Když bylo v provozu kluziště 
v Bílovicích, tak si svoji fyzickou kondici 
zlepšovali bruslením. Muži pravidelně v úterý 
hrají v hale na Janouškové ulici. Od března 
začínají hrát o víkendech přátelská utkání na 
umělé trávě tamtéž.  

Kromě fotbalové přípravy je před námi ještě 
jeden velký úkol - „opravit“ hřiště po podzimní 
návštěvě divokých prasat. Jakmile počasí 
dovolí, chtěli bychom uspořádat brigádu        
a celý sportovní areál připravit pro 
nadcházející sezónu. 

Ing. Milan Malý, předseda SK 
 
 
 

Hasiči informují 
Obec Řícmanice získala pro hasiče 
osobní dodávkové vozidlo Mitsubishi     
L300. Dodávku vlastnilo Školící 
středisko (ŠS) hasičů v Tišnově, které ji 
jako nepotřebný majetek převedlo na 
obec zdarma. Auto je na svůj věk ve 
výborném stavu, a po drobných 
úpravách např. namontování výstraž-
ného zařízení, červený lak a podobně, 
bude sloužit zásahové jednotce jako 
dopravní automobil pro čerpadlo PS 12 
a SDH pro dopravu družstva na soutěže 
v požárním sportu. O získání vozu se 
maximálně zasloužil pan Zdeněk Alexa, kterému bych chtěl touto cestou poděkovat    
a doufám, že budeme se ŠS v Tišnově spolupracovat i nadále. 

Blíží se jaro a naše soutěžní družstva se chtějí opět zúčastňovat soutěží v požárním 
sportu. V současné době pořizujeme dresy a helmy, takže na první soutěži by už muži 
i ženy měli reprezentovat v originálních dresech SDH Řícmanice. S příchodem teplého 
počasí začnou obě družstva ve stejném složení jako loni opět trénovat a ladit formu.  

 
Turnaj v Adamově, kde mužstvo poprvé 
zvítězilo v soutěžním zápase. Nahoře zleva: 
J. Dzúrik (asistent trenéra), M. Drahovzal,  
M. Menšík, M. Drlík, V. Včelík,  
Ing. J. Olešovský (trenér), dole zleva:          
V. Slabý, V. Dzúrik, P. Gross, M. Malý. 
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Potřebné vybavení a překážky máme téměř kompletní, takže zbývá tradiční „těžce na 
cvičišti, lehce na bojišti“ a doufat v umístění na bedně jako při loňské premiéře.           
O účasti na soutěžích budeme informovat na našich stránkách www.sdhricmanice.cz, 
tudíž očekáváme hojnou účast našich fandů. 

S příchodem teplého počasí se 
probouzejí z letargie všichni, kteří si 
zvelebují okolí svého domu, chaty nebo 
zahradu. I když informovanost a odpo-
vědnost občanů stoupá, pořád se 
vyskytují případy porušování § 5, odst. 
2, zákona č. 133/85 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů, o zákazu vypalování 
porostů. V souladu s literou zákona se 
vyhrabaná tráva, listí, větve atd. likvidují 
drcením a umístěním na kompost, do 
ekodvoru nebo se může uvedený bio 
odpad spálit na hromadě na bez-
pečném, dobře přístupném místě, za stálého dozoru a s připraveným hasebním 
prostředkem (ruční nářadí, větší nádoba s vodou, hasící přístroj apod.). Při větším 
objemu bio odpadu doporučujeme využít naše stránky www.sdhricmanice.cz nebo 
stránky HZS JMK www.firebrno.cz a kliknout na odkaz Pálení klestí. Po otevření 
odkazu do tabulky uvedete název katastru obce, datum a čas začátku, datum a čas 
předpokládaného konce pálení, jméno a kontakt odpovědné osoby (ten kdo odpad 
pálí), název obce, název okresu, způsob zajištění, upřesnění místa pálení, případně 
vyznačíte bodem na mapě. Vyplnění tabulky je velice jednoduché a zabere jen chvilku. 
Čím víc údajů vyplníte, tím dříve se k vám v případě rozšíření požáru záchranné 
složky dostanou. Vyplněním a odesláním formuláře HZS JMK pálení nepovoluje , 
pouze eviduje na operačním středisku. Tato evidence slouží k ověření místa pálení     
a může vás ušetřit citelného finančního postihu.   

Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice 
 
 
Dr. Grygar a tornádo 
Fred Hoyle, vynikající anglický astrofyzik, poukazuje na absurdnost víry v náhodný 
vznik života. Tvrdí, že je to stejně nesmyslné, jako kdybychom věřili, že tornádo, které 
se přežene přes skládku železného odpadu, poskládá plně funkční letadlo Boening 
připravené ke startu. Na námitku, že ke vzniku života byly miliardy let času, reagoval 
na jedné ze svých přednášek doktor Jiří Grygar takto – usmál se a pronesl: „Tak 
dobrá, nechme tedy řádit tornádo nad skládkou šrotu miliardy let.“ (…)                          
(info. z časopisu Milujte se č.16/2011) 

S přáním, ať nám všem každý pohled na temnou a přece zářící hvězdnou oblohu 
přináší nová a nová poznání, ať dokážeme alespoň tušit našeho Tvůrce. 

Dana Menšíková  za o.s. ORA ET LABORA 2010 
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„Nebesa vypravují o Boží sláv ě, obloha hovo ří o díle jeho rukou.“ 
(Žalm 19,2) 
Vzácnou příležitostí naplnění slov tohoto žalmu měli všichni ti občané, kteří v sobotu 
29. ledna 2011 do posledního místa zaplnili sál restaurace U Lajcmanů v Řícmanicích. 
A to při vyslechnutí přednášky RNDr. Jiřího Grygara, českého astronoma                     
a astrofyzika. Vzácného, světově proslulého, věřícího vědce. Par excellence. Tajil se 
člověku až dech, když na promítaných obrázcích dokládal fungování celého až dosud 
poznaného vesmíru. Tak, jak ho věda stále více poznává a jak řekl: „Čím jsem starší, 
tím s větším úžasem na to hledím“. V letáčku, který posluchači obdrželi, je na titulní 
straně uvedeno: „Proč jako vědec věřím v Boha?“. Tam je také věta: „Proč je něco 
spíše než nic?“. A dále pak: „Přírodní vědy nám dávají odpověď na otázku „jak?“, ale 
jsou špatným nástrojem, když chceme odpovědět na otázku „proč?“. Je vůbec možné 
tajemství vesmíru odhalit? Proto odpověď na otázku „proč? je vyhrazeno víře.“ 
Pan doktor Grygar velice působivým a srozumitelným způsobem všechno úsilí vědců  
o proniknutí do tajemství vesmíru prokládal i veskrze lidskými zkušenostmi a příběhy. 
ze života vědců žijících sice na této zemi, ale s pohledem neustále upřeným ke 
hvězdám, sledujícím oblohu a vše, co je dohledné ve vesmíru doslova ve dne i v noci. 
Když měl astronaut Eugene Cernan letět s vesmírnou lodí Apollo, navrhla manželka, 
která pochází z Brna, vzít s sebou nějaký suvenýr z naší vlasti. Po poradě na naší 
ambasádě doporučil Astrofyzikální ústav AV ČR vzít tam archivní výtisk Nerudových 
Písní kosmických. Pan doktor Grygar pak dodal s úsměvem, že skutečně skoro vše, 
co Jan Neruda v Písních kosmických „předpověděl“, se až dosud podařilo naplnit. 
Skoro dvouhodinová přednáška skončila bouřlivým potleskem a velkými ovacemi. 
Jan Neruda - Písně kosmické: „Mysli si nejvýš a nad tebou hvězd jak vřesných zvonců 
a kdybys byl jak slunce stár, nedomyslíš se konců. Klečím a hledím v nebes líc, 
myšlenka letí světům vstříc – vysoko – převysoko – a slza vhrkla v oko.“  
 

Velikonoce – Velká noc 
V občanském i církevním kalendáři jsou Velikonoce uváděny 40 dnů po prvním jarním 
úplňku. Proč právě 40 dnů? Právě tolik dnů se Ježíš postil na poušti než byl pokřtěn 
od Jana Křtitele. Těchto 40 postních dnů je doba pro naši duchovní obnovu a přípravu 
na slavení nejvýznamnějšího církevního svátku – slavnosti Vzkříšení. 
Tak jako se Ježíš narodil v Betlémě uprostřed noci a první, kdo se mu přišli poklonit, 
byli prostí pastýři (až později přišli učení mágové – Tři králové), tak i vzkříšení Ježíše 
se událo v noci – před ranním svítáním. A první, kdo se s ním setkal (tato událost, 
stále lidskými smysly nevysvětlitelná, je a zůstává jen a jen věcí víry), byly ženy. 
Zvláště pak první z nich Marii z Magdaly (té, které Ježíš odpustil mnohé její hříchy) 
anděl řekl: „Proč hledáš živého mezi mrtvými. Není tady. Vstal z mrtvých.“ A až potom 
přišli k hrobu apoštolé a uvěřili. Ale stále mnozí, tak jako ti, co stáli pod křížem, na 
jehož dřevo se Ježíš dobrovolně – ne jako nějaký hrdina, ale jako Muž bolesti - nechal 
přibít, se nechápavě ptají: „Proč to udělal?“ Ježíš však před svou smrtí řekl svým, také 
tehdy ještě nechápajícím učedníkům: „Až já budu vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě.“ 
Kéž by proto Ježíš na tom našem, v loňském roce u příležitosti 800. výročí obce obno-
veném a posvěceném kříži mnohé z dosud váhajících spoluobčanů přitáhl k sobě.  
Radost ze Vzkříšení, ale i z probouzející se jarní přírody Vám všem. 

Jiří Kotas st. za o.s. ORA ET LABORA 2010 
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V sobotu 29. ledna 2011 navštívil naši 
obec známý astronom a astrofyzik 
RNDr. Ji ří Grygar, CSc.  Je popu-
larizátorem vědy v oblasti astronomie 
(jistě si vzpomenete třeba na pořad 
Okna vesmíru dokořán), autorem více 
než stovky odborných prací                
a populárně naučných knih. Angažuje 
se v mnoha především oborových 
organizacích (Česká astronomická 
společnost, Učená společnost ČR, 
Mezinárodní astronomická unie, 
Evropská astronomická společnost a další), za svoji vědeckou a popularizační činnost 
získal mnoho cen. Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar, objevená       
26. října 1971. To vše se o něm dočtete třeba na internetu. Nikde však nepíší, že je to 
velmi příjemný, milý a veselý pán. Měla jsem možnost se s ním krátce setkat před 
přednáškou, kterou pro Řícmaňáky připravil. 

Jsme velmi pot ěšeni Vaší návšt ěvou. Co Vás do Řícmanic p řivedlo? 

Přivedl mne sem můj dlouholetý kamarád ze studií v Brně Ing. Karel Pavlů, který se 
zná s paní Soňou Čermákovou z Březiny. Chtěli jsme přenášku uskutečnit již 
v loňském roce, ale v mém programu jsme bohužel nenašli vhodný termín. Na Brno     
a okolí velmi rád vzpomínám, prožil jsem zde své mládí. Chodil jsem na jedenáctiletku 
do Husovic, kde jsem maturoval a pak na přírodovědeckou fakultu Masarykovy 
univerzity, kde jsem studoval fyziku. 

Čím se momentáln ě zabýváte? 

Stále pracuji ve Fyzikálním ústavu 
Akademie věd v Praze, který se mimo 
jiné posledních dvanáct let podílí na 
projektu mezinárodní observatoře Pierra 
Augera v Argentině. Ta se zabývá 
studiem kosmického záření extrémně 
vysokých energií. Je v plném provozu od 
roku 2008 a je největší observatoří tohoto 
typu na světě. Česká republika                
a především pracovníci ústavu se 
významně podíleli jak na budování          

a vybavení přístroji, tak nyní na samotném provozu. A to je také můj hlavní pracovní 
úkol. Jsme teď na špici a dokud na ní jsme, tak musíme sebou hodit, abychom udělali 
něco významného. A to je ještě hodně práce. 

Je něco, čemu byste ješt ě rád p řišel na kloub? 

Ano, souvisí to právě s kosmickým zářením. Již od počátku 20. století se ví, že 
kosmické záření přichází z kosmu, ale dodnes se přesně neví z jakého typu objektů.    

ZNÁTE HO? 
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A hlavně jakým způsobem příroda dociluje těch extrémně vysokých energií. Takových 
energií nejsou fyzikové v nejmodernějším urychlovači LHC v laboratoři CERN              
v Ženevě ani zdaleka schopni dosáhnout. V Argentině měříme energii z kosmu 
desetmilionkrát vyšší. Urychlovač je velmi nákladná záležitost. Na jeho sestrojení 
pracovaly tisíce odborníků patnáct let. Přesto tam naměřené rekordní hodnoty energie 
jsou v porovnání s tím, co nám posílá příroda zcela zdarma a nepřetržitě, malé. A to je 
myslím záhada, která stojí za řešení. 

Každý rok shrnete a popíšete objevy z astronomie da ného roku v souboru Že ň 
objev ů. Je stáje co objevovat? 

Určitě, objevů přibývá. Mohu to demonstrovat na rozsahu této práce. Když jsem          
v 60. letech začínal každoročně shromažďovat objevy, psal jsem na stroji a objevy se 
vešly na osm normovaných stránek. Dnes je rozsah výrazně větší. Jedná se o více 
než 230 stran a to by vyšlo na pěknou knihu. Sotva dokončím jeden ročník, už abych 
začal pracovat na dalším. 

Děkuji za rozhovor. 
Připravila Ivana Hegerová 

 
 
 

 

12. února zemřel dlouholetý člen a především předseda TJ 
Sokol Řícmanice bratr Miloslav Muselík . Tuto funkci 
vykonával neuvěřitelných 25 let v období 1961-1986. A to je 
pořádný kus života. Sám byl aktivní v mnoha činnostech, 
kterými se Sokol zabýval – hrál ochotnické divadlo, cvičil na 
sletech a spartakiádách, ... Za jeho vedení proběhla 
rekonstrukce sálu tehdejší sokolovny (nyní sál restaurace   
U Lajcmanů), dostavba nářaďovny, klubovny i WC.             
O činnost jednoty se zajímal do poslední chvíle. Pokud mu 
zdraví dovolilo, nevynechal jedinou valnou hromadu. V roce 
2008 velmi aktivně spolupracoval na přípravě almanachu    
a pečlivě shromažďoval materiály k výstavě u příležitosti 
100. výročí založení jednoty. 

Zcela nepochybně však zůstane v našich vzpomínkách zejména jako vůdčí osobnost 
Sokolských hodů, které jsou odedávna největší kulturní a společenskou akcí v obci. 
To, že hody máme v Řícmanicích i dnes, a navíc na takové úrovni, je zásluhou jeho 
vytrvalosti a houževnatosti. Nebylo pokaždé jednoduché dát dohromady partu 
nadšenců ani krojovanou chasu. Co hlava, to názor. Navíc finanční podmínky pro 
pořádání tak rozsáhlé akce nebyly před lety jednoduché. Ale nakonec vždy dokázal lidi 
stmelit, aby kýženého cíle bylo dosaženo. Hody se od r. 1961-1994 konaly nejméně 24 
krát. To představuje pořádnou fůru starostí a práce. Zajímavé je, že sám nikdy hlavním 
stárkem nebyl. Měl radost, že se hody podařily v roce 2004 zase obnovit a novým 
organizátorům stihl předat řadu cenných zkušeností a podnětů. 

Jeho osobnost v našich myslích a srdcích navždy zůstane, stejně jako jeho hluboká 
stopa v historii řícmanského sportovního i kulturního života. 

výbor TJ Sokol Řícmanice a organizátoři Řícmanských hodů 

NEZAPOMENEME 
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Řícmanský talent  
Soutěž Řícmanský talent se uskuteční již za několik dnů. Stále je 
ještě možnost přihlásit se Heleně Bajerové osobně, Řícmanice 146, 
telefonicky 545 227 569 nebo elektronicky na adrese 
talent.ricmanice@centrum.cz nejpozději do 18. března 2011. 
Přihlášku naleznete na adrese www.ricmanice.cz. 

Soutěž je určena všem dětem, které se nebojí vystoupit na pódiu 
před obecenstvem. Nezpívá vaše dítko jako Lucie Bílá či Karel Gott, 
netančí jako Michael Jackson, nehraje jako Pavel Šporcl, nedá tolik hlaviček jako 
Pavel Nedvěd? To přece vůbec nevadí. Vítání jsou všichni, kteří mají odvahu a chuť 
předvést maximálně tří minutový program. Tak neváhejte, na p řihlášení už zbývá  
dost málo času ! A odměna? Ta nikoho nemine. 

Z organizačních důvodů jsme bohužel byli nuceni změnit termín konání celé akce. 
Zapište si do diářů! 

Nomina ční sout ěž –  sobota 26. b řezna 2011 v 15 hod. 
Finálový podve čer – ned ěle 3. dubna 2011 v 16 hod. 

Vše se uskuteční v sále restaurace U Lajcmanů. Zváni jsou všichni, kdo chtějí 
povzbudit naše malé umělce a připravit jim příjemnou atmosféru. Oni vás za to jistě 
odmění tím nejlepším výkonem. 

Mgr. Helena Bajerová, za TJ Sokol Řícmanice 
 

 

 

 

 

 

K v ě t i n y   L u ď k a   Ř í c m a n i c e 
 

Přijďte si vybrat velikonoční dekoraci pro váš dům či byt! 
Nabídku jsme rozšířili o semena, cibuli sazečku, travní semeno a zeminu. 
Na objednávku zajistíme přísady na vaši zahrádku a balkonové květiny. 

Rádi pro vás vysadíme i vaše truhlíky. 
Připravíme kytice pro jakoukoli příležitost.  

Větší vazby nutno objednat 2-3 dny dopředu pro zajištění čerstvé řezanky. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

Otevírací doba: 
  po – pá  10.00 – 11.30, 14.00 – 18.00, so  9.00 –  12.00 

Kontakt:  723 092 410 nebo 731 203 968 

www.svatebni-kvetiny.eu 

INZERCE 

RŮZNÉ 
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ŘÍCMANSKÝ TALENT   

Nominační soutěž –  sobota 26. b řezna 2011 v 15 hod . 
Finálový podvečer – neděle 3. dubna 2011 v 16 hod . 

 

      Vše proběhne v sále restaurace U Lajcmanů. 
Přihlášky nejpozději do 18. března 2011. Podrobnosti str. 15. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ   
(oblečení, kočárky, sedačky, sportovní vybavení,…) 

Přijímání zboží v pátek 1. dubna  od 18 do 20 hod. (a není to apríl), 
prodej v sobotu 2. dubna  od 10 do 12 hod., výdej od 13 do 14 hod. 

Podrobnosti budou rozeslány e-mailem, zveřejněny ve vývěsce jednoty  
a vyhlášeny rozhlasem. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŘÍCMANICE 
se bude kont v pátek 8. dubna v 18 hod.  v knihovně bývalé školy. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA  
9. a 10. dubna od 13 do 18 hod.  v sále restaurace U Lajcmanů 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ŘÍCMANICE 
v úterý 12. dubna 16-18 hod ., ve středu 13. dubna 12.30-13.30 hod ., ve čtvrtek  

14. dubna 8-9 hod . 
Podrobnosti na str. 8 nebo na www.msricmanice.cz 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

OTEVŘENÍ DALŠÍ ETAPY STEZKY ZDRAVÍ HVOZD 
v ned ěli 17. dubna 2011 ve 14 hod ., sraz na návsi 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI 
18. dubna v 17 hod . v knihovně 

 

Řícmanický zpravodaj  vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice, IČO: 00704903, 
pod evidenčním číslem MK ČR E 14595. 
Kontakt:  tel.: 545 227 567, e-mail: ou_ricmanice@volny.cz, www.ricmanice.cz 

Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky 
upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
Pro tisk upravily: Ivana Hegerová, Alena Hegerová. Neprošlo jazykovou úpravou.  

Příští číslo vychází 15. 6. 2011. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 5. 2011. 

KALENDÁŘ AKCÍ  


