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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ŘÍCMANICÍCH
… jednoznačně chybí. Je tu sice koutek v rohu koupaliště, ale ten není dostupný
v době, kdy koupaliště není otevřené, vybavení není dostatečné a neodpovídá
současným normám. Máme krásné fotbalové hřiště, tenisové kurty, koupaliště, ale
menší hřiště pro děti předškolního a mladšího školního věku chybí. Většinou takový
koutek plní nejen funkci sportovní a zábavnou, ale má i svůj nezastupitelný význam jako
společenské centrum pro děti a v neposlední řadě i pro rodiče. Je to místo setkávání,
děti mají možnost navazovat kontakty s vrstevníky a těšit se na kamarády. Stačilo by
pár prolézaček, pískoviště (ovšem pokud má sloužit pro veřejnost, je jeho údržba velmi
náročná) a nějaké lavičky.
Vybavení by nebylo až tak velkým problémem. Co nás trápí, je umístění hřiště. Nabízí
se několik možností, z nichž žádná není úplně ideální. Nejjednodušší variantou je
využívání školkové zahrady veřejností, jsou tu ale jistá omezení. Není možný provoz
zahrady souběžně s provozem školky, což znamená pro veřejnost přístup až
v pozdějších odpoledních hodinách. Nutností je večerní zamykání areálu, péče
o pískoviště atd. Bylo by nutné ve spolupráci s ředitelkou školky stanovit provozní řád,
určit kompetentní osoby zodpovědné za provoz hracího místa po skončení užívání
školkovými dětmi. Není to nejlepší řešení, ale snad by se na přechodnou dobu, než se
podaří zbudovat obecní hřiště, dalo uskutečnit.
Další místa která by přicházela do úvahy pro vybudování hřiště:
Prostranství za Obecním domem (úřadem) - nutnost velkých investic (opěrná zeď,
přístupová cesta atd.)
Sokolský dvůr (prostranství za restaurací U Lajcmanů) - není moc prostoru, nutno
vyřešit zamykání, v létě provoz zahrádky – na jednu stranu výhoda, na druhou hluční
hosté, kouření
Koutek na koupališti – v současné době se zpracovává projektová dokumentace na
celý areál, hřiště v těchto místech asi nebude vhodné
Místo před obchodem – málo prostoru, dle mého názoru se do těchto míst nehodí,
naruší se vzhled návsi
Možná se najdou i jiná řešení a nové nápady. Ráda bych proto pozvala všechny, kteří
se o toto téma zajímají, na pracovní schůzku, kde můžeme jednotlivé možnosti
společně zvážit a pokusit se najít řešení. Termín možného setkání dám co nejdříve
vědět a budu se těšit na vaši hojnou účast.
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Nebezpečné odpady - svoz
Podzimní mobilní svoz nebezpečných odpadů provede firma AVE CZ v sobotu
7.listopadu 2009 v době od 10,00 – 11,00 hod. Stanoviště vozu je na Masarykově
náměstí před bývalým obecním úřadem.
Změna údajů o trvalém bydlišti ve vztahu k živnostenskému úřadu
Podnikatelé mají povinnost živnostenskému úřadu hlásit veškeré změny údajů
a dokladů obsažených v ohlášení živnosti. Konkrétně se jedná o změnu adresy
bydliště. Tuto povinnost mají dle živnostenského zákona provést do 15 dnů od dne
vzniku této změny. Bohužel se často stává, že přijdou až po lhůtě s novým občanským
průkazem, kde toto bydliště je již uvedeno. Často uvádějí, že takto byli instruováni např.
na finančním úřadě. Proto si vás dovolujeme informovat o zprávě Obecního
živnostenského úřadu Šlapanice.
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Podnikatel musí změnu bydliště na živnostenském úřadě ohlásit do 15 dnů, kdy na
ohlašovně obce změnu bydliště ohlásil a ta mu na občanském průkaze odstřihla
příslušný rožek a vydala potvrzení o změně. Ustřižený rožek občanský průkaz
nezneplatnil. Je stále platný, jen se nám musí prokazovat spolu s vydaným potvrzením.
Podnikatelům, kteří lhůtu 15 dnů nedodrží, musí být dle současné dikce uložena pokuta.
Pozor na zloděje
Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo případů okradení občanů přímo
v jejich bytech. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na starší občany.
Pod různými záminkami se snaží vloudit do jejich příbytků. Často se představují jako
pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních firem. Přicházejí také s nabídkou
prodeje zboží, výrobků podporovaných reklamou v médiích. Podvodně vystupují také
jako úředníci a revizní technici. Zazvoní také u domu se zprávou o nemalé výhře. Když
je občané pozvou do bytu, požádají o vodu, rozměnění peněz ... Takto získávají
informace o skrýších hotovosti občanů. Pak mu v nestřeženém okamžiku nenávratně
odcizí všechny úspory.
Policie radí občanům, aby do domu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci firem jako jsou
elektrárny, plynárny, vodovody a kanalizace jsou vybaveni průkazy, kterými prokazují
příslušnost k dané firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které jsou výrazně
označeny. Občané se nemusejí stydět a při jakékoliv pochybnosti případného
pracovníka požádat o předložení průkazu. Na místě je také poznamenání si údajů
o pracovníkovi, vozidle a jeho registrační značce. Občané si také na dispečinku firem
mohou telefonicky ověřit, zda firma pracovníka do jejich domu poslala. Až potom
pracovníka do domu vpustit. Opatrnost a obezřetnost je vždy na místě.
Policisté zároveň vyzývají občany, aby bez odkladu při jakékoliv pochybnosti a pohybu
podezřelých osob po obci kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle 158 jsou policisté
vždy připraveni pomoci.
Ing. Luběna Prokopová, OÚ

PAPEŽ A ŘÍCMANICE
Jsem velmi rád, že Obecní dům žije a slouží těm několika zájmovým skupinám, které
v naší obci aktivně působí. Jednou z těchto skupin je skupinka farníků, občanů naší
obce, kteří se pravidelně scházejí. Jejich prostřednictvím jsme byli (starostka obce a já)
přizváni k jednání s bílovickým farářem panem Filkou. Ten nabídl naší obci možnost
požehnat základní kamen nějaké nově vznikající nebo plánované stavby v naší vesnici
papežem Benediktem XVI. při jeho návštěvě Brna.
Návštěva takové duchovní osobnosti je jistě pro mnoho občanů významnou událostí.
Proto vítáme aktivitu farníků a společnými prostředky jsme dali vzniknout žulovému
základnímu kameni s příslušným textem, který požehná papež. Následně bude uložen
na důstojném místě, kde bude čekat na své využití. Je otázkou, kdy a zda vůbec se
obec rozhodne ke stavbě nějaké budovy, která by důstojně využila zmíněného kamene.
Přál bych si, aby tomu tak bylo brzy, protože myšlenka je to velmi pěkná.
Je na rozhodnutí zastupitelstva obce, jak s tímto symbolickým nástrojem naloží. Není
stanoveno na jakou stavbu a kdy má být kámen využit. Je docela možné, že kámen
nebude využit mnoho let, to ale na jeho symbolické hodnotě nic neubere.
Možná, že se vám jeví snahy řícmanských farníků o stavbu kaple úsměvné. I já se
musím přiznat v této věci ke značné skepsi, a to zejména ve vztahu k financování.
Rozhodně jsem přesvědčen, že by bylo chybou stavbu něčeho podobného financovat
z veřejného rozpočtu. Zásadní otázkou je, zda taková stavba má podporu občanů a zda
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ji občané potřebují. Obec by mohla přispět poskytnutím pozemku, popřípadě pomocí při
vyřizování dotace nebo úřadováním veřejné sbírky. To je ale velmi zdlouhavá cesta,
i když některé obce ji úspěšně podstoupili a dnes je součástí jejich infrastruktury kostel
nebo kaple.
Musím však říci, že něco jako obřadní síň nebo kapli by mnoho občanů včetně mne
v naší obci uvítalo. Jako zástupce obce se zúčastňuji mnoha smutečních obřadů
převážně v brněnském krematoriu. Je to místo, které nikdo z nás nemá příliš v oblibě.
Velmi se mne dotkla a věřím, že i mnoha ostatních, zkušenost při jednom z obřadů za
prudkého deště. Smuteční hosté byli nuceni uhýbat před proudy tekoucí vody ze stropu
přímo v obřadní síni, kde potečené stěny vypovídají o naprosto zchátralé střeše.
Nechybělo mnoho, aby voda nedopadala přímo na katafalk. Když si k tomu přičtu
uniformitu obřadů, striktně vymezený čas na obřad a strojený přístup zaměstnanců
tohoto zařízení, je mi poněkud těžko. V tomto ohledu by se nám, občanům Řícmanic,
jistě lépe loučilo s našimi zemřelými jinde a trochu jinak.
Patrik Heger, místostarosta

INFORMACE Z KNIHOVNY
Od letošního června je v provozu veřejný internet, který je přístupný zdarma v době
provozu knihovny (úterý od 14 do 19 hod). Zatím je bez tiskárny, časem snad bude i ta.
Knihovna byla v provozu (s výjimkou jednoho týdne) po celou dobu prázdnin.
Návštěvnost byla samozřejmě o něco nižší. Bylo poznat, že čtenáři měli více jiných
aktivit než v jiná období. Bylo tak více času na administrativní práci – doplňování
autorského katalogu, přípravu na inventarizaci v příštím roce, vyřazení některých knih
(knihy poškozené či ty, o které není dlouhodobě zájem).
Zastupitelstvo dosud nerozhodlo o konečné podobě umístění knih (přidání polic mezi
okna), které by umožnilo přístupnost volně ložených knih.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ
Začal další školní rok a s ním přišly některé novinky. Rozhodnutím Krajské hygienické
stanice JmK nám byla udělena výjimka v navýšení kapacity školky z počtu 20 dětí na
24 dětí ve třídě a to již na školní rok 2009/2010. Přijali jsme další děti, máme naplněnou
školku a je zde opravdu veselo.
Jediné, co nás velmi mrzí, je fakt, že nemáme stále dokončenou zahradu školky a děti
si tam tudíž nemohou hrát. Budeme vám všem velmi vděčni, pokud finančně nebo
pracovně podpoříte vybudování pískoviště na naší zahradě. Kdo by byl ochoten nám
jakkoliv pomoci, obracejte se, prosím, na pana místostarostu Patrika Hegera.
Školní rok se úspěšně rozběhl, děti se nám po prázdninách vrátily, už se do školky moc
těšily a našich 12 nových dětí se seznamuje s novým prostředím, s dětmi a se svými
učitelkami. Za celý kolektiv školky přeji dětem úspěšný a radostný školní rok 2009/2010.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

V TEJ ŘICMANSKEJ DOLINĚ …
Šňůra horkých letních dnů v závěru prázdnin byla na jeden den přerušena, a to zrovna
v sobotu 29. srpna, kdy se bohužel v naší obci konaly hody. Probuzení do deštivého
rána nebylo moc příjemné, protože mokrá varianta této slavnosti zatím neexistuje.
Krajním řešením je sál restaurace U Lajcmanů, ale tam se vlezou sotva krojovaní, natož
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hosté. Potěšila nás zúčastněnost řady občanů, kteří dopoledne na internetu sledovali
srážkové mapy a pravidelně nás informovali, kdy déšť ustane. Díky jim za povzbuzení,
které jsme opravdu potřebovali.
Průvod více než stovky krojovaných, který vyšel ve 14 hodin z Močílek, byl zkrápěn
drobným deštěm. Svatý Petr nás ale i přes dramatický začátek má stále ještě rád a než
se krojovaná chasa dostala na
koupaliště, bylo po dešti a místy i vysvitlo slunce. To je jen známka toho, že
bychom měli být pokornější. Jinak se
výrazné změny od předešlého ročníku
nekonaly. Nechyběla hodová zavádka,
krojovaní senioři, vystoupení dětí,
tombola, široký výběr vín ani soutěž
O Řícmanského násosku. Těší nás, že
titul zůstal v Řícmanicích a dokonce
v rodině. Loňský vítěz Jan Klimeš st.
předal symbol soutěže vítězi letošnímu
Mladí zpěváci: zleva Lukáš Rovenský, Lukáš Janoška,
Janu Klimešovi ml. Ve finále také
Tonda Vlk, Vojta Slabý
bojovali Lenka Rovenská, Václav Moll.
V neděli 30. srpna jsme letošní hody bujaře zakončili na dozvucích za doprovodu
cimbálové muziky Linda. Škoda jen, že mezi nás nepřišlo více hostů.
Po organizační stránce přípravy probíhaly nejlépe za posledních 6 ročníků. Od chystání
areálu, stavění máje až po úklid. Byli jsme potěšeni hojnou účastí pomocníků.
Děkujeme všem.
A teď trochu statistiky. Odhadem 110 krojovaných (někteří mají vlastní kroje a nejsou
v naší evidenci), vyvedeno 9 svobodných stárek, odpoledne 326 platících (loni 381),
prodáno 225 lahví a 20 l rozlévaného vína. Jak je vidět, doba levného rozlévaného vína
je dávno pryč. Ceny krojů od loňska vzrostly. Půjčovné dámského kroje 1 100–1 400 Kč
(cena, za kterou půjčujeme naším stárkám 550 Kč), pánského 800 Kč (400 Kč), dívčího
450 Kč (250 Kč) a chlapeckého 400 Kč (250 Kč). Na kroje můžeme krojovaným přispět
díky darům našich sponzorů. Děkujeme.
Letošní hody opět zakončíme slavnostním kácením máje. Nebude chybět dražba polí,
do kterých by máje mohla padnout. Milovníci hazardu, začněte šetřit již nyní! Filmové
vzpomínání letos nebude delší než 30 min. Termín vám bude včas oznámen.
za organizátory Ivana Hegerová

DRUHÁ SEZÓNA VE ŠKOLE
TJ Sokol Řícmanice v říjnu zahájí druhou cvičební sezónu v rekonstruované škole.
Jednota připravuje pravidelné cvičební hodiny pro většinu věkových kategorií.
V loňském roce byl velký zájem o stolní tenis pro děti i dospělé. Věříme, že přetrvává.
Rozvrh cvičebních hodin bude včas zveřejněn. Uvítáme také další šikovné cvičitele.
Důležité jsou chuť a elán, proškolení zajistíme. Zájemci ozvěte se se. Haně Kvapilové
(mobil 604 225 360) nebo br. Michalu Olešovskému (mobil 603 924 761).
Třetí zářijový týden se po celé naší vlasti budou konat sportovní akce, které jsou
součástí projektu Sokolení a jejichž ideou je spojení pohybu, zdraví, kultury a přátelství
ve stejný čas, na více místech, po celé republice a samozřejmě propagace Sokola.
Pořadatelem je Česká obec sokolská. Naše jednota se přihlásila do celonárodního
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projektu akcí Pozor jedu! Bude se jednat o soutěžní odpoledne, kde si děti budou moci
změřit síly v jízdě na vlastních odrážedlech, tříkolkách, koloběžkách a kolech. Zmíněný
podnik se uskuteční v neděli 20. září 2009 v areálu koupaliště. V 15 hod. začne závod
pro cyklisty v 16 hod. pro ostatní jezdce. Vaší účastí a zakoupením drobného
propagačního předmětu podpoříte Nadační fond Českého rozhlasu v projektu
Světluška, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.
Podzim je také každoročně spojen s pouštěním draků. Ani letos nebude chybět
Drakiáda a to v neděli 4. října 2009 od 15 hod. na jezdeckém cvičišti na
Vinohrádkách. V listopadu bychom také rádi pro děti opět připravili divadelní
představení.
Na všechny akce jste srdečně zváni!
Ivana Hegerová, starostka TJ

HASIČI INFORMUJÍ
Léto se chýlí ke konci, nastal čas úklidu zahrádek, kůlen a všeho možného i nemožného harampádí, zkrátka příprava na zimu. K vaší, jistě velké, radosti uskutečníme
sběr železného šrotu a to v pátek 16. a v sobotu 17. října. Termín ještě včas
připomeneme na obvyklých místech a v místním rozhlase. Opět prosíme občany
o chystání šrotu pokud možno na pátek a sobotu uvedeného data z důvodu rozkrádání
těžkých věcí různými nenechavci. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně sběru
železného šrotu volejte představitele SDH na tel. čísla 724 078 595 nebo 603 413 242.
Starý rok sice ještě neskončil a myslet na
plesovou sezónu se může jevit jako
předčasné, ale my tak již činíme! Proto,
vážení přátelé, vězte, že tradiční „formanku
vostatkovó“ pochová náš věrný arcibiskup
František Nevimkolikáté ve večerních
hodinách dne 26. února příštího roku.
Protože opakování je matka moudrosti, tak
vám to připomeneme ještě v dalším čísle
zpravodaje. Pro zajímavost máme pro vás
malou soutěž. Po kolikáté už sloužil na
uvedené fotografii zádušní mši arcibiskup
František? Kdo správně uhodne položenou otázku, získá osobní požehnání od
kohokoliv na uvedené fotografii, pokud to bude náš arcibiskup.
19. srpna před deseti lety odešel náš kamarád Petr Fakla.
Mnozí si ho připomínají, jak to jen jde, někdo si vzpomene
občas, ale do srdcí a životů všech, kdo ho znali se zapsal
nesmazatelně hlubokým písmem. Angažovanost ve všech
možných i nemožných akcích byla samozřejmá a přirozená,
jeho smysl pro humor legendární. Nevelký postavou, ale
obrovský svým duchem, smyslem pro správnou věc
a kamarádstvím ovlivnil mnoho lidí ve svém blízkém
i vzdáleném okolí. Mnozí, ochuzení o jeho společnost, v toto
datum pozvedli číše, někteří aspoň symbolicky, a připili na
člověka, jenž odešel příliš, příliš brzy.
Nezapomeneme, Peťo!
Milan Stejskal, SDH a JSDHo
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SENIOŘI POKRAČUJÍ
V minulých dnech se senioři aktivně podíleli na přípravě a zajištění Řícmanských hodů
2009. Svojí krojovanou účastí přispěli k obohacení pestrosti hodového průvodu
a podpořili svými hlasy pěvecké projevy krojované chasy. Svými dárky pomohli zajistit
bohatou hodovou tombolu.
Ve svých setkáních pokračují v pátek 25. září od 19 hod. v sále restaurace
U Lajcmanů. Rádi se již po třinácté setkají se svými příznivci a přáteli. K tanci
a poslechu bude hrát tradiční hudba. Zajištěno bude i obvyklé občerstvení.
Budeme také pokračovat v podzimních vycházkách okolím. Termíny včas zveřejníme.
Těšíme se na shledanou.
senioři

KONEC LETNÍ PŘESTÁVKY
Prázdniny jsou za námi a i ve fotbale skončila letní přestávka. Loňská sezóna pro náš
tým nebyla příliš úspěšná. Všichni příznivci řícmanského fotbalu určitě zaregistrovali, že
jsme sestoupili z městského přeboru do 3. třídy. Během herní přestávky se nám
podařilo mužstvo posílit o celou řadu hráčů. K naší velké radosti jsou to nejen nově
příchozí, ale vrátili se sem i hráči, kteří zde hrávali již v minulosti.
Ani během prázdnin jsme nezaháleli. Jako každý rok jsme i letos uspořádali tradiční
fotbalový turnaj a to 8. srpna. Kromě domácího mužstva se zúčastnili Start Brno,
Bílovice nad Svitavou a Moravská Slavia Brno. Naše mužstvo skončilo na třetím místě.
Naši hráči se však nevěnují jen fotbalu. V srpnu se uskutečnil již 5. ročník tenisového
turnaje fotbalistů. Všechny nás těší, že o účast v tomto turnaji je rok od roku větší
zájem. Vzhledem k velké účasti hráčů jsme v letošním roce museli turnaj dvojic změnit
na turnaj čtyřher.
Podzimní část sezóny je již v běhu. Máme za sebou tři zápasy. První dva jsme bohužel
smolně prohráli. Doufáme, že tento neúspěch byl způsoben zejména tím, že mužstvo
nebylo ještě sehrané. V sobotu 5. září jsme sehráli derby s mužstvem Bílovic nad Svitavou. I když jsme byli oslabeni o řadu hráčů, výkon již nasvědčoval velkému zlepšení.
Celou řadu našich šancí jsme ale nezakončili gólem a nakonec jsme pouze remizovali.
Zveme všechny příznivce fotbalu na další zápasy. Seznam utkání je na naší nástěnce.
Milan Malý, předseda SK

KAPLIČKA NA NÁVSI
V minulém čísle zpravodaje jsme se podívali na historii kříže na návsi. Nedaleko této
stavby bývala kaplička - zvonička. Je škoda, že v dnešní době o ní víme tak žalostně
málo. Zvoničky byly stavěny z důvodu ohlašování úmrtí, požárů nebo i jiného nebezpečí, které občanům obce hrozilo. V roce 1770 vydala Marie Terezie patent ukládající
každé obci zbudovat zvoničku z důvodu ohlašování požárů. Zvonička v Řícmanicích
byla pravděpodobně vystavěna na základě tohoto nařízení. Původně byla tato stavba
dřevěná, později zděná a měla šindelovou střechu, v jejíž horní části byla malá věžička
a v ní zvon. Na čelní stěně byla dřevěná dvířka. Několik stručných zápisů o kapličce je
v zápisech ze schůzí obecního výboru, kde se projednávají drobné opravy. Zápisu o její
stavbě, nebo svěcení jsme se zatím nedohledali, ale o jejím bourání je zmínka
v pamětní knize Řícmanic: „Asi 120 let stará zvonička na návsi, která stála nedaleko
severní zdi domu číslo 26, byla v posledním týdnu září 1946 zbořena, protože už byla
zchátralá a překážela v cestě příjezdu do hospodářství domů číslo 27 a 31. Nová
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zvonička zřízena na hasičském skladišti vedle hostince, domovní číslo 35 při chodníku
ze silnice k hořejší cestě mezi hasičským skladištěm a novějším domem číslo 153.“
Není zatím známo, komu byla původní kaplička zasvěcena. Možná si někdo vybaví
vyprávění svých rodičů nebo prarodičů o kapličce a jejím zasvěcení. Velice bychom
přivítali, kdyby se v Řícmanicích našel pamětník, který by tuto nebo jakoukoli jinou informaci o kapličce věděl a podělil se o ni. Předem každému, kdo zapátrá ve vzpomínkách,
velice děkujeme (kontakt: D. Menšíková - tel. 774 625 811, P.Heger - tel. 603 236 747).

ZÁKLADNÍ KÁMEN
Žijeme ve vesnici, která zanedlouho oslaví 800-sté výročí. Je to úctyhodná doba,
zvláště proto, že obyvatelé této vesnice, kteří zde žili před námi, dokázali po celou tu
dobu obec budovat, spravovat a předávat ji dalším pokolením tak, jak ji známe v dnešní
podobě. První písemná zmínka o Řícmanicích svědčí o tom, že zde byl život na takové
výši, která přiměla někoho k tomu, aby tuto skutečnost zaznamenal. Zamýšlíme se, jak
našim předkům vyjádřit s úctou a pokorou poděkování.
Kaple a kostely byly stavěny jako první stavby pro shromažďování téměř v každé obci.
Byly situovány na návsích nebo na okrajích obcí v těsné blízkosti hřbitovů. Mnohem
později byly stavěny školy a další veřejné stavby podle potřeb a finančního zabezpečení
obcí. Lidé pak zakládali různé spolky, kde se scházeli, aby mohli rozvíjet svoje nadání
a dovednosti. Jejich výsledky pak byly prezentovány spoluobčanům formou soutěží,
sokolských sletů, divadelních představení, přednášek, výstav atd. Všechny tyto činnosti
obyvatele spojovaly a prostřednictvím spolků byly formovány vzájemné mezilidské
vztahy a tím také úroveň a plnost života na vesnici. Podíváme-li se na Řícmanice
pohledem posledních desetiletí, tak je zde činný Sokol, SK, hasiči, senioři, knihovna
a včelaři. V majetku obce je koupaliště, restaurace, Obecní dům s tělocvičnou,
knihovnou a MŠ. Obci také patří dva bytové domy a pozemky.
Za dobu 50 let zůstala obec předchozím generacím v duchovní oblasti hodně dlužna.
Doba, ve které jsme vyrůstali a nyní žijeme, je veskrze prostoupena materializmem.
Duchovní hodnoty jsou zanedbávány a jsou většinou vnímány pouze okrajově. Mezilidské vztahy jsou dnes utvářeny z pohledu dosaženého postavení, funkcí, nabytého
majetku. Lidi nespojuje víra a láska, ale peníze a postavení. To ovšem není cesta, po
které se dá dojít daleko, není to cesta vzájemné úcty, spolupráce a respektování se
navzájem. Stále více cítíme, že jsme našim předkům dlužni. V obci chybí stavba, kde si
mohou všichni podat ruce bez rozdílu věku, spolku či politické příslušnosti.
Pozemek u hřbitova, který je majetkem obce, nás svojí polohou a rozlohou inspiruje ke
stavbě hřbitovní kaple. Je smutnou skutečností, že na smuteční obřad v krematoriu je
vymezen čas několika minut a důstojnost takového rozloučení můžeme jistě posoudit
všichni. Až do 50. – 60. let bylo běžné, že se lidé se svými drahými loučili tam, kde žili.
Myslíme si, že s člověkem, který zde žil, pracoval, zrál, stárnul a umíral je daleko
přirozenější loučit se tam, kde jsou jeho kořeny.
V září letošního roku poprvé v historii navštíví Brno papež Svatý otec Benedikt XVI.
a při této příležitosti bude světit základní kameny staveb. Podle informací, které se nám
podařilo získat, je možné, abychom i my nechali posvětit základní kámen na stavbu
hřbitovní kaple. Kaple by mohla sloužit k církevním i civilním pohřebním obřadům,
mohou zde být slouženy mše. Dala by se využít na koncerty místních i pozvaných
hudebníků, nebo k uskutečňování přednášek duchovní obnovy.
Věříme, že se najdou mezi občany i zastupiteli lidé, kteří vnímají dnešní svět podobně
jako my. Jsme připraveni podílet se na projektu, organizaci, financování takovéto stavby
a podáváme ruku každému, kdo je ochoten přispět k úspěšnému zakončení tohoto díla.
za farníky a jejich příznivce Leoš Kubíček
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NEVČELAŘSKÉ VYUŽITÍ VČELÍCH PRODUKTŮ - propolis
Propolis je vzácná přírodní látka pryskyřičného charakteru, kterou včely sbírají z pupenů
různých rostlin a stromů. Pomáhá jim udržovat hygienu ve včelstvu a přispívá k obraně
proti infekci zvenčí. Propolis obsahuje v průměru 50 až 60% pryskyřic, 10 až 12%
éterických olejů, 5% pylu, dále silice, organické kyseliny, vitamíny (B, PP,A), stopové
prvky a flanoidy. Silných antioxidačních vlastností propolisu se využívá v boji proti
nepříznivým vlivům životního prostředí a volným radikálům. Na propolis nevzniká
rezistence bakterií jako u antibiotik. Naopak, v kombinaci s nimi propolis zvyšuje jejich
účinnost a současně snižuje vedlejší účinky.
Využití propolisu ve farmacii
Léčení propolisovými preparáty (propolisoterapie) má svoji tradici už od starověku.
Klinické používání propolisu – zejména vnitřní – je běžné v některých zemích. Ani
členské státy Evropské unie nemají v těchto otázkách shodné postoje. Přesto takové
preparáty – klinicky ověřené a řádně registrované - na trhu jsou. Jejich spektrum se
však mění a odborné informace o nich se dají získat v lékárnách. Tyto přípravky by
měly být při dodržení návodu bezpečné. Farmacie využívá těchto vlastností a účinků
propolisu, jež jsou následně využitelné v aplikovaném i alternativním lékařství:
• komponenty propolis (např. ze skupiny flavonoidů) patří k nejznámějším
antioxidantům. Antioxidanty se studují v souvislosti s toxicitou látek z vnějšího prostředí, dále v souvislosti s procesy stárnutí organismu a v souvislosti s inhibicí volných radikálů v organismech. Význam poznání antioxidantů v medicině stále roste.
• Protibakteriální, protivirové, protiplísňové účinky a vlastnosti - propolis ničí řadu
mikroorganizmů a zastavuje růst dalších druhů, působí proti některým zánětům
a kožním plísním.
• Lokálně anestetické účinky a vlastnosti - působí místní znecitlivění, zklidnění.
• Epitelizační a regenerační účinky a vlastnosti – při léčení popálenin, důsledků
ozáření, zranění a vyčerpání organizmu.
Z řady farmaceutických výrobků s propolisem vyráběných u nás i ve světě vybíráme:
• lihový extrakt propolis - je používaný při onemocněních kůže, zubů, sliznic na
inhalaci při onemocněních dýchacích cest, trávicího ústrojí apod.;
• mast s propolisovým extraktem - mírní bolesti kůže a sliznic, má protizánětlivé
účinky a působí hojivě na rány, nedoporučuje se při silných ekzémech.;
• olej do nosu při nachlazení;
• oční kapky ve formě vodného roztoku extraktu propolis;
• čípky určené pro gynekologickou léčbu;
• propolisové dražé nebo propolisové dražé v kombinaci s jinými včelími produkty či
extrakty či extrakty z bylin jako celkový energostimulant a biologický aktivátor;
• sirupy obsahující propolis, především proti nachlazení;
• med v kombinaci s propolisem jako regenerátor tvorby krve a jako celkový
biostimulátor organizmu;
• suspenze na léčení aktinomykóz (plísní);
• suspenze na zastavení krvácení k vnějšímu použití.
Propolis je také hojně využíván v kosmetickém průmyslu, a to jako přídavek do ústních
vod, zubních past, regeneračních krémů či depilátorů.
Pozor: Propolis může u citlivých osob vyvolat alergickou reakci. Vnější aplikace je třeba
nejprve vyzkoušet. Jakékoliv vnitřní aplikace je třeba provádět pod dohledem lékaře.
Ing. František Pantůček, jednatel ZO ČSV o.s .Bílovice n/Svit.,
zdroj: Výňatek z článku: Ing. Panayotis Margaritopoulos, Včelařství 8/2009.
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ZNÁTE HO?
Už jste se někdo z vás setkali s jízdní policií na vlastní oči? To je podívaná, že? Ale
policisté na koních tu nejsou na dívání, ale především pro zajištění veřejného pořádku,
zejména na sportovních, kulturních a společenských akcích, z nichž některé jsou
bohužel zařazeny do kategorie „rizikové“. Hlídkují také tam, kde není vhodný automobil
ani pěšáci (parky, lesoparky, chatové oblasti). Mnozí si jistě říkáte, že jezdit celý den na
koni za peníze je pohoda. Své nám o tom pověděl jízdní policista nstržm. Martin Jurka,
kterému je povolání koníčkem.
Nejsi rodilým Řícmaňákem. Prozraď něco o sobě.
Pocházím z Brna, každou volnou chvíli svého dětství jsem prožil u prarodičů v Drásově,
kteří měli koně. Tam moje láska ke koním začala. Od 14 let jsem jezdil v jezdeckém
oddílu. Později jsem se dal na atletiku a za Akademický atletický klub Brno jsem běhal
maratony. Ale ke koním jsem se vrátil a stál jsem u zrodu jezdeckého oddílu Jezdecká
jednota FORS v Předkláštěří. S věkem přišlo zaměstnání, rodina a také bydlení
v Řícmanicích a Předkláštěří začalo být dost z ruky. Mám maturitu, jsem původně
ekonom-účetní, ale dělal jsem řidiče z povolání a stavěl sruby. V Řícmanicích bydlím
sedmým rokem, mám dva malé syny.
Místo u policIe je náhoda?
Úplná. Dozvěděl jsem se o tom od
mamky. Koně mě moc bavily a mrzelo
mě, že na ně není čas. Přihlásil jsem se
do základního výběrového řízení, kde
jsem absolvoval psychologické a fyzické
testy,
test
zdravotní
způsobilosti
a samozřejmě jsem musel předvést
dovednosti s koněm. Po úspěšném
projítí tímto sítem jsem dělal roční kurz
ve Střední policejní škole spojený
s tréninkem koní. Po té jsem si ještě
dodělal kurz, který mi umožnil být
i policistou zařazeným ve speciálních
pořádkových jednotkách. Ty jsou nasazovány i do rizikových akcí. Také jsme
zapojováni do pátracích akcí po hledaných a pohřešovaných osobách.
Jak je to s koňmi?
Brněnská jízdní policie má 12 koní a 15 jízdních policistů. Koně jsou ustájení v areálu
výcvikového střediska Policejního prezidia ČR v Medlánkách, kde mají perfektní zázemí
(stáje, jízdárna, výběhy, krytá hala a dokonce i solárium). Koně přicházejí k policii se
základním výcvikem ve věku 5 let. Ve službě zůstávají přibližně do 15 let. Mám svého
koně Cezara, ale jezdím i na koních kolegů, když jsou např. na dovolené, nemocní atd.
K naší práci také patří obstarání koně po hlídce a tréninku, tj. hřebelcování, čistění
kopyt apod. Ve svátcích a o víkendech také koně krmíme a čistíme stáje ve 12-ti
hodinových směnách. Při hlídkové službě jsou koně v akci cca 4 hodiny a ujdou či
ujedou 15-20 km, při pořádkové cca 6-7 hodin, dle potřeby.
Jak vypadá tvůj pracovní týden?
Pokud není žádná akce, kde zajišťujeme veřejný pořádek, tak dvakrát v týdnu mám
hlídkovou službu (v parku Lužánky, pod Špilberkem, kolem přehrady,…), dvakrát trénuji
buď parkurové ježdění nebo drezurní přiježďování a jednou speciální policejní parkur
(s dýmovnicemi, majáky, výstřely, vytlačování davu…). Všemi těmito činnostmi se
zdokonaluje jak jezdec, tak i samotný kůň a jejich vzájemná spolupráce. O víkendech
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na mne někdy připadne zajištění provozu stájí a někdy mám také pohotovost, kdy
musím být do půl hodiny od povelu na pracovišti a do hodiny schopen vyjet na akci.
Co je výbavou jízdního policisty např. na demonstraci či zápasu Baník-Sparta?
Kromě uniformy a speciální zásahové helmy se štítem jsou to chrániče na ruce, nohy,
hrudník a záda (dostat dlažební kostkou od rozvášněného davu není nic moc), zbraň,
pouta, vysílačka v uchu, kam dostáváme pokyny od velitele. Nosíme i obušek, ale
trochu jiný, než je znám veřejnosti. Je skoro metr dlouhý, abychom při případném střetu
s agresorem na tento „problém“ dosáhli. I kůň má chrániče a to na hlavě a plecích.
Výzbroj a výstroj váží kolem 30 kg. Jezdec bez zátěže by neměl mít více jak 85 kg.
Bereme si tzv. turistická sedla, která jsou měkčí oproti univerzálním používaným běžně.
Po 6 hodinách v sedle, ale stejně necítíte skoro vůbec nic, zvlášť, když je zima a prší.
U takových akcí je hlavní zásadou nespadnout z koně, jinak vás dav rozcupuje a také si
zachovat chladnou hlavu, nepodlehnout emocím a hlavně nikdy nenechat parťáka ve
štychu a to jak čtyřnohého, tak toho dvounohého.
Už jsi zažil nějakou horkou chvilku?
Naštěstí ne a doufám, že ještě dlouho nezažiji. Zúčastnil jsem se zajištění několika fotbalových utkání a to nejen v Brně, různých extremistických akcí, 1.máje v Brně nebo
různých pochodů (v Táboře, Jihlavě). Nejbližšími akcemi, kde budeme zajišťovat
pořádek, je návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně na letišti a vinobraní ve Znojmě.
připravila Ivana Hegerová

--------------------------Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabízí nájem a přepravu kontejnerů včetně
odstranění odpadů. Bližší informace na tel. 602 594 151, 724 708 991
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SETKÁNÍ SENIORŮ
v pátek 25. září 2009 od 19 hod. v sále restaurace U Lajcmanů
K tanci a poslechu bude hrát tradiční hudba.
Víno i občerstvení bude připraveno. Vstupné dobrovolné.
---------------------------TJ Sokol Řícmanice pro vás připravil
POZOR JEDU!
Přijďte si vyzkoušet vaše dovednosti na kolech, tříkolkách, koloběžkách a odrážedlech.
v neděli 20. 9. od 15 hod. v areálu koupaliště (viz str. 6)
DRAKIÁDA
v neděli 4. října 2009 v 15 hod. na jezdeckém cvičišti na Vinohrádkách
--------------------------Restaurace U Lajcmanů pro vás připravila:
19. - 20.9. ČERSTVÉ DOMÁCÍ UZENÉ A PEČENÁ KOLENA
26. - 27.9. ŠPÍZOVÉ HODY
3. - 4.10. JELENÍ SPECIALITY
Rezervace a bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. 545 227 328, 723 212 694 .
----------------------------KVĚTINOVÝ ATELIÉR
Zajistíme květinovou výzdobu a kytice pro jakoukoliv příležitost. Stylové svatby, rodinné
oslavy a jiná výročí, pohřby, dušičkové, vánoční, velikonoční i sezónní věnce a vazby.
Přijedeme, s Vámi naplánujeme, květinovou výzdobu dovezeme na místo a odborně
naaranžujeme. Vše pro Vaši spokojenost a pohodlí!
Luďka Oberšlíková, Řícmanice, tel.: 723 092 410

Pro přestárlé a nemohoucí občany je po telefonické domluvě možná docházka do domu.
Řícmanický zpravodaj vydává Obec Řícmanice, Masarykovo nám. 43, 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.
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Pro tisk upravily: Ivana Hegerová, Alena Hegerová
Neprošlo jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo 15. 9. 2009.

