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Vážení ob čané, 
V době, kdy píšu tento článek se zdá, že je krásné jarní období na dosah a budeme se 
moci vrhnout do všech našich plánů. 

Připomenu, jaké větší akce bychom měli zvládnout v letošním roce. Výstavba 
kanalizace je již v plném proudu, také už začaly práce na objektu restaurace s kulturním 
sálem (zateplení a výměna oken). Dokončena byla rekonstrukce sportovních kabin.Dále 
nás čeká oprava silnice a přilehlého chodníku naproti restaurace vedoucí směrem ke 
koupališti.Dojde k realizaci výstavby autobusové zastávky v lokalitě Štuky.K vybudování 
plánovaného přechodu u obchodu přistoupíme po dokončení výstavby kanalizace. 

V letošním roce dochází ke změnám v odpadovém hospodářství.Ze zákona mají obce 
povinnost řešit problematiku kovového odpadu a biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu. Sběr kovového odpadu budeme řešit jedním kontejnerem na kov, kam bude 
možné ukládat menší kovový odpad z domácností (např. plechovky, víčka od jogurtů 
apod.). Pokračovat budeme v tradičních svozech kovového šrotu, který zajišťují naši 
hasiči. O termínech svozu vás budeme včas informovat. 

V rámci řešení bioodpadu se snažíme využít peněz z dotačního titulu ministerstva 
životního prostředí.Tato dotace je velmi výhodná a pokrývá 90 % nákladů. 
Zastupitelstvo se rozhodlo pořídit štěpkovač a občané budou mít možnost využívat 
domácí kompostéry. Naším záměrem je poskytnout občanům možnost využití trávy       
a dalšího odpadu rostlinného původu k jednoduchému domácímu kompostování           
a využívat služby obecního štěpkovače. Pokud přistoupíme k těmto věcem zodpovědně, 
omezí se nepříjemné pálení v zahradách na minimum, plnění popelnic trávou a listím a 
tím poklesne množství směsného komunálního odpadu, jehož likvidace bude stále 
dražší. 

O průběhu výstavby kanalizace se dočtete v samostatném příspěvku. Za sebe chci 
poděkovat občanům za trpělivost, se kterou doposud snáší všechny důsledky této akce. 
Zejména děkuji občanům Močílek, kteří si v letošní blátivé zimě "opravdu užili" a přitom 
stížností právě od nich jsem měl minimum.  

Přeji vám všem rychlé překonání případné jarní únavy a příjemný rok 2015. 

 Libor Slabý, starosta 
 

 

 
Vážení občané, 
věnujte prosím pozornost pozměněnému způsobu vytváření variabilních symbolů 
zejména u chat a trvale bydlících, viz níže: 
 
Místní poplatek za komunální odpad 2015  
 

Poplatek  je splatný nejpozději do 31.5.2015  
 

Sazba:  500 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice, cizince, za 
každý objekt určený  nebo sloužící k rekreaci, dále za dům s č.p. nebo byt, kde není 
žádná osoba hlášena k trvalému pobytu  

ÚVODNÍ SLOVO 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Variabilní symbol  při bezhotovostní platbě:  
- občané s trvalým pobytem v obci, rodinné domy    
      var. symbol 12015xxx (kde xxx  = číslo popisné domu,nuly se doplní zleva) 
- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy     
      var. symbol 115xxxyy (xxx  = číslo popisné domu, yy = číslo bytu, nuly se doplní 

zleva) 
- za prázdné domy s č.p. nebo byty, kde není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu                              

var. symbol 52015xxx (kde xxx = číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
- za chaty bez trvalého pobytu  
       var. symbol 62015xxx (kde xxx  je evidenční číslo chaty,nuly se doplní zleva) 
- za cizince  
 var. symbol 72015xxx (kde xxx  je evidenční č.chaty, č.p.rodinného domu, nuly se 

doplní zleva) 

Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337    
  
Místní poplatek za psy 2015  
 

Poplatek  je splatný nejpozději do 30.4.2015  
 

Sazba:    150 Kč za  prvního psa a 225 Kč za každého dalšího psa 
Důchodci:    80 K č za prvního psaa 120 Kč za každého dalšího psa 
 

Variabilní symbol  při bezhotovostní platbě:  
- občané s trvalým pobytem v obci  

var.symbol 32015xxx (kde xxx  = číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy  

var.symbol 315xxxyy (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 –18 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 prostřednictvím internetového bankovnictví, můžete do správy pro 
příjemce 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 zn. E, jinak nelze poznat, že jde o chatu. 
 
Svoz nebezpe čného odpadu  
Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 25. 4. 2015 na návsi v dob ě od 
10.00 do 11.00  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 dva týdny před termínem svozu. 

Lenka Kunčarová, OÚ 
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Předešlá zastupitelstva v naší obci vynaložila nemalé úsilí na umožnění zbudování nové 
kanalizace téměř ve všech částech obce. Až se vše podařilo a konečně se realizuje 
výstavba nové kanalizace, je slyšet od některých spoluobčanů, že není třeba se na 
novou kanalizaci připojit. Tímto stručným článkem chci informovat občany o tom, co 
nám ukládá a nařizuje stavební zákon, ve kterém je řešena i problematika kanalizačních 
přípojek. 

Dovoluji si přiložit část zákona o vodovodech a kanalizacích (§3 odst. 8). 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění 
vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. 

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena 
jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do kterého je 
zaústěna. 

Kanalizační přípojku pořizuje odběratel na své náklady, není-li dohodnuto jinak, 
vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 

Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, 
povinnost připojit se kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. 

Doufám, že je v zájmu nás všech nevypouštět odpadní vody různými trativody                
a prosakem ze starých časem již zborcených jímek, které jak nám ukládá vyhláška 
musíme vyvážet a doklady o vyvážce uschovat nejméně tři roky a případně na vyžádání 
je příslušnému odboru předložit k nahlédnutí. Nehledě k tomu, že spousta občanů má 
na pozemcích svoje studny, čímž může docházet k znečišťování podzemních vod.   

Předpokládané náklady na vyvážení odpadních vod ze žump dle ceníku zveřejněném 
na internetových stránkách: 

žumpa    - 7 m3 
uvažovaná spotřeba  - 35 m3/osoba/rok (dle přílohy č. 12 zák.č. 2354/2001 Sb.), 
96 litrů/osoba/den 
cena za 1 m3  - 26,45 Kč včetně DPH 
cena za 1 km  - 36,30 Kč včetně DPH (vzdálenost 16 km tam i zpět = 580,-
Kč) 
cena za 1/4 hod. práce - 387,- Kč (ve výpočtu uvažováno s prací cca 30 min. = 774,- 
Kč) 
cena za vývoz žumpy - 1539,- Kč 
stočné   - 44,61 Kč/m3 včetně DPH 
 

počet osob 
v domácnosti 1 2 3 4 

četnost vyvážení 1 x za 73 dní 1 x za 36 dní 1 x za 24 dní 1 x 18 dní 

měsíční náklady na 
vyvážení (Kč) 640,-  1 282,50 1 924,-   2 565,- 

měsíční náklady na 
stočné (Kč) 126,-  252,- 378,- 503,- 

Ivo Kristek, místostarosta  

KANALIZACE - INFORMACE 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Jaro nás probouzí  
Než přejdeme do jara, ohlédneme se ještě za tím, co bylo v zimě ve školce zajímavého. 
Rozběhl se nám sběr papíru v akci „ Soutěž s panem Popelou “ a všem, kdo jste nám 
do připraveného kontejneru označený cedulkou SBĚR PAPÍRU MŠ ŔÍCMANICE na 
návsi dávali papír, velmi děkujeme.  
Nový zimní projekt „Ptáčci v zim ě“ byl 
pro všechny zajímavý a mnohému jsme 
se dozvěděli. Poznávali jsme druhy 
ptáků, tažné ptactvo, péče o ptáky 
v zimě a přijela k nám i záchranná 
stanice pro dravé ptáky z Rajhradu se 
svým výukovým programem: „Pozná-
váme zví řátka “, který nám naše 
zkoumání a informace více upevnil        
a prohloubil. Největší odměnou pro nás 
byli opět dva živý dravci - sokol a sova,  
a tu jsme si mohli i pohladit. 
Období masopustu jsme ve školce oslavili maškarním karnevalem. Děti měly 
překrásné masky, vesele skotačily, soutěžily, tancovaly a společně se radovaly.Velké 
množství odměn, které získaly, si odnášely pak domů ve svém vlastnoručně vyrobeném 
a vyzdobeném papírovém kornoutu. 

V našem integrovaném bloku „Jaro 
nás probouzí“  začneme postupně 
probouzet přírodu ze zimního 
spánku, toulat se předjařím, 
oslavíme první jarní den, budeme 
vítat jaro, oslavíme Měsíc knihy, Den 
vody, Velikonoce, začneme také 
jezdit na plavání, předškoláci se 
začnou chystat do školy 
v Edukativně stimulačních skupin-
kách, a mnoho dalšího, co nám toto 
období přináší. Máme se na co těšit. 
 

Zápis do MŠ Řícmanice prob ěhne ve st ředu 15. 4. 2015 od 10.00 – 12.00hod.  
a ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 17.00 – 18.00 hod. v kancelá ři MŠ.  
S sebou dítě, rodný list dítěte, vyplněné a potvrzené formuláře, OP zákonného 
zástupce. Další informace naleznete na nástěnce v MŠ, na vývěsce v autobusové 
čekárně, na webových stránkách www.msricmanice.cz. 
Tak ať nás i vás to Jaro 2015 příjemně probudí. 

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 
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ŘÍCMANSKÉ HODY 2015 

 
 
 

 
Tak jako každoro čně, několik statistických údaj ů: 

Stav knižního fondu: 2 520 knih (2 038 beletrie, 482 nauč. knihy) 
Počet registrovaných čtenářů: 63 (z toho 16 dětí do 15 roků) 
Počet návštěvníků: 652 (540 čtenářů, 90 internet, 22 beseda s MŠ, 60 on-line služby) 
Výpůjčky: 1 568 knih (naučné dosp.59, beletrie dosp.1 111, naučné děti 60, beletrie děti 
313, časopisy 25) 
Návštěva webových stránek: 178 
 
Novinky v obecní knihovn ě: 
 

Leif GV Persson: I. Mezi touhou léta a chladem zimy 
 II. V jiném čase, v jiném životě 
 III. Volně padat jako ve snu 

Třídílné severské mystérium, dotýkající se dosud ne zcela objasněné vraždy 
 

Jean-Luc Bannalec: Bretaňské poměry 
Detektivní román, zasazený do malebné pobřežní vesničky v Bretani 
 

Jaroslav Kmenta: Svědek na zabití 
Volné pokračování trilogie Kmotr Mrázek od známého investigativního žurnalisty 
 

Simon Mawer: Pád 
                         Dívka, která spadla z nebe 

          Evangelium podle Jidáše 
               Tři další knihy od autora známého románu Skleněný pokoj a Mendelův trpaslík 
 

John Green: Papírová města 
         Hvězdy nám nepřály 
               Další pěkné romány od tohoto autora o dospívání a pro dospívající                    

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
 
 
 
 
 

 
 

Hody budou!  
Pokud již plánujete dovolenou, nezapomeňte si nechat volný 
poslední prázdninový víkend. Řícmanské hody  se letos uskuteční 
v sobotu 29.srpna . V pondělí po hodech mají děti ještě volno, což 
je po třídenním hodovém maratonu příjemné nejen pro děti, ale 
hlavně pro rodiče. Budeme rádi, pokud se sejde početná 
krojovaná chasa. Objednávky krojů bude přijímat Lenka Rovenská v květnu a červnu. 

Abychom vás příjemně hodově naladili už nyní, chystáme pro krojované a příznivce 
hodů zájezd do sklepa a to již na měsíc duben. Bližší informace obdržíte e-mailem  
nebo poštou. Těšíme se na vaši hojnou účast! 

Ať žijó hody! 
Ivana Hegerová, za organizátory 

 
 

OBECNÍ KNIHOVNA 
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Co děláme v SOKOLE?  
V prosinci jsme uspořádali tradiční zlatoned ělní vycházku. Ráno se jelo autobusem do 
Babic, pak pěšky do Křtin. Krátce jsme navštívili kostel, pak venku poslechli zvonohru. 
Po výborném obědě u Farlíků jsme se stihli vrátit domů tentokrát ještě za světla.  

Na Silvestra Sokol zorganizoval další vycházku , tentokrát do Bílovic . Stejný den se 
v Bílovicích pořádal tradiční Silvestrovský b ěh do schod ů. Sokol Řícmanice 
reprezentovalo 5 závodníků. Ze sportovní rodiny Tomášových se nejlépe umístil 
v kategorii 3-6 let Vojtík na 2. místě. Výborného času dosáhl i bráška Viktor, maminka 
Vlasta i tatínek Vladimír. Velká gratulace patří i Báře Alexové, která opět získala           
1. místo mezi dívkami.  

V lednu se celá rodina Tomášových vydala 
závodit na Jizerskou padesátku. Narozdíl 
od minulého roku, kdy pro nedostatek 
sněhu byl závod zrušen, tentokrát počasí 
přálo. Svoji velkou chvíli slávy si užil Viktor, 
který v kategorii benjamínci získal zlatou 
medaili! Byl to pro něho zatím největší 
sportovní zážitek, už proto, že mu diplom 
předával někdejší mistr světa v běhu na 50 
km Martin Koukal. Sokol Řícmanice však 
zaregistrovali diváci i pořadatelé ještě 3x, 
to když Vikinův bratr Vojta dojel ve své 
kategorii osmý a oba rodiče, Vlasta i Vláďa, zvládli královský závod na 45 km bravurně!  

V lednu jsme zorganizovali turnaj ve stolním tenise. Mezi ženami se nejlépe umístily 
Svatava Křížková, Markéta Mollová a Petra Vitulová. Mezi muži byli nejlepší Milan 
Koutský, Michal Diatka a Pavel křížek.  

8. února jsme pořádali společně se Sportovním klubem a SDH Dětský maškarní 
karneval . V krásných maskách přišlo 25 dětí. K zábavnému a příjemnému odpoledni 
přispěli také dva herci brněnského divadla Koráb. Každé dítě odcházelo s balónkem, 
sladkou odměnou a snad i hezkým zážitkem.  

Sokolská župa Jana Máchala připravuje setkání malých i velkých sportovců a přátel 
pohybu - Sokolské Brno 2015 . Stalo se tradicí, že v období mezi slety se připravuje 
sportovní sokolské setkání pro všechny věkové kategorie našich členů – Sokolské Brno, 
které se koná v termínu 5. – 7. června 2015.  Současně Sokol oslaví 25. let od 
znovuobnovení České obce sokolské. Naše cvičenkya dva cvičenci se připravují ve 
třech skladbách. Žákyně nacvičují skladbu  s názvem „S úsměvem“ - s fandítky, mladší 
ženy si vybraly  skladbu s názvem „Jsme Kočky“ - s pompony, muži a ženy cvičí 
skladbu Waldemariána - s trekkingovými holemi. 

Se svými skladbami se chystáme 27. -  28. června  do Plzně. V rámci projektu Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015 se bude konat v prostorách zimního stadionu Slet 
Sokolů. Ten dále doplní projekt Město v pohybu, v rámci kterého budou mít zájemci       
z řad veřejnosti možnost zacvičit si nejen přímo na plzeňském Náměstí republiky, ale      
i v přilehlých tělocvičnách a sportovištích. Pilně trénujeme a hodně se těšíme! 

ORGANIZACE A SPOLKY 
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A co dalšího nás čeká kromě pravidelného cvičení v nejbližší době? 

V pátek 27. března 2015 v 18.00 hod se bude konat v knihovně Valná hromada . Děti 
se mohou těšit na Velikono ční tvo ření, Čarod ějnické rejd ění, Zálesácký závod 
zdatnosti a další akce. O všech těchto i dalších akcích vás budeme informovat na 
sokolské nástěnce a na webových stránkách obce. 

Eva Olešovská, starostka TJ 
 

 
Z činnosti Sportovního klubu Řícmanice  
Organiza ční záležitosti a rekonstrukce budovy kabin 
Od nové jarní sezóny 2015 dochází po mnoha letech ke změně ve funkci správce 
sportovního areálu. Vedení Sportovního klubu velice d ěkuje dosavadnímu 
dlouholetému správci panu Kamilu Kyzlinkovi za jeho  obětavou práci a do dalších 
let mu všichni p řejeme pevné zdraví a hodn ě štěstí !!! 
Novým správcem našeho sportovního areálu se stal pan Pavel Trávní ček, kterému 
všichni přejeme pevné nervy a neutuchající elán v této náročné funkci. 
Pavel se bude starat o budovu kabin, přípravu potřebných záležitostí při mistrovských     
i přátelských zápasech našich fotbalových mužstev, přípravu a údržbu hřiště a v jeho 
kompetenci bude také provoz našich tenisových kurtů. 
Jak jsme již v minulých vydáních Zpravodaje uvedli, budova kabin byla během 
podzimních a zimních měsíců kompletně rekonstruována. Úplně se změnilo vnitřní 
uspořádání a vybavení, a jakmile „přijde jaro do vsi“, dostane tato budova také „nový 
kabát“.Všechna tři naše fotbalová mužstva zahajují jarní sezónu v neděli 12. dubna       
a tento den bude také zorganizován „Den otev řených dve ří“, který bude probíhat již od 
10.00 hodin. Další podrobné informace spolu s programem budou včas vyvěšeny 
v nástěnce Sportovního klubu a oznámeny místním rozhlasem. 
Všechny jarní mistrovské zápasy hrajeme na domácím hřišti a naši příznivci tak mohou 
chodit na fotbal každý týden – viz. rozlosování: 
 

DATUM MUŽI Hod. STARŠÍ PŘÍPRAVKA   G1D Hod. 
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA   

H1D 
Hod. 

12.4.2015 NE  
ŘÍCMANICE - LOKOMOTIVA 

B 
15:30 

ŘÍCMANICE - 

LOKOMOTIVA 
14:00 

ŘÍCMANICE - 

LOKOMOTIVA B 
12:00 

19.4.2015 NE ŘÍCMANICE - ŘEČKOVICE B 16:00 ŘÍCMANICE - SOBĚŠICE B 14:00 ŘÍCMANICE - BÍLOVICE 12:00 

26.4.2015 NE ŘÍCMANICE - BÍLOVICE 16:00 ŘÍCMANICE - BYSTRC B 14:00 ŘÍCMANICE - CHRLICE B 12:00 

3.5.2015 NE ŘÍCMANICE - OBŘANY B 16:00     
ŘÍCMANICE - 

KOHOUTOVICE C 
14:00 

10.5.2015 NE ŘÍCMANICE - START B 16:00 ŘÍCMANICE - SLATINA B 14:00 ŘÍCMANICE - BOSONOHY 12:00 

17.5.2015 NE ŘÍCMANICE - ST.LÍSKOVEC B 16:00 ŘÍCMANICE - CHRLICE B 14:00     

20.5.2015 ST      
ŘÍCMANICE - BOHUNICE 

B 
18:00     

24.5.2015 NE 
ŘÍCMANICE - KOHOUTOVICE 

B 
16:00 ŘÍCMANICE - START A 14:00 ŘÍCMANICE - START 14:00 

27.5.2015 ST          ŘÍCMANICE - BOHUNICE  18:00 

31.5.2015 NE ŘÍCMANICE - ŽEBĚTÍN B 16:00 ŘÍCMANICE - ŽEBĚTÍN 14:00 ŘÍCMANICE - MCV 12:00 

7.6.2015 NE ŘÍCMANICE - MEDLÁNKY B 16:00 ŘÍCMANICE - LÍŠEŇ D 14:00 ŘÍCMANICE - LÍŠEŇ D 12:00 

13.6.2015 SO  ŘÍCMANICE - SOBĚŠICE B 16:00 ŘÍCMANICE - SVRATKA C 14:00 ŘÍCMANICE - SLATINA B 12:00 
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Kluzišt ě 
Stejně jako v loňském roce, i letos vybudoval Sportovní klub společně se Sborem 
dobrovolných hasičů za podpory Obecního úřadu kluziště na kurtu u potoka. Počasí 
však s námi nebylo „na stejné vlně“, a tak bruslení ve sněhu a mezi ostrůvky antuky si 
užilo doslova „pár“ jedinců jen po dobu 2-3 dní. 
Sportovní maškarní karneval 
24. ledna 2015 jsme uspořádali 2. ročník Sportovního maškarního karnevalu v sále 
restaurace U Lajcmanů. Dobré zábavy a bohaté tomboly si užilo kromě „civilů“ možná 
rekordních téměř 40 masek. 
Tenis 
Stejně jako každý rok bude potřeba před zahájením jarní tenisové sezóny seškrabat 
starou antuku a položit novou. Tyto práce budou zorganizovány s ohledem na počasí    
a o jejich termínu budeme včas informovat v nástěnce Sportovního klubu a také 
prostřednictvím místního rozhlasu. Také rozpis hráčských hodin bude včas vyvěšen 
v nástěnce Sportovního klubu. 
Muži 
Mužstvo zahájilo zimní přípravu 6. ledna 2015 a pravidelně každé pondělí chodí 
trénovat do haly Veterina. První přátelské utkání jsme sehráli 22. února 2015 na umělé 
trávě za Boby centrem, kde jsme porazili Obřany 5:2. 
V jednání jsou také další přípravné zápasy a je rozjednáno i posílení hráčského kádru. 
V případě příznivého počasí bychom chtěli zahájit tréninky na našem hřišti už v úterý 
10. března. První mistrovský zápas sehrajeme v neděli 12.4. od 15.30 hodin proti „B“ 
mužstvu Lokomotivy Horní Heršpice. 
Starší p řípravka 
Po velmi úspěšné podzimní sezóně 2014, kterou naši borci vyhráli beze ztráty bodu, se 
naše mužstvo „přestěhovalo“ z venkovního hřiště do tělocvičny kanické školy a tentokrát 
jsme vyzkoušeli také halu v Babicích. 
Zúčastnili jsme se také několika halových turnajů, v nichž jsme byli velice úspěšní: 
10. ledna 2015 jsme obsadili 2. místo v Bílovicích hned za domácím týmem. 7. února 
2015 jsme zorganizovali náš turnaj v hale v Tišnově, kde jsme nenašli přemožitele a 
turnaj vyhráli. 7. března 2015 jsme obsadili 3. místo v Adamově. 14. března 2015 se 
zúčastníme dalšího turnaje opět v Bílovicích. 
V několika posledních dnech začalo sluníčko pomalu ukazovat svou sílu a kluci už se 
nemohou dočkat až vyběhnou znovu na trávník. Pokud bude příznivé počasí, chtěli 
bychom zahájit venkovní tréninky na našem hřišti už od 23. března. První mistrovský 

zápas hrajeme v neděli 12.4. od 
14 hodin proti mužstvu 
Lokomotivy Horní Heršpice. 
 

Náš tým starší přípravky po 
vítězném turnaji v Tišnově. 
Zleva: trenér Jan Dzúrik, Filip 
Malík, Honza Dvorský, Ondra 
Buriánek, Víťa Včelík (král střelců 
turnaje), Kuba Toman, Toník 
Čiviš, Eda Moll a trenér Jaroslav 
Olešovský ml. 
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Mladší p řípravka 

Po první mistrovské sezóně, podzim 2014, kterou naši „začínající fotbalisté“ zvládli se 
ctí, se tato nastupující sestava „přestěhovala“ z venkovního hřiště do obou tělocvičen 
jako jejich starší kamarádi. 

Také naše mladší přípravka se zúčastnila několika halových turnajů s těmito výsledky: 

24. ledna 2015 jsme obsadili 2. místo v Drásově. 

31. ledna 2015 jsme zorganizovali náš turnaj v hale v Tišnově, kde jsme skončili na      
3. místě. 

7. března 2015 jsme obsadili 4. místo v Adamově. 

14. března 2015 se také zúčastníme v Adamově turnaje „minip řípravek “, což jsou kluci 
narození v roce 2008 a mladší (mladší přípravka je od ročníku 2006). V našem případě 
se jedná většinou o kluky, kteří s námi chodí na tréninky, ale nejsou registrovaní. Tito 
kluci už sehráli 2 přípravné zápasy na podzim proti Ochozi, ale halového turnaje se 
zúčastní poprvé a bude to pro ně velký zážitek. 

Pokud bude příznivé počasí, chtěli bychom zahájit venkovní tréninky na našem hřišti od 
23. března společně se starší přípravkou a „minipřípravkou“. 

První mistrovský zápas hrajeme v neděli 12.4. od 12 hodin proti „B“ mužstvu 
Lokomotivy Horní Heršpice. 

 

Tým mladší přípravky po turnaji v Adamově, kde jsme sice skončili čtvrtí, ale v nej-
dramatičtějším zápase turnaje jsme porazili pozdějšího vítěze Ostrov u Macochy 3:2. 
Zleva: trenér Jaroslav Olešovský ml., Honza Vojáček, Honza Tollar, Matyáš Dvorský, 
Míša Tollar, Filip Malík, Toník Čiviš, Patrik Hricko, Vojta Rokos, Lukáš Jelen, Tomáš 
Horník, Fanda Vitula, Ondra Jurka a trenér Martin Rokos. Všechny ceny na zemi „hlídá“ 
ležící brankář Ondra Kalvoda. 
 

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. 
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Hasiči mají nového starostu!  
Přesněji Sbor dobrovolných hasičů si ho zvolil na své Výroční schůzi, koncem loňského 
roku. Je jím pan Václav Slaný , kterého vám zajisté nemusíme představovat. Vystřídal 
Františka Fateru, který ve funkci starosty působil 13 let. Touto cestou ještě jednou 
bývalému starostovi děkujeme za jeho dosavadní práci pro Sbor dobrovolných hasičů 
Řícmanice. 

20. února 2015 jsme uspořádali v sále 
Restaurace u Lajcmanů Ostatkovou 
zábavu . Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na organizaci, i těm, kteří se 
přišli jen pobavit. 

Na přelomu roku se dva členové 
výjezdové jednotky SDH Řícmanice 
zúčastnili kurzu Obsluha motorové pily, 
v časové dotaci 66 hodin. Jednalo se 
celkem o tři víkendy, kdy probíhala 
výuka ve Školícím zařízení Hasičského 
záchranného sboru JmK. Toto školení se 

skládá jednak z teoretické přípravy, ale především se zaměřuje na praktický výcvik 
v lese, kde se nacvičuje rizikové kácení, které nastává při různých mimořádných 
událostech. V neposlední řadě se hasiči musí naučit i správné postupy při rozebírání 
střešních konstrukcí za pomocí motorové a rozbrušovací pily. 

Žijeme na vesnici a takřka každý má kolem svého domu nějaký pozemek, kde čas od 
času potřebuje spálit trochu klestí. Pro tyto účely Hasičský záchranný sbor na svých 
internetových stránkách zřídil službu - Ohlášení pálení. 
Nejedná se ovšem o to, že pálení povoluje, ale jen 
eviduje.Toto slouží jen pro možnost ověření místa pálení, 
pokud by byl v tomto místě nahlášen požár. Tuto aplikaci 
naleznete na http://www.firebrno.cz/paleni-klesti  
Zde je k dispozici mapa, na které zaznamenáte bod, kde pálení bude probíhat a další 
informace, jako například telefonní číslo zodpovědné osoby, které může operátor 
zavolat, pokud by bylo potřeba upřesnit nějaké informace.Důrazně ovšem 
upozorňujeme na to, že stále platí zákon č. 133/1985 Sb., který se zabývá spalováním 
hořlavých látek na volném prostranství a není tedy možné, že vyplněním formuláře si 
každý může pálit, co se mu zlíbí. 

Za SDH a výjezdovou jednotku obce Zdeněk Alexa 
 

 
Jarní úklid, detoxikace a o čista  
Technika, ta dobrá přítelkyně člověka, která vykonává tak velkou službu, má i záporné 
stránky, které člověku zkracují život.Znečišťování ovzduší a vod způsobuje vznik 
různých nemocí, které se dříve u lidí nevyskytovaly. 

Nebude-li člověk dbát na odstranění těchto nečistot v ovzduší, ve vodě, potravinách       
i v předmětech, které denně vyrábí a používá – tak zahyne. Na zařízení pro úpravu 
čistoty ovzduší a čištění odpadních vod jsou vynakládány obrovské částky 
peněz.Nedodržování hygieny bývá rovněž příčinou různých onemocnění, které mohou 
způsobit i smrt. V různých knihách a časopisech jsou nám nabízeny návody a procedury 
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na detoxikaci našeho organismu, od různých škodlivin. Také na úklid si kupujeme různé 
účinné a ještě účinnější čistící prostředky, ale velmi málo pozornosti jsme ochotni 
věnovat čistotě našeho ducha. Z našeho srdce vycházejí zlé úmysly, pomluvy, neúcta, 
krádeže, podvody,  různé závislosti, opilství, křivá svědectví… To vše jsou také činnosti 
které znečisťují duši. Proto člověk potřebuje očistění své duše od všech  těchto 
poklesků a hříchů. Smrtí i vzkříšením Ježíše Krista a přiznání se k němu nalezneme 
prostředek k očištění duše. Toto se může uskutečnit jen tehdy, přistoupíme-li k těmto 
pravdám s otevřeným a pokorným  srdcem.  

Ať se v letošní postní době  podaří   nám i vám nejen jarní očista těla, domu, planety… 

Radostné a pokojné prožití Velikonočních svátků 
přeje za o.s. Ora et Labora 2010Jiří Kotas st.  

 
Tříkrálová sbírka  
Měsíc leden je začátek nového roku. Při vykročení si mnohdy dáváme různá 
předsevzetí, která se vždy nepodaří naplnit tak, jak jsme si předsevzali. Po vánočním 
čase býváme otevřenější k sobě navzájem a někdy se umíme vcítit do starostí jiných. 
Jsem rád, že je tomu tak  i v Řícmanicích.  

Malí koledníčci, kteří také letos neúnavně chodili dům od domu, krásně koledovali         
a tomu kdo chtěl, napsali na dveře ta tři písmena K + M + B, která přinášejí požehnání 
každému, takto označenému domu.  Koledníčkům, jejich dospělým průvodcům 
požehnal před začátkem koledování duchovní správce ze Křtin Mons. Jan Peňáz, který 
požehnal také křídy.  

Upřímně a s radostí děkuji všem, 
kdo otevřeli svá srdce a dveře svých 
domovů a přispěli na pomoc 
potřebným. V letošním roce byl 
finanční obnos sbírky největší. 
Zástupci Charity jsme odevzdali 
13.831,- Kč. Chci touto cestou také 
poděkovat všem králům a krá-
lovnám, kteří koledovali. Velké 
poděkování patří také Ivaně Slané, 
Evě Slané a Jiřině Krajíčkové, které 
koledníčky doprovázely.Ivana, jako 
každoročně, krále a královny oblékla 
do královských šatů, které všem slušely přímo královsky. 

Ať se nám všem podaří plnit předsevzetí, která jsme si na začátku roku dali a ať 
s přicházejícím jarem načerpáme sílu do celého letošního roku. 

Požehnané Velikonoce přeje Leoš Kubíček 
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O svatém Tomáši sníh b ředne na kaši  
A tak si myslím, že se snad všichni shodneme na tom, že už…no…konečně to máme 
za sebou. Medovina dopita, zásoby medu ve sklepě taky ubyly, včelaři, především ti 
řícmaničtí, očekávají lepší rok než ten předešlý.  

Jaro je za dveřmi. Dává o sobě vědět každým prodlužujícím se dnem, oteplováním       
a probouzením vegetace, ranní vůní, sluníčkem, ptačím švitořením a vlastně vším, co      
k jaru patří. Všechno okolo se dává do pohybu, všechno venku začíná opět žít. Je to 
bezesporu nejkrásnější roční období. Pro včelaře je jaro taková pomyslná čára mezi 
minulostí a budoucností. Včelaře čeká první jarní kontrola včelstev a chvíle pravdy. 
Právě v tento okamžik se sečtou plusy a mínusy, vyvstanou nové otázky. Bylo zimních 
zásob dostatek? Bylo jich přebytek? Nebo snad včelstva, která nepřežila, byla 
vyhladovělá? Nebo nemocná? A právě na jaře včelstva, která ustála zimu, jsou opět 
připravena započít cyklus vzniku nové generace a nového včelího koloběhu.  

Po novém roce včelaři povinně odevzdali měl (směsný odpad na dně úlu) na kontrolu 
zdravotního stavu včelstev. Zatím nejsou výsledky známy, zatím neznáme ani výsledky 
na mor včelího plodu, ale netrpělivě je čekáme každým dnem. Hodně se mluví              
o velkých úhynech včelstev na varoázu. Uvidíme, jaké bude to letošní jaro.  

A protože se k medovině hodí i nějaké to odlehčení, závěrem jedna poučná básnička: 

Nakonec měl Janek smůlu, 
splet si kurník s jedním z úlů, 
místo vajec našel včelky, 
jak byl malý, teď je velký 

Včely jsem neviděl od listopadu, je těžké o nich něco napsat. Ale vím, že žijí. Stačí 
přiložit ucho na úl a zlehka zaklepat. A co říkají? Tak to Vám milí čtenáři už 
neprozradím. 

Za řícmanické včelaře Pavel Křížek 
 
 

 
 

Hráčka první ligy v házené, členka zastupitelstva obce 
Řícmanice, poštovní doručova-telka pro Řícmanice, 
vedoucí pošty v Bílovicích nad Svitavou, členka revizní 
komise Unie Roska v ČR, hospodář Roska Brno-město, 
maminka tří již dospělých dětí a babička dvou vnuků …, 
kdo ji zná, jistě by doplnil i další funkce a aktivity paní    
Vlasty Blatné. V Řícmanicích bydlí více než 40 roků, 
kdy se jako hráčka házené seznámila s fotbalistou 
Břetislavem Blatným.  

Házenou začala hrát už jako žákyně, s družstvem 
dorostenek Královopolské strojírny postoupila do první 
ligy, pak za ZKL hrála druhou ligu a ještě při tom začala 
trénovat žákyně. Házenkářské radosti a úspěchy 
skončily až po svatbě a po narození první dcery. Pod 
hlavičkou Českého červeného kříže za svého 
dlouholetého působení organizovala besedy, zájezdy, 

ZNÁTE JI? 
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výstavy, kurzy šití, pletení, vaření, studené kuchyně a mnoho dalších. Je dlouholetou 
členkou Sokola, nacvičovala sletové skladby, byla cvičitelkou dětí. V osmdesátých 
letech byla také zvolena do zastupitelstva obce. Na ostatkách se podílela na přípravách, 
pomáhala vymýšlet a chystat masky. Na hodech ji můžeme vidět v kroji společně se 
svými vnuky. 

Vlasto, máte vystudované gymnázium na Elgartov ě ulici, ekonomii na Kounicov ě, 
jak jste se ocitla na pošt ě a jak jste stala paní poštmistrovou?  

Ještě na mateřské dovolené jsem začala občas zaskakovat za poštovní doručovatelku 
Drahušku Kalvodovou v Řícmanicích a už mně poštovní brašna zůstala. Tenkrát jsem 
ještě roznášela časopisy, noviny, telegramy, vyplácela důchody, vybírala inkasa. 
Každodenní trasa měřila přibližně 12 km.  Za deště, sluníčka, sněžení, náledí, za rok 
jsem nachodila více než 3000 kilometrů. V roce 1989 mně lékaři po třech letech 
narůstajících zdravotních potíží určili diagnózu – roztroušená skleróza. Přesto, že mě 
práce mezi lidmi velice bavila, přestala jsem doručovat a začala pracovat za přepážkou. 
Ve stejném roce jsem se stala vedoucí pošty. V roce 1997 na poště proběhla velká 
modernizace, zavedení počítačů, nové doklady… práce se začala měnit. Vše jsem se 
začala nově učit a ve funkci vedoucí jsem zůstala až do odchodu do důchodu v roce 
2010. 

Vždy jste byla velice aktivní organizátorkou r ůzných akcí, co Vás dnes napl ňuje 
jako d ůchodkyni? 

V průběhu léčby své nemoci jsem se několikrát zúčastnila různých lázeňských pobytů, 
kde jsem se seznámila s pacienty se stejnou diagnózou. Zjistila jsem, že se sdružují 
v klubu Roska, kde pořádají klubová setkání, odborné přednášky, rehabilitační cvičení   
a plavání a různé kulturní a ozdravné akce. Smyslem sdružení je pomáhat zlepšovat a 
co nejdéle udržet fyzickou i psychickou kondici svých členů. Našla jsem tam spoustu 
přátel, se kterými se vzájemně navštěvujeme a pomáháme si. 

V sobotu 7. března jsem se zúčastnila 4. Ročníku MaRS, 24 - hodinový maraton 
s roztroušenou sklerózou. Letos se do tohoto sportovně-dobročinného projektu zapojilo 
10 měst z celé ČR. Byl připraven kruhový trénink na ergometrech, posilovací                 
a vyrovnávací cviky, prostě plán ušitý každému na míru. 

V současné době se připravujeme na benefiční koncert Roska – 20let, při příležitosti 
výročí vzniku naší organizace v Brně. Koncert se koná v pátek 27.3.2015, bude ho 
uvádět moderátorka ČT Nora Janečková a jako čestný host se zúčastní herec Václav 
Svoboda (možná ho znáte jako Lumíra v TV Nova).  V kulturním centru Semilasso 
vystoupí spousta dětských i dospělých umělců, například mažoretky Kalimero z Bílovic, 
česká folková skupina Asonance, soulová zpěvačka Madalena Joao a další. Už se 
všichni moc těšíme! 

Vlasti, p řejeme Vám, aby Vám dlouho vydrželo pevné zdraví spo lu s velkým 
množstvím energie, kterou v sob ě máte a rozdáváte pot řebným kolem sebe.          
A také, a ť krásné chvíle s vnou čky Lukáškem a Tomáškem a s rodinou Vám stále 
pomáhají dobíjet baterky! 

připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská 
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POZVÁNKA 
 

 

 
 

Předprodej: KC Semilasso, Obchůdek Kudrna, vstupné 150 Kč 
Pacienty s roztroušenou sklerózou můžete podpořit zasláním DMS zprávy ve tvaru 

DMS ROSKA na telefonní číslo 87 777 
 

Partneři: pivovar Černá Hora, Soroptimist International Club Brno I 
 
 

Pacienty s roztroušenou sklerózou můžete podpořit zasláním SMS zprávy ve tvaru 
DMS ROSKA na telefonní číslo 87 777. Cena Kč 30,--. Roska dostane Kč 28,50.  

 
 
 

 

dne 27. b řezna 2015 v 18.00 hodin  

v kulturním centru Semilasso  v Brně 

V rámci koncertu vystoupí: neurologové MUDr. Michal Dufek (FN USA Brno) a  
MUDr. Magdalena Hladíková (FN Brno), dětský sbor Řečičky, MAC Mažoretky,  

Katka Pišanová (členka – autorské čtení poezie),  
Josef Javůrek (elektrická kytara), taneční skupina STABIL Studia,  
soulová zpěvačka Madalena Joao  a folková skupina Asonance .  

Koncertem provází moderátorka ČT Nora Janečková, čestný host Václav Svoboda. 

Záštitu převzali: místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA,  
hejtman JMK JUDr. Michal Hašek, náměstek primátora Bc. Matěj Hollan,  

starostka MČ Královo Pole Ing. Karin Karasová 
starosta MČ Řečkovice Mgr. Bc. Marek Viskot 

starosta MČ Brno – střed Martin Landa 
 

U příležitosti 20.výročí vzniku organizace Roska Brno – město Vás zveme  
na benefiční koncert Roska – 20 let , který se koná 



  

 
 

 
 

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŘÍCMANICE  
v pátek 27. března 2015 v 18.00 hod. v knihovně 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + PRVNÍ JARNÍ KOLO 

SK Řícmanice zve všechny příznivce na den otevřených dveří nově zrekonstruované 
budovy kabin  

a na první zápasy všech tří našich mužstev v nové sezóně  
neděle 12. 4. 2015 od 10.00 hod. 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

Ve středu 15. 4. 2015 od10.00-12.00 hodin, ve čtvrtek16.4.2015 od 17.00-18.00 hodin 
v kanceláři MŠ 

 
SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU 17. - 18. 4. 2015 

17. 4. – odpoledne, 18. 4. – dopoledne, nebo dle potřeby 
tel. p. Stejskal 603 413 242, p. Alexa 724 607 052 

Žádáme občany, aby veškerý nepotřebný materiál připravili před své domy až v pátek,  
nebo v sobotu ráno před svozem. Těžké kusy odneseme. Děkujeme. 

 
  SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

V sobotu 25. 4. 2015 od 10:00 do 11:00 hod. 
Je nezbytné vyčkat příjezdu obsluhy svozového vozu a odevzdat odpad přímo do rukou 

obsluhy.  
 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
 28 a 29. dubna 2015 v sále Restaurace U Lajcmanů, vždy od 13.00 do 18.00 hod. 

 
 RESTAURACE U LAJCMAN Ů  

pro Vás připravila:  
14 – 15. března Řízkové hody 

21 – 22. března Kančí a jelení hody 
28 – 29. března Hovězí speciality 

2. dubna Zelený čtvrtek-zelené pivo, domácí uzené maso, klobásy, tatarák  
4 – 6. dubna Jehněčí speciality 

  
ŘÍCMANSKÉ HODY 2015 

v sobotu 29. 8. 2015 
 

 
 
  

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: Eva Olešovská, Blanka Koutská, Alena Hegerová. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Příští číslo vychází 15. 6. 2015. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 5. 2015. 

KALENDÁŘ AKCÍ 


