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Vážení občané, 
jak se zdá, letošní zima-nezima nám opravdu končí a všichni se můžeme těšit  na 
nastávající příjemné jarní a letní měsíce. 

Ač se to některým nezdá, zastupitelstvo ani v zimních měsících nezahálelo a chystalo 
pro naši obec různé investiční akce. 

 Největší akcí bude jistě dobudování splaškové kanalizace. Již je jisté, že byla přiznána 
naší obci dotace z Fondů Evropské unie. Samotná realizace přináší obrovskou a velmi 
složitou administrativu, na které se právě pracuje. Nebudu zde popisovat jednotlivé 
administrativní úkony a časové lhůty, které se musí dodržet. Nás všechny jistě zajímá, 
kdy se "kopne do země" a jak to bude dlouho trvat. Dle informací od odborníků, by 
samotná realizace mohla orientačně začít 1. října 2014.  Zdůrazňuji ale, že tento termín 
je opravdu orientační. A ještě k otázce délky stavby. Celá akce bude dokončena do září 
2015. Již teď dopředu uvádím, že to neznamená, že bude mít někdo rozkopanou silnici 
před domem celý rok. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby bude 
stanoven přesný harmonogram prací. Před zahájením prací na jednotlivých 
kanalizačních větvích budou pozváni občané na schůzku, kde budou informováni          
o přesném termínu zahájení a délce trvání práce před jejich domy. Vaše dotazy ke 
všem přípravám vám rádi kdykoli zodpovíme. 

Další investiční akcí je rekonstrukce budovy restaurace a sálu. 

Na Státním fondu životního prostředí byla podána žádost na Výzvu týkající se úspor 
energie. Pokud vše vyjde, byla by provedena výměna oken a zateplení budovy.             
V současné době je stav takový, že žádost byla akceptována a je ve fázi rozhodování    
o termínu přidělení dotace. Se získáním této dotace to tedy vypadá nadějně, ale úplně 
vyhráno ještě není a musíme počkat na konečný výsledek. 

V současné době byla předložena ke schválení nová varianta autobusové zastávky Na 
Štukách, směr Kanice. Jde o realizaci bez nutnosti budování zálivu a přeložek energií, 
čímž dochází k výraznému zjednodušení a zlevnění celé stavby. Realizace by měla 
proběhnout v podzimních měsících.  

Společně se zastávkou bude vybudován přechod hlavní silnice z autobusové zastávky 
Řícmanice - směr od Bílovic k obchodu. O tomto přechodu jsem psal v minulém čísle 
našeho Zpravodaje. 

Zpomalovací retardéry v Močilkách budou instalovány po dobudování kanalizace          
a úpravě vozovky. 

Z důvodu havarijního stavu opěrné zdi k parcele číslo 1 000 k.ú. Řícmanice bude ve 
spolupráci se Správou a údržbou silnic JMK  provedena úprava vozovky před restaurací 
a oprava chodníku u zmíněné parcely. 

Vzhledem k havarijnímu stavu elektrických rozvodů v kiosku na koupališti, přistoupila 
obec k jejich rekonstrukci. V současné době se provádí nejnutnější opravy vedení tak, 
aby již nebyl narušován letní provoz výpadky elektrické energie.   

Přeji nám všem nádherné jaro a ve zdraví prožitý celý zbytek roku 2014. 

Libor Slabý, místostarosta 
 
 

ÚVODNÍ SLOVO 



 3

 
Oznámení o platbách za místní poplatky v roce 2014  
Od 1. ledna 2013 je účinná nová obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání            
a odstraňování komunálních odpadů. Vyhlášku naleznete na www.ricmanice.cz 
v odkazu „Důležité dokumenty - Obecně závazné vyhlášky obce“. Kromě vyhlášky zde 
naleznete také formuláře potřebné pro splnění oznamovací povinnosti (viz níže). 
Změny zavedené vyhláškou č.1/2012 od 1.1.2013 platí i pro rok 2014. Kromě změny 
sazby je nejdůležitější změnou rozšíření okruhu poplatníků následovně: 
U rodinných dom ů s č.p. nebo byt ů, kde není hlášena žádná osoba k trvalému 
pobytu (tzv. prázdné domy a byty) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu tento 
rodinný dům nebo byt; má-li k bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně (což znamená, že vybraný zástupce 
uhradí 1 x sazbu poplatku). 
U cizinc ů  

� fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

� fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

� fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců. 

Tito noví poplatníci (cizinci a majitelé prázdných rodinných dom ů a bytů)  jsou 
povinni splnit oznamovací povinnost – tzn. p řihlásit se k poplatku - a to do 30 dn ů 
od vzniku povinnosti hradit tento poplatek.  Přihlášení představuje vyplnění 
předepsaného formuláře buď osobně na obecním úřadě nebo formulář zveřejněný na 
webových stránkách obce vyplnit a zaslat na adresu Obecní úřad Řícmanice, 
Komenského 68, Řícmanice 664 01, či doručit osobně na podatelnu Obecního úřadu 
Řícmanice. V případě nejasností tel. 545 227 567, 724 352 527. 
Upozor ňujeme, že OZNAMOVACÍ POVINNOST je i v p řípadě změn (nap ř. zejména 
změna majitele chaty, či prázdného rodinného domu nebo bytu), OZNAMOVACÍ 
POVINNOST PLATÍ TAKÉ PRO MAJITELE PS Ů - při nabytí psa, ale velmi d ůležité 
je také ODHLÁŠENÍ PSA. 
Pokud psa majitel neodhlásí, je stále poplatníkem místního poplatku za psy. Spolu 
s odhlášením je poplatník povinen také vrátit obdrženou známku. Prosíme proto 
majitele psů, aby pokud toto povinnost nesplnili, tak učinili. Potřebný formulář je 
obdobně jako u oznamovací povinnosti k poplatku za odpady zveřejněn na webových 
stránkách obce, nebo je možno vyplnit osobně na obecním úřadě. V případě nejasností 
tel. 545 227 567, 724 352 527. 
Věnujte prosím pozornost pozměněnému způsobu vytváření variabilních symbolů 
zejména u chat a trvale bydlících, viz níže: 

Místní poplatek za komunální odpad 2014  
Poplatek  je splatný nejpozději do 31.5.2014  
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. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Variabilní symbol  při bezhotovostní platbě:  
- občané s trvalým pobytem v obci, rodinné domy    

var.symbol 12014xxx  (kde xxx  = číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy     

var.symbol 114xxxyy  (xxx = číslo popisné domu, yy = číslo bytu) 
- za prázdné domy s č.p. nebo byty, kde není žádná osoba hlášena k t. pobytu                              

var.symbol 52014xxx  (kde xxx = číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
- za chaty bez trvalého pobytu  

var.symbol 62014xxx  (kde xxx  je evidenční číslo chaty, nuly se doplní zleva) 
- za cizince  

var.symbol 72014xxx  (kde xxx  je evidenční č.chaty, č.p.rodinného domu) 

Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337    
  

Místní poplatek za psy 2014  
Poplatek  je splatný nejpozději do 30.4.2014  
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 32014xxx  (kde xxx  = číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 

- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy  
var.symbol 314xxxyy  (kde xxx  = číslo popisné domu, yy =  číslo bytu) 

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 prost řednictvím internetového bankovnictví, m ůžete do správy 
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 

 
Svoz nebezpe čného odpadu  
Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 3. 5. 2014 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 
nawww.ricmanice.cz a vývěsce obecního úřadu dva týdny před termínem svozu. 
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Informace z kroniky  
Narozené děti v roce 2013:  5 
Zemřelí občané v roce 2013:  4 
Počet přistěhovaných občanů v roce 2013: 19 
Počet odstěhovaných občanů v roce 2013: 14 
Počet obyvatel k 31.12.2013:  765 
 

Strom života k 31.12.2013 po 5 letech 
Rok narození  Věk Muži  Ženy Celkem  

 - 1917 95 -  0 2 2 
1918 - 1923 90 - 94 2 3 5 
1924 - 1928 85 - 89 5 10 15 
1929 - 1933 80 - 84 13 10 23 
1934 - 1938 75 - 79 11 13 24 
1939 - 1943 70 - 74 20 15 35 
1944 - 1948 65 - 69 18 23 41 
1949 - 1953 60 - 64 20 21 41 
1954 - 1958 55 - 59 20 16 36 
1959 - 1963 50 - 54 18 27 45 
1964 - 1968 45 - 49 25 22 47 
1969 - 1973 40 - 44 36 24 60 
1974 - 1978 35 - 39 49 51 100 
1979 - 1983 30 - 34 21 16 37 
1984 - 1988 25 - 29 16 21 37 
1989 - 1993 20 - 24 21 20 41 
1994 - 1998 15 - 19 12 21 33 
1999 - 2003 10 - 14 20 23 43 
2004 - 2008 5 - 9 43 23 66 
2009 - 2013 0 - 4 17 17 34 

Celkem 387 378 765 
Průměrný v ěk 39 41 40 

 
Statistika jmen a p říjmení k 31.12.2013:  
Různých jmen 197, z toho nejvíc:  
Jiří (25), Jana (25), Jan (21), Martin (20), Petr (20), Tomáš (16), Zdeněk (15), Hana (14) 

Různých p říjmení 415, z toho nejvíc:  
Heger – 7, Hegerová – 7  
Slabý – 7 , Slabá – 4 
Prokop – 6, Prokopová – 5 
Doležal -7, Doležalová - 3 

Lenka Kunčarová, OÚ 
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OBECNÍ KNIHOVNA 

KULTURNÍ OHLÉDNUTÍ 

 

 

 
 

V začátku roku přinášíme několik statistických údajů. Knihovní fond měl k 31. 12. 2013 
celkem 2339 knih. Přírůstek byl 175knih, 1 kniha byla odepsána pro ztrátu. Náklady na 
nákup knih činily 11.810,- Kč, řada knih byla získána darem, či s výraznou slevou. 
Počet aktivních čtenářů byl 49, z toho 7 do 15 roků (mírný pokles proti loňskému roku).  
Celkem bylo vypůjčeno 1521 svazků (o něco více než vloni). 
Číslo čtenářské průkazky 114 svědčí o tom, že více než polovina čtenářů zaregistro-
vaných v naší knihovně od r. 2008, návštěvy v knihovně z nějakých důvodů vzdala. 
Z novinek bych jmenovala:  
J. Irving: V jedné osob ě (psychologický román, který slavný spisovatel věnoval svému 

synovi) 
P. Simons: Letní zahrada (závěrečný díl k románům Měděný jezdec a Taťána a 

Alexandr) 
J. Green: Hledání Aljašky (pěkný román o dospívání) 
A. Lindnerová: Catherine (moderní zpracování románuNa Větrné hůrce od E.Brontëové) 

  Jane (novodobé zpracování klasického příběhu o Janě Eyrové) 
M. Mahmoody: Na útěku (životní příběh, který napsala dnes již dospělá dcera 

z bestselleru Bez dcerky neodejdu) 
M. Formanová: Snědla dětem sladkosti (úsměvné vyprávění manželky režiséra Miloše 

Formana o všedních dnech jejich rodiny) 
B. Nesvadbová: Pohádká ř (ženský román ze současnosti) 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
 
 
 

 

 

Rád bych v tomto příspěvku připomenul dosavadní letošní kulturní akce. 
V lednu navštívilo naši obec opět divadlo Škeble  z Lanškrouna. Všechny diváky 
nadchlo divadelní hrou nazvanou Bramborový den. Po skončení představení následoval 
příjemný a neformální taneční country ve čer s brněnskou skupinou Santa Fé. 
Sportovní klub zorganizoval 15. února Sportovní karneval , který v naší obci býval 
v minulosti velmi populární. Věříme, že touto akcí byla znovuobnovena karnevalová 
tradice a v dalších letech bude tato událost nedílnou součástí kulturního dění 
v Řícmanicích.  
V následujícím týdnu proběhl tradiční Obecní ples  a Maškarní karneval  pro naše 
nejmenší. V březnu nezklamali naši hasiči a potěšili nás tradiční Ostatkovou zábavou                   
s pochováním basy. 
K výčtu kulturních událostí patří samozřejmě také pravidelná setkání našich seniorů. 
Za každou akcí se skrývá opravdu hodně práce a chtěl bych všem organizátorům moc 
poděkovat, že věnují svůj volný čas ve prospěch ostatních. Největší odměnou pro 
pořadatele je vždy velká návštěvnost a ta bude jistě na následujících akcích a také 
v příštím roce ještě vyšší než dosud. 
Doufám, že si nenecháte ujít ani nejbližší akce: 
V neděli 16. března proběhne 4. ročník přehlídky mladých talentů Řícmanský talent , 
kde kromě našich šikovných dětí vystoupí také jako host Petr Gazdík z Městského 
divadla Brno. 
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V sobotu 5. dubna se uskuteční Beseda u cimbál ů, kde začnou ladit formu celá 
hodová chasa a všichni přátelé cimbálové hudby. 
Samozřejmě největší kulturní událostí roku budou v sobotu 30. srpna naše tradiční 
Řícmanské hody. 

Libor Slabý, místostarosta 
 

 

 
 

Pohádková zima a d ětské olympijské hry 2014  
Zimní olympijské hry v naší školce vznikly na základě projektu „Pohádková zima “ a 
konání ZOH 2014 v Soči. Probíhaly v týdnu od 10. 2. do 14. 2.2014.“Zapálili” jsme 
olympijský oheň, pověsili olympijskou vlajku a hry začaly. Sice nám počasí nepřálo, ale 
paní učitelky jsou pohotové a tak jsme improvizovali. 

Celý týden byl veden v duchu sportu, 
soutěžení a legrace. Během dne se děti 
seznamovaly s tradicemi a historií OH, četli 
jsme si spoustu zajímavých pohádkových i 
skutečných příběhů. Každé dítě sout ěžilo 
v 8 disciplínách :  lyžing, bobing, hokej, 
hopskok, balanc,hod koulí, chňaping-
hmating, polární maraton. V pátek bylo slav-
nostní vyhodnocení a ukončení dětských 
olympijských her. Děti i my jsme si užili 
spoustu legrace.Nikdo smutný nebyl, vyhráli 
všichni a dostali diplomy a medaile. 

V našem zimním projektu „ Pohádková zima“ jsme s dětmi po dobu 3 týdnů pracovali 
dále v těchto 2 tématech: „Zimní les a zví řátka v zim ě“ a „Bílá zima “. Zkoumali jsme, 
pozorovali a zjišťovali, co vše v sobě skrývá zimní období. Vše se vydařilo, jen ten sníh 
nám letos chyběl. Do projektu se pečlivě zapojili i rodiče – připravili s dětmi krmení pro 
zvířátka v lese a přinesli do školky zimní sportovní věci, a za to jim moc děkujeme. 
Na konci února jsme si ve školce zaskotačili 
namaškarním karnevale . Sešlo se spoustu krásných 
pohádkových postav a zajímavých masek. Napekli 
jsme papírové koláče, jitrnice, maso, koblihy a další 
laskominy a začalo hodování a maškarní rej.  
V březnu už nás čekají jiné „hrátky“. Budeme se 
společně toulat předjařím, probouzet přírodu, 
oslavíme měsíc knihy, první jarní den, Den vody, 
vyneseme Morenu a oslavíme Velikonoce. 
Další informace a fotky z akcí najdete na www.msricmanice.cz 
Zápis do MŠ Řícmanice probíhá  ve dnech st ředa 26. 3. 2014 od 11.00 do 
13.00hodin a ve čtvrtek 27. 3. 2014 od 17.00 do 18.00hodin v kancelá ři školky . 
Přejeme vám příjemné toulky předjařím a nastávajícím jarem. 

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
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Co nového v SOKOLE  
22. prosince Sokol zorganizoval tradiční 
zlatoned ělní vycházku  do Křtin. V pří-
jemné atmosféře jsme cestou zpívali 
koledy, ochutnávali cukroví a zahřívali se 
čajem apod. Ve Křtinách v kostele jsme se 
tentokrát zdrželi jen chvíli. Na rozdíl od 
minulých let nám nebylo dovoleno zazpívat 
koledy a očekávaná krásná vánoční 
výzdoba tam také nebyla. Dozvěděli jsme 
se, že obojí bude až na Štědrý den. Po 
výborném obědě u Farlíků jsme se stihli 
vrátit domů tentokrát ještě za světla. Určitě 
to byl pro všechny účastníky příjemně strávený den bez uklízení, pečení, nakupování, 
zato den mezi přáteli.   
Na Silvestra Sokol zorganizoval další vycházku , tentokrát do Ochoze . Poslední den 
roku 2013 se 23 sokolů a jejich příznivců v hospodě sotva vešlo ke společnému stolu. 
Namísto ledu či sněhu však šlapali v blátě, ale na náladě to nikomu neubralo! 
Stejný den pořádal Sokol Bílovice tradiční Silvestrovský b ěh do schod ů.  Řícmanice 
reprezentovalo 5 závodníků. Ze sportovní rodiny Tomášů se nejlépe umístil v kategorii 
3-6let Vojtík na 1. místě. Bráška Viktor i maminka Vlasta obsadili krásné 5. místo. 
Medaili za druhé místo si odnesl tatínek Vladimír. Gratulace patří i Barboře Alexové, 
která získala 1. místo mezi dívkami  7-10 let. Toto umístění získala již potřetí, tentokrát 
z 16 závodnic.  
V lednu začaly taneční pro mírně pokročilé. Polka, valčík, jive, cha-cha, tango, foxtrot, 
quickstep – to jsou tance které se nás snažil taneční mistr Jindra Vláčil po čtyři večery 
naučit. Poslední večer nás Pavel Crha s partnerkou učil west coast swing. Tanec je to 
jistě zajímavý, ale aby se nám lépe dostal pod kůži, bude potřeba ještě trénovat. Pokud 
by si taneční našly dost příznivců také v příštím roce, můžeme pokračovat. 
Na 8. února jsme připravovali turnaje ve stolním tenise  pro děti i pro dospělé. Dětskou 
soutěž jsme na poslední chvíli zrušili, ve stejný den se konalo více akcí, a nechtěli jsme 
děti o turnaj připravit, proto se budeme snažit ještě na jaře najít nový termín. 
Turnaj dospělých se konal podle plánu. Mezi ženami se nejlépe umístila Svatava 
Křížková, Markéta Mollová a Petra Vitulová. Mezi muži byl nejlepší David Vitula, Michal 
Diatka a Milan Koutský.  
V neděli 9.února se zúčastnilo 5 dětí s Hanou a Jarkem Kvapilovými autobusového 
zájezdu pořádaného ČOS do Prahy. Olympijský park So či – Letná 2014  byl sportovní 
areál vybudovaný Českým olympijským výborem pro veřejnost na podporu 22. Zimních 
olympijských her v Soči.Pro zájemce zde byla možnost vyzkoušet si většinu 
olympijských zimních sportů a sledovat přenosy z olympiády na velkoplošných 
obrazovkách. Své zážitky popisuje Verča Kubíčková v dalším příspěvku.  
Dětský maškarní karneval  jsme pořádali společně se Sportovním klubem a SDH  
v neděli 23. února. V krásných maskách se přišlo předvést 36 dětí. K zábavnému a 
příjemnému odpoledni přispěli také dva herci brněnského divadla Koráb. Každé dítě 
odcházelo s balónkem, sladkou odměnou a snad i dobrým zážitkem.  
Sokol samozřejmě také organizuje pravidelné cvi čení ve cvičebně v budově bývalé 
školy. Ženy, muži i děti zde stráví každý týden v součtu celkem 14 hodin. 

ORGANIZACE A SPOLKY 
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A co nás čeká v nejbližší době? 
16. března 2014 Řícmanský talent  – tentokrát kromě místních dětských umělců 
vystoupí i zpěvák, herec a šéf hudební scény Městského divadla Brno Petr Gazdík . 
Přijďte se podívat, jaké neuvěřitelné dovednosti v sobě děti skrývají a také si 
poslechnout zpěv našeho mimořádného hosta. 
28. března 2014 v 18.00 hod se bude konat v knihovně Valná hromada . 
Z našich dalších plánů se děti mohou těšit: na Velikono ční tvo ření, Čarod ějnické 
rejd ění, Zálesácký závod zdatnosti a další akce. Pro dospělé bude připraven 
zajímavý školící a cvi čební den  s instruktorkou fitness nebo Velikono ční vycházka.  
O všech těchto i dalších akcích vás budeme informovat na sokolské nástěnce na 
autobusové zastávce a na webových stránkách obce. 

Eva Olešovská, starostka TJ 
 

Olympijský park Letná - So či 
V neděli 9. 2. 2014 jsem navštívila společně se Sokolem Olympijský park v Praze na 
Letné. Bylo super vyzkoušet si spoustu olympijských disciplín a dalších věcí, které jen 
tak nezažijete. Velkou část olympijského parku tvořil ledový ráj, na kterém jsem měla 
možnost si zabruslit a zkusit si udělat nějakou piruetu nebo holubičku na ledě. Další 
parádní disciplínou byl biatlon. Právě v Praze jsem stála na běžkách poprvé a myslím 
si, že to nemělo chybu. I když se můj styl jízdy moc běžkování nepodobal, tak jsem se 
při tom vesele bavila. Střelbu v biatlonu jsem si taky užila, ta mi teda šla už lépe, střelila 
jsem plný počet. Ale nejenom bruslení a běžkování, ale také i fandění k olympiádě patří.  
Zrovna v ten den jela Martina Sáblíková závod na 3000m. Kdyby jste viděli tu atmosféru 
jaká tam byla při jejím závodu! Jak celý velký dav před obrazovkou řval: "Martino, 
Martino,…!“. A ty nervy, jaké u toho byly! Martina v tomto závodě získala 2.místo               
a k 1.místu neměla vůbec daleko! A aby toho nebylo málo, požádal mě redaktor České 
televize o rozhovor, jak se mi líbí v Olympijském parku. To byla taky perfektní 
zkušenost, protože jen tak se v televizi neobjevíte. Celý den v olympijském parku jsem 
si s děckama moc užila a doufám, že za dva roky, když bude letní olympiáda v Riu de 
Janeiro, bude v Praze letní olympijský park a já budu mít tu možnost ho navštívit.          

                                Veronika Kubíčková 
 

 

 

Jarní fotbalová i tenisová sezóna 2014 již klepe na  dveře 
Starší p řípravka 
Po úspěšné podzimní části ročníku 2013/2014 probíhá naše zimní příprava již od 
poloviny listopadu 2013 v tělocvičně kanické školy. 
Přípravu jsme si zpestřili také několika přátelskými zápasy a halovými turnaji: 

- 15.12.2013 halový turnaj na Lesné – 1. místo  (5 vítězství, skóre 17:1) 
- 17.1.2014 přátelský halový zápas v Bílovicích – výsledek 10:10 
- 30.1.2014 přátelský halový zápas v Žebětíně – výsledek 6:6 
- 1.3.2014 pořádali jsme halový turnaj v Podolí – 2. místo  (3 vítězství, 2 remízy, 

skóre 16:2) 
- 8.3.2014 halový turnaj v Bílovicích – 1. místo  (4 vítězství, 2 remízy, skóre 9:4) 

Náš další program je následující: 
- 23.3.2014 halový turnaj v Adamově 
- 6.4.2014 předsezónní turnaj v Horních Heršpicích již na venkovním hřišti 
- 23.4.2014 první mistrovský zápas doma proti Bystrci „B“ 
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Jsme rádi, že do tělocvičny s námi chodí poměrně hodně nových kluků – „školkařů“ a 
doufáme, že tito borci vydrží a budou s námi pokračovat i venku na hřišti. 
S prodlužujícími se dny se již všichni těší ven a tak velmi pravděpodobně už ve druhé 
polovině března začneme trénovat na hřišti. 
Do jarní sezóny nastoupíme s nezměněným hráčským kádrem a všichni věříme, že se 
nám podaří navázat na úspěšné podzimní výsledky. 

          
Je dobojováno !!!Naše družstvo se stříbrnými 
medailemi po turnaji v Podolí, který zorganizoval 
náš klub. 
 

Náš tým ozdoben zlatými medailemi po vítězném 
turnaji v Bílovicích. Nejlepším brankářem turnaje byl 
po právu vyhodnocen náš Honzík Dvorský, který 
v rozhodujících zápasech vychytal střelce soupeře. 

 
Muži 
Příprava mužstva na jarní část sezóny probíhala během ledna a února v hale na 
veterině. Nyní máme před sebou sérii přípravných zápasů. První utkání jsme sehráli 
v sobotu 8.3.2014 na hřišti v Maloměřicích s divizním mužstvem dorostu Dosty Bystrc 
s nerozhodným výsledkem 5:5. Další přípravná utkání budou sehrána na umělé trávě 
Boby Brno, a pokud to počasí dovolí i na přírodní trávě v Maloměřicích a v Řícmanicích. 
Mužstvo na jarní část sezóny doznalo několika změn. Odešel brankář Zdráhala, který 
"zmizel" na sever Moravy. Půlroční hostování ze Sparty Brno bylo prodlouženo Davidu 
Weinsteinovi. Mužstvo možná posílí také náš odchovanec Jakub Zbořil, kterému 
skončilo hostování ve Cvrčovicích a hledá si angažmá. Novými posilami jsou Roštínský 
z MS Brno, Severa a Prachař z Bílovic. 
První mistrovské utkání sehraje naše mužstvo 13.4.2014 na hřišti Startu Brno. Na 
domácím hřišti v Řícmanicích se naše mužstvo představí v neděli 20.4.2014 proti 
Chrlicím.  
Kluzišt ě 
Členové Sportovního klubu a Sboru dobrovolných hasičů postavili mantinely (které 
zakoupila Obec) na zadním tenisovém kurtu a připravili kluziště, které bylo v naší obci 
postaveno znovu po mnoha letech. Přestože letošní zima byla „taková podivná“, přece 
jen asi na 10 dní „uhodily holomrazy“, hasiči mohli začít stříkat a kluziště bylo týden 
v provozu. Především děti se „vyřádily“ a také někteří dospělí se přišli „sklouznout“. 
Mantinely schováme, aby byly připraveny na další sezónu, a budeme věřit, že ta příští 
zima už bude „více zimní“ a kluziště bude moci být v provozu po delší dobu. 
Tenis 
Bližší informace k zahájení nové tenisové sezóny budou oznámeny ve vývěsce 
Sportovního klubu. Rozpis hodin z loňského roku zůstane nadále v platnosti s tím, že 
pokud si tam někdo „najde skulinku“, může ji samozřejmě zaplnit. 
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Vodní fotbálek 
Na našem hřišti bude znovu zorganizován turnaj ve vodním fotbálku, a to 
pravděpodobně v sobotu 12.7.2014. Bližší informace budou uvedeny v příštím čísle 
Zpravodaje a také ve vývěsce Sportovního klubu. 

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Ing. Jaroslav Olešovský ml. 
 
Hasiči informují  
Tak jsme se konečně dočkali a jaro již dorazilo i k nám do vsi. I když se tak stalo 
v únoru, pevně doufám, že nás zima již nepotrápí a stěhovaví ptáci, kteří se k nám již 
vracejí, nebudou litovat své unáhlenosti. Snad ani naše děti již nemrzí, že si moc 
neužily kluziště, které se tímto ukrylo pod antuku tenisového kurtu.  
V tomto čase se na vás každoročně touto cestou obracíme, abychom vás upozornili na 
riziko vzniku požáru při pálení suché trávy, při jarním úklidu ve vašem okolí. Jsem 
přesvědčen, že již drtivá většina našich obyvatel toto riziko nepodceňuje a tím i dodržuje 
zákony ČR, za což vám děkuji. 
Na jaře bude probíhat každoroční sběr železného šrotu, který zabezpečuje SDH 
Řícmanice. V poslední době se stává, že pár dní před vyhlášením sběru se 
v Řícmanicích objeví letáčky s nabídkou sběru od jiných osob či subjektů. Prosím tedy o 
zvážení, zda není lepší se sběrem posečkat na hasiče, aby utržené peníze zůstaly 
v obci a mohly se využít například na údržbu hasičské techniky. 
Kdo z vás čte zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, tak ví, že hasiči koncem roku 
obdrželi finanční dotaci od Jihomoravského kraje na svoji činnost. Abychom byli 
přesnější, tak dotaci obdržela obec Řícmanice na provozuschopnost výjezdové jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů obce. Za tyto peníze se mohli dovybavit ochrannými 
prostředky naši členové z výjezdové jednotky a byly jim zakoupeny ochranné helmy a 
zásahové kalhoty. Dále se nakoupily věcné prostředky, které jsou nezbytné při 
provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádné události. 
Mimo jiné jsme pořídili plovoucí čerpadlo, které poslouží nejen k čerpání zaplavených 
prostor, ale i k doplňování naší cisterny z vodních ploch. Dále elektrocentrálu pro výrobu 
elektrické energie pro práci s elektrickým nářadím nebo k osvětlování místa události, 
rovněž se zakoupila motorová pila a radiostanice.  
Jak jsme vás před necelým rokem informovali, že někteří naši členové z výjezdové 
jednotky absolvovali kurz nositelů dýchací techniky, tak v současné době mohu na toto 
navázat a zmínit, že se nám podařilo získat bezúplatným převodem od Hasičského 
záchranného sboru Jihomoravského kraje, čtyři kusy vzduchových dýchacích přístrojů. 
U těchto přístrojů je ještě nutno nechat provést revizi a hned poté budou zařazeny do 
výjezdu, což opět pozvedne naši akceschopnost. 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce se na vás touto cestou obrací s výzvou, zda 
má někdo zájem vstoupit mezi nás a zařadit se do výjezdové jednotky SDH obce a 
tímto bude mít možnost pomáhat při zdolávání mimořádných událostí, které mohou 
ohrozit i obyvatele naší vesnice. Budeme rádi, když nás oslovíte, věk ani pohlaví 
nerozhoduje, jelikož jde vždy o individuální jednání. Pokud by se někdo necítil na to, být 
ve výjezdové jednotce, tak se může samozřejmě stát jen členem SDH, který se mimo 
jiné, zabývá kulturními a sportovními akcemi v obci. 
Kontaktovat můžete Milana Stejskala, velitele jednotky, tel. 603 413 242 nebo Zdeňka 
Alexu, tel. 724 607 052. Další informace o SDH se dočtete na www.sdhricmanice.cz. 

Za SDH a Jednotku SDH obce Řícmanice Zdeněk Alexa 
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Masopustní reje utichly  
Masopustní reje utichly a masky jsou uloženy v šatnících… Popeleční středou jsme 
vstoupili do doby, které říkáme postní, kněz nám udělal popelem na čelo kříž se slovy: 
„Prach jsi a v prach se obrátíš.“Doba postní, půst, prach, odříkání, modlitba, ztišení, 
svátost smíření - to nás lidi tohoto světa příliš neláká. Máme jiná lákadla, která na nás 
útočí slovy reklam: čeho víc a ještě víc si máme dopřát, co ještě a ještě si máme zařídit, 
jak lépe a ještě lépe se máme pojistit, že bychom se měli tam a ještě jinam podívat… 
K čemu nás vybízí doba postní?Jaká proměna se má stát v našem nitru?Kdo nebo co 
dělá tu proměnu našeho srdce? Kdo je Ten, který obnažuje naše srdce, až se 
odvracíme, protože pohled do našeho nitra nás nutí vidět věci, které v sobě vidíme jen 
neradi? Uvědomujeme si, že i my bychom byli schopni, nechat se strhnout davem         
a volat: „Ukřižuj!“ … 
A přesto všechno je Bůh Bohem milujícím, který nás miluje bezpodmínečnou láskou, 
léta nás vyhlíží jako marnotratného syna, dceru a čeká, kdy se obrátíme, budeme Ho 
hledat a začneme se k Němu vracet… Toto poznání nás má naplnit a po době postní 
má vyvrcholit radostí z návratu do Otcovy náruče.  Velikonoční oslavou Vzkříšení, nebyl 
vzkříšen jen Ježíš, ale s ním - chceme-li, můžeme být vzkříšeni i my! Jsem ten, který je 
milovaný Bohem a každé moje vyznané: „Bože odpusť“ Jej i s celým nebem rozjásá 
nevýslovnou radostí. 

   Za Ora et labora 2010 Leoš Kubíček a Dana Menšíková 
 
 
Tříkrálová sbírka  
Již podruhé se konala v obci tříkrálová 
sbírka.Vážíme si, že v dnešní nesmyslně 
uspěchané době jsou mezi námi lidé, 
kteří se umí vcítit do problémů jiných       
a dokáží nezištně pomoci tam, kde je to 
nejvíce potřeba. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na tříkrálové sbírce jakýmkoliv 
způsobem podíleli. Všem koledníkům, 
kteří vytrvale navštěvovali dům od domu, 
hezky zpívali a koledovali. Všem, kteří je 
provázeli a dohlíželi na zdárný průběh - Jiřině Krajíčkové, Jiřině Tomkové a zejména 
Ivaně Slané, která pro všechny koledníčky připravila královský šat. Děkuji paní 
starostce, že podpořila tuto sbírku na území obce Řícmanice. Naše poděkování také 
patří P. ThDr. J. Filkovi, farářovi bílovické a babické farnosti, který požehnal na návsi 
všechny přítomné.   
Ze všeho nejvíce upřímně děkuji všem spoluobčanům, kteří otevřeli nejen své dveře, 
ale i srdce, k pomoci druhým.  Za obec Řícmanice jsme odevzdávali částku 12 289,- Kč. 

   Za  Ora et labora 2010 Leoš Kubíček 
 

 
 
 



 13 

V lednu silný led, v kv ětnu bujný med  
Asi takto zní pranostika našich včelařských předků. Pokud jí máme věřit, bude právě ten 
letošní rok oříškem pro každého včelaře. Bude pravdivá? 
Počasí nám přineslo brzké oteplení a tím nastartovalo povinnosti, kterými se včelař na 
jaře obvykle zabývá. Po prvním proletu se provádí první kontroly stavu včelstev po 
zimě. Přirozená selekce v přírodě nám přichystá vždy nějaké to překvapení. Silnější      
a zdravá včelstva se začínají činit a slabší včelstva nám uvolní místa v úlech. Nakonec, 
co kdyby zavítal sousedův roj právě na moji zahradu? 
Dnes je situace o něco složitější. Kromě přírodních podmínek nám komplikují situaci 
nemoci včel, kterých dříve snad tolik nebylo, nebo se neřešily v takové míře. Mezi hlavní 
nemoci včel se řadí nekonečný boj s Varoázou a morem včelího plodu. Dříve se 
Řícmanicím dařilo vyhnout napadení nemocemi, v roce 2014 i Řícmanice spadají mezi 
ochranná pásma moru včelího plodu. Stále aktualizovanou mapu je možné nalézt na 
stránkách ministerstva zemědělství ČR http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_enu/ 
V důsledku teplé zimy se včelím parazitům daří, je tedy nutné nepodcenit boj proti 
Varoáze. Včely se začínají dříve probouzet k životu a v případě, že se objeví mrazy, 
budeme je muset důsledně kontrolovat, v případě potřeby dokrmit cukrovým těstem. 
Nedá mi, abych nevzpomenul velkého řícmanického včelaře pana Františka Pantůčka. 
Kdyby byl ještě mezi námi, určitě bych neváhal vzít vzorek tekutých Mirabelek ze své 
zahrady a šel se přeptat, jakže mu přezimovalo jeho 40 včelstev. Když sečtu všechny 
včelaře v obci, tak mě napadá, zdali se v součtu včelstev na takové číslo vůbec 
dostaneme? 
Máme před sebou jaro a nový start do včelařské sezóny v roce 2014. Co více si přát? 
Ať je lepší než ty předešlé!  

Za řícmanické včelaře Pavel Křížek 
 

 

 

 

Před deseti lety koupil s manželkou a malinkou dcerkou 
byt ve druhé bytovce. Pro svoji výšku, klidnou a usmě-
vavou tvář je nepřehlédnutelný. Je přispěvatelem 
našeho Zpravodaje. Má zajímavé a pro společnost 
nepostradatelné zaměstnání - je profesionální hasič. Je 
to člověk, pro kterého je hasičská profese zároveň 
koníčkem - Mgr. Zden ěk Alexa. 
Jak jsi p řišel na to stát se hasi čem? 
Hasiče jsem obdivoval od dětství. Maminka si 
vzpomíná, že jsem hasičům říkal indiáni, ale to už si 
nepamatuji. Moje cesta k hasičům nevedla přímo. 
Nejprve jsem se vyučil automechanikem. Když jsem se 
ptal po práci, napadlo mě, jestli tuto profesi nepotřebují 
u hasičů. Nepotřebovali, a kdybych chtěl nastoupit jako 
hasič, musel bych si dodělat maturitu. Začal jsem tedy 
studovat a přitom jsem pracoval v nemocnici jako 
sanitář. Byl to dobrý start, protože jsem se tam naučil 
pomáhat lidem a to má velmi blízko k mé dosavadní profesi. 

ZNÁTE HO? 
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Do které jednotky hasi čů jsi nastoupil a jsi tam stále? 
Po maturitě jsem nastoupil jako „mokrý hasič“ k výjezdové jednotce na požární stanici 
Lidická v Brně, kde jsem působil bezmála 11let. Během této doby jsem při práci 
vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Poté jsem se stal lektorem      
a 5 let učil profesionální i dobrovolné hasiče ve školících střediscích PO. Před rokem 
jsem se vrátil zpět k výjezdové jednotce, tentokrát se zaměřením na chemické havárie, 
s působností na území Jihomoravského kraje. 
Jak probíhá služba profesionálního hasi če? Ne každý den je výjezd! 
Naše služba trvá 24 hodin, pak máme dva dny volna a stále dokola. Ráno se musí 
převzít a zkontrolovat vozidlo, vyzkoušet vysílačky apod.  Dopoledne jsou hospodářské 
práce, nemáme žádnou paní na úklid, takže klasické rajóny: okna, podlahy…  
Odpoledne zpravidla probíhá odborná příprava, a to jak teoretická, tak                            
i praktická. Provádíme údržbu požární techniky, případně se s ní seznamujeme, pokud 
je nově zařazena do výjezdu. Ve volném čase se věnujeme udržování fyzické kondice, 
na větších jednotkách jsou posilovny, nebo menší tělocvičny. Od 22.00h. do 6.00h. je 
tzv. pohotovost na pracovišti - můžeme jít spát, ale je to spánek tak na půl. Když je 
vyhlášen poplach, do dvou minut musíme být v autě a vyjíždět. Na stanici Lidická je 
přibližně 2000 zásahů ročně. 
Jak vypadá takový zásah? 
Pokyn k výjezdu dostaneme z Krajského operačního střediska. Zde při nahlášení 
události vyberou jednotku, která sídlí nejblíže a je k tomu účelu vhodná. Velitel 
převezme příkaz s podrobnostmi. Po příjezdu na místo se musí postupovat rychle, ale 
s rozvahou. Nejprve probíhá záchrana osob, pak zvířat, nakonec majetku. 
A mé zásahy? Na své větší zásahy si samozřejmě pamatuji dobře, např. můj první velký 
oheň jsem zažil při požáru velkoskladu zeleniny Hortim. Nejvíce mě ale poznamenal 
zásah na ulici Nádražní, kde zahynuli moji dva kolegové a výbuch plynu v domě na 
Tržní, kde jsme v troskách našli dcerku našeho kolegy hasiče, které bohužel již nebylo 
pomoci.  
Naše práce nejsou jen požáry, ale také vyjíždíme k dopravním nehodám a haváriím 
týkajících se životního prostředí. 
Jaká je tvoje funkce v Hasi čském záchranném sboru v Řícmanicích? 
V zásahové jednotce, která má 12 členů jsem velitel družstva a zástupce velitele 
jednotky. Jsem také členem Sboru dobrovolných hasičů, kde působím jako náměstek 
starosty. 
Děti tě znají z projektu Hasík, čemu se v ěnuje? 
Hasík je preventivní výchovný program pro mateřské, základní a nově i střední školy. 
Jako instruktor navštěvuji naši mateřskou školu i základní školu v Bílovicích. Děti se 
např. učí, jak se zachovat při požáru, jak přivolat pomoc, prohlédnou si a mohou si 
vyzkoušet i zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. 
Mohou se přesvědčit, že hasiči jsou lidé, kterých se nemusejí bát. Děti se rovněž naučí, 
jaký je rozdíl mezi dobrým a zlým ohněm, a v neposlední řadě, jak se chovat na silnici či 
chodníku, když jedou hasiči k zásahu. 

Děkujeme za rozhovor a p řejeme ti dobrý návrat ze všech zásah ů! 

připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská 

 



 15 

 
 
 

Masérské, rekondiční a regenerační služby 
 

Ing. Růžena Tušková 
Řícmanice 

 
Bolí Vás záda? 

CERAGEM Master V3 
 

Automatické termomasážní lehátko 
6 stupňů intenzity a 12 masážních programů 

Skenování páteře 
 

Pomáhá při svalové relaxační terapii 
Poskytuje úlevu od bolesti svalů a kloubů 
Uvolňuje ztuhlost a zlepšuje krevní oběh 

 
 

1 masáž 40 minut  – 100,- K č 
Každá 5. masáž zdarma 
Vlastní prost ěradlo s sebou 
 
 
Skenování páteře & APSM (pokročilý systém pohyblivých masážních jednotek) 
Revoluční technologie umožňuje skenování a měření délky páteře. Díky tomu se masáž 
přizpůsobí každému uživateli na míru. 
 
 
Možnost objednání ru ční masáže 
 
 

Objednávky na telefonu +420 606 808 809 
nebo na e-mailu: fidane@centrum.cz 

 
Ing. Růžena Tušková 

Řícmanice 
Komenského 206 

66401 
 
 
 

 

I N Z E R C E 

 



  

 

 
ŘÍCMANSKÝ TALENT 

v ned ěli 16. b řezna 2014 v sále restaurace U Lajcmanů, začátek v 15.00 hod. 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

středa 26. 3.2014 od 11.00 do 13.00 hod. a ve čtvrtek 27. 3. 2014  od 17.00 do 
18.00hod. v kanceláři MŠ 

 
 VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŘÍCMANICE 

v pátek 28. b řezna 2014 v 18 hod. v knihovně 

 
 TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ 

v pátek 4. dubna 2014  od 19.00 hod. v knihovně obecního domu  
K tanci a poslechu zahraje pan Antonín Klučka. Občerstvení zajištěno. 

 
 BESEDA U CIMBÁL Ů 

v sobotu 5. dubna 2014  v sále restaurace U Lajcmanů, začátek 19.30 hod. 

 
 VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

12 a 13. dubna 2014  v sále restaurace U Lajcmanů, vždy od 13.00 do 18.00 hod. 

 
 SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU 

18 a 19. dubna 2014  – 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 

3. května 2014 na návsi 10.00 -11.00 hod. 
 

RESTAURACE U LAJCMAN Ů 
pro Vás připravila: 

15 – 16. března Speciality ze sladkovodních a mořských ryb 
22 – 23. března Hovězí speciality 
29 – 30. března Jelení a kančí hody 
17. dubna Zelený čtvrtek-zelené pivo, tatarák, uzené…. 
19 – 21. dubna Velikonoční speciality 
 
 

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. 2014. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 5. 2014. 

KALENDÁŘ AKCÍ 


