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Vážení ob čané, 
jak všichni víme, blíží se volby do zastupitelstev obcí, tedy komunální volby.  Máme za 
sebou 4 roky činnosti stávajícího zastupitelstva. Nebudeme zde vyjmenovávat, co se 
vedení obce v minulém období podařilo a co ne. Každý z nás má jiné priority                  
a očekávání, není vždy lehké vyjít vstříc všem. 

Obec se v posledních letech snažila spíše šetřit a vyjít s daným rozpočtem bez dalšího 
zadlužování.Vše směřovalo k většímu projektu odkanalizování obce.Doufáme, že se 
projekt uskuteční a do konce roku 2015 bude obec již kompletně odkanalizována. 
Potřebné dokumenty jsou předány v Praze na Operačním fondu životního prostředí. 
Čekáme tedy na konečné schválení a podpis smlouvy. O veškerém dění v této 
souvislosti budeme informovat na webových stránkách obce, popř. jiným způsobem. 

Kromě toho nás ještě do konce roku čeká vybudování přechodu pro chodce na návsi, 
autobusové zastávky „Na Štukách“ ve směru na Kanice, rekonstrukce chodníku ve 
směru od návsi po koupaliště. V letošním roce ještě pokračují opravy na hřbitově, je 
zrenovována brána i s betonovými sloupky, bude proveden nátěr plotu a rozšíření 
parkovacích míst. 

Proběhla také výsadba v obecním lese a obnova lesního porostu po kalamitě v části 
lesa pod hřbitovem. Obci se podařilo získat dotaci na zalesnění ve výši 160 tisíc korun. 
Také se po mnoha letech dočkaly opravy schody „Na Skálu“, které už byly téměř 
neschůdné. Dost obtížně se na nich prováděla zimní údržba. 

Z uvedených řádků je vidět, že je několik rozpracovaných projektů, jejichž dokončením 
se bude zabývat nově zvolené zastupitelstvo.Samozřejmě by bylo ideální, aby nové za-
stupitelstvo zasedlo k "čistému stolu".Ale obec je živý organismus a v každém takovém, 
jak všichni víme, nefunguje občas vše ideálně. V chodu obecního organismu máme teď 
na mysli především nesmyslné lhůty pro různá povolení a často přehnané detailní poža-
davky institucí, od kterých potřebujete "razítko", abyste mohli něco vytvořit. Všechny 
projekty jsou ale ve finální fázi přípravy a neměl by být problém v nich pokračovat. 

Na závěr nám dovolte ještě zavzpomínat na nedávné hody a z tohoto místa poděkovat 
všem organizátorům za jejich mimořádné úsilí při zvládnutí této největší kulturní akce 
v naší obci. Naše krásné hody nám může široké okolí jen závidět!  

Většina z nás si asi nedovede představit, co všechno a jak dlouho dopředu je potřeba 
zajistit pro hladký průběh krásných hodových dnů. Proto si práce organizátorů velice 
vážíme a věříme, že i nadále budou udržovat tuto tradici. Poděkování posíláme všem 
organizátorům, všem krojovaným a všem, kteří se na zdárném průběhu hodů podílejí. 

Vážení občané, přejeme vám všem hezké babí léto, nádherný podzim a klidný zbytek 
roku 2014. 

Ing. Lenka Lišková, starostka a Mgr. Libor Slabý, místostarosta 
 

 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Svoz nebezpe čného odpadu  
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu  27.9. 2014  mezi 10.00 – 11.00 hodin 
na Masarykově náměstí. Je nezbytné vyčkat příjezdu svozového vozu firmy AVE a 
odpad předat přímo obsluze. Informace o odpadu, který je možno nechat odvézt, budou 
zveřejněny na vývěsce obecního úřadu a webových stránkách obce. 
 
Informace k volbám do obecního zastupitelstva a sen átu 
1. Volby se uskuteční: 

- v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
- v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin . 

2. Místem konání voleb je budova obecního úřadu – Komenského č. p. 68 – v sále 
knihovny v prvním patře. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky. Bez uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování. 

4. Volič může ze závažných, zejména zdravotních d ůvodů požádat o odvolení do 
přenosné volební schránky. Je možno požádat i ve dnech voleb, ale prosíme 
občany, aby se hlásili již před konáním voleb (tel. 545 227 567, 724 352 527). 

5. Voli č může volit nejvýše tolik kandidát ů, kolik členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno – v naší obci tedy 7 kandidát ů. Volič může vybírat a volit jednotlivé 
kandidáty z různých kandidátních listin (z tohoto důvodu jsou všechny kandidátní 
listiny na jednom hlasovacím lístku). Vybraní kandidáti tedy mohou být z různých 
politických stran a hnutí, nesmí být však označeno více než 7 kandidátů, při 
označení 8 a více kandidátů je celý hlas neplatný. Kandidáti se u těchto voleb 
označují křížkem v rámečku před jménem kandidáta, jakýkoli jiný způsob označení 
(zakroužkování, fajfka, apod.) jsou neplané. Nechce-li volič vybírat konkrétní 
kandidáty, může na hlasovacím lístku označit v záhlaví sloupce celou volební 
stranu bez označování jednotlivých kandidátů, čímž dává hlasy všem kandidátům 
této vybrané strany.  

6. Každému voliči budou dodány nejméně 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Nemovitosti, které nejsou viditelně 
označené číslem popisným či číslem evidenčním hlasovací lístek neobdrží, 
občané mohou požádat o hlasovací lístky ve volební místnosti.  

7. Nebude-li zvolen kandidát do senátu ČR v prvním kole voleb 10.10.-11.10.2014, 
uskuteční se druhé kolo senátních voleb následující týden v pátek 17.10.2014 od 
14.00 - 22.00 hod. a v sobotu 18.10.2014 od 8.00 - 14.00 hod. Pro druhé kolo 
senátních voleb obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. 

8. Pro tyto volby se voličské průkazy vydávají pouze pro volby do senátu, pro volby 
do zastupitelstva obce není možno odvolit jinde než v místě konání voleb obce, 
kde má volič trvalé bydliště. 

9. Výsledky voleb budou po odevzdání výsledků, tedy ještě dne 11.10.2014 
zveřejněny – vyhlášením rozhlasem, vyvěšením na vývěsce obecního úřadu na 
návsi, na www.ricmanice.cz. 

10. Pro letošní volby do zastupitelstva obce jsou zaregistrovány čtyři kandidátní listiny: 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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- Pro Řícmanice 
- PRO ROZVOJ ŘÍCMANIC 
- TOP 09 
- Sdružení pro život 

Složení jednotlivých kandidátních listin je možno najít na: www.volby.cz> vybrat 
„Zastupitelstva obcí 2014“ > „Jmenné seznamy a základní přehledy“ > „Všichni platní 
kandidáti“ (buď dle abecedy nebo dle pořadového čísla) > dále „Jihomoravský kraj“       
a poté územní úroveň „Brno – venkov“ a v seznamu obcí seřazených podle abecedy 
najít „Řícmanice“.Odkaz bude umístěn i na stránkách obce www.ricmanice.cz 
 
Vítání ob čánků 
V průběhu měsíce listopadu proběhne v sále knihovny v Obecním domě vítání našich 
nejmladších občánků narozených v období od září 2013. Prosíme rodiče, kteří se chtějí 
vítání občánků zúčastnit, aby se přihlásili na obecní úřad tel. 545 227 567 nebo 724 35 
25 27 nebo emailem na ou_ricmanice@volny.cz. I touto formou srdečně zveme rodiče, 
děti a blízké a těšíme se na Vaši účast. 

Lenka Kunčarová, OÚ 
 

 

Z nabídky tzv. povinné četby na st ředních školách jsou to: 
Carlo Goldoni: Sluha dvou pán ů – klasická divadelní hra, situační komedie z r. 1745, 
spadající do specifického žánru commedia dell´arte 
Villiam Shakespeare: Hamlet, princ dánský  – dvojjazyčné vydání (čeština-angličtina) 
                                   Othello  -  tragédie žárlivosti 
George Orwell:  Farma zví řat - bajka o osudu jedné farmy, kde zvířata vyženou lidské 
majitele a řídí farmu sama   
Nikolaj Vasilijevič Gogol: Revizor : komediální příběh o zkažených a úplatkářských                   
úřednících a jejich funkcích za dob cara Mikuláše I. 
Viktor Dyk:  Krysa ř – báj vypráví o krysaři, který má vyčistit vesnici od krys.  
Karel Čapek:  Cestopisné fejetony  – sever, západ a jih Evropy očima cestovatele        
a velikána české literatury 20. století. 
Z ostatních knih : 
J.K. Rowling (autorka Harryho Pottera): Prázdné místo  - román o mezilidských vztazích 
Robert Galbraith (pseudonym  J.K.Rowlingové): Volání kuka čky - detektivní román 
Jonas Jonasson: Stoletý sta řík - vtipná detektivka s nadsázkou 
Lars  Kepler: Hypnotizér, Paganiniho smlouva, Píse čný muž - tři skvělé švédské 
krimi romány 
M. G. García (nedávno zesnulý kolumbijský spisovatel): Láska za časů cholery 
Christiane F. (Felscherinow): My děti ze stanice ZOO  - zpověď drogově závislé dívky 
                                                Můj druhý život  - další životní úděl dnes již dospělé ženy 
Evžen Boček: humorné romány o rodině šlechtických emigrantů – cena M. Švandrlíka 
                       Poslední aristokratka a Aristokratka ve varu  
Kateřina Tučková: Vyhnání Gery Schnirch - román o odsunu brněnských Němců po   
2. světové válce 
Eva Lohmannová: Osm týdn ů v blázinci  - román z prostřední psychosomatické kliniky. 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 

NOVINKY OBECNÍ KNIHOVNY 
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ŘÍCMANSKÉ HODY 2014 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

 

Hola,  hola,  školka volá… 
Červenec a srpen by měly být měsíce 
odpočinku a dovolených, jenže někdy to 
nejde.Ve školkách se většinou v těchto 
měsících dělají stavební úpravy nebo opravy, 
které se nemohou provádět během školního 
roku, vždyť máme stále plnou třídu dětí. 

Tak i my jsme se letos dali do opravy podlah, 
no však po těch 6 letech provozu to už bylo 
zapotřebí. Na slavnostní den, 1.9 2014, jsme 
už byli připraveni se vzorně uklizenou, 
navoněnou a upravenou třídou. Letos 
nastoupilo 8 nových řícmanických dětí, takže je nás zase 24 dětí ve třídě berušek          
a broučků. 

A co je čeká za novinky?Máme novou paní učitelku, máme nová centra aktivit, máme 
nový program pro děti, nové zvířátko, nové hračky, a hlavně, další nové nápady pro 
výchovně vzdělávací práci u nás ve školce. 

Kdo máte chuť, přijdte se k nám někdy podívat, rádi vás uvidíme. Informace o nás 
najdete nejen na webových stránkách školky www.msricmanice.cz, ale i na naší 
nástěnce umístěné v autobusové zastávce ve směru do Brna. 

A jak se říká, vykročili jste děti tou pravou nohou do nového školního roku 2014/2015? 
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 

 
 
 
 

 
 

Hody, milé hody, už jsem dohodoval … 
Letošní deštivý srpen nadělal vrásky mnoha organizátorům letních akcí. I my jsme se 
nepřízně počasí obávali, ale naštěstí se naše obavy nenaplnily. 

Veškeré přípravné práce probíhaly bez deště. Zvací pátek byl z pohledu počasí přímo 
ukázkový. Vydařila se i hodová sobota. Krátký večerní déšť neodradil krojované ani 
hosty, aby se pod májí bavili až do pozdních nočních hodin.  

Loni jsme pořídili nový stan o rozměrech 
6x12 m, který jsme letos využili jako 
vinotéku. Byla umístěna do prostor vedle 
brouzdaliště. Návštěvníci měli od skle-
ničky vína a barových stolečků pěkný 
výhled na kapelu i parket. Nápad se 
setkal s kladným ohlasem a tak se zdá, 
že vinotéka má již jasné místo i pro roky 
příští. Zajímavostí je, že se letos ze 
sudového vína prodaly pouze tři litry 
bílého, červené se neprodalo vůbec.  
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Co Řícmaňák, to fajnšmekr! Nabídka odrůdových a přívlastkových vín byla široká. 
K mání bylo 30 vzorků. 

Již po druhé získal titul Řícmanský násoska Václav Moll. Teprve poprvé vyhrál máji Jiří 
Valeš. A ta letošní není jen tak obyčejná! Je zaručeně nejtěžší, kterou jsme za 
posledních jedenáct let v Řícmanicích měli (anebo stárkům docházejí síly). Stavění 
máje jste již propásli, ale kácení jistě stihnete! Přijďte všichni v hojném počtu               
22. listopadu  do areálu koupaliště! Nebudou chybět ani filmové vzpomínky                    
a ochutnávka letošních svatomartinských vín. 

Hodovou neděli trošku pokazil déšť a tak se areál nepodařilo zcela uklidit. Stany si 
musely čtyři dny počkat, až vyschnou, aby mohly být sbaleny a pečlivě uloženy. 
Děkujeme všem za pomoc při přípravách i úklidu. 

Na závěr trochu statistiky. Sobotní hodové veselice se zúčastnilo 333 platících (ve 
srovnání s loňským rokem účast poklesla o cca 15%), okolo 90 krojovaných (přesné 
číslo neznáme, neboť někteří mají vlastní kroje a prezenci jsme nedělali), prodalo se 
210 lahví vína, délka máje 27 m. Snězené koláče, tlačenka ani uzené nebylo evidováno. 
Snad příště! 

Ivana Hegerová, za organizátory 
 
 
 

 
Sokol ani v lét ě nezahálí 
Na koupališti probíhal již desátý ročník oblíbeného letního cvičení. Letos na přání 
cvičenek Renata Diatková zahájila zumbu již 9.6. Počasí nám přálo v červnu                    
i v červenci, ale v srpnu už bylo jen málo příznivých dní. V tomto roce jsme kvůli 
špatnému počasí vůbec nestihli aquaerobik, tak nám nezbývá než těšit se na lepší 
počasí příští rok - cvi čení na koupališti bude zase!  

V sobotu 6.9. jsme u nás přivítali 10 dětí v doprovodu 4 dospělých z TJ Sokol Telnice. 
Obec Telnice leží na jih od Brna v rovinaté zemědělské oblasti, a tak jsme předpo-
kládali, že zdolávání našeho kopcovitého terénu bude pro naši návštěvu nevšedním 
zážitkem, což se potvrdilo. 

Společně se skupinkou našich dětí jsme 
nejprve navštívili sokolníka pana Ivo 
Kristka. Nejprve nám o dravcích popo-
vídal, pak jsme měli možnost si ptáky 
pohladit a podržet si je na ruce. Násle-
dovala vycházka stezkou HVOZD            
a plnění úkolů na stanovištích. Na kraji 
lesa na Nivce jsme všichni obdivovali 
krásný výhled na Řícmanice, okolní 
vesnice i Brno. Další zastávka byla          
u koní, kde byl připravený zajímavý 
program. Katka Lišková předvedla 
drezuru koní, princ s princeznou ukázali jízdu na koních. Nakonec měli všichni možnost 
krásného pohledu na okolí z koňského hřbetu.Velkou zastávkou na zpáteční cestě bylo 
dětské hřiště U Sovy, kde se dětem líbila hlavně lanovka. 

ORGANIZACE A SPOLKY 
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Večer jsme za zvuku kytar opékali špekáčky. Překvapením byla návštěva starosty 
Telnice pana Františka Kroutila, který si s námi s chutí zazpíval. Děti objevily nové hřiště 
pro vybíjenou, míč v koupališti  nikam neutekl a hru přerušila až tma. Několik našich dětí 
se rozhodlo také přespat společně s Telnickými kamarády v tělocvičně. Ráno všichni 
posnídali domácí buchty které nám připravily maminky. V9 hodin jsme vyrazili 
k arboretu, kde nás čekala paní RNDr. Štěpánková. Velmi zajímavě nás provedla celým 
areálem, viděli jsme spoustu vzácných 
dřevin, nebeskou studánku a nasbírali 
neuvěřitelné množství hub. Zpáteční 
cestou přes Vinohrádky někteří povýšili 
naše kopce na hory a jen ztěžka došli 
do cíle.  

Po dobrém obědě u Lajcmanů naši 
hosté spokojeně odjížděli a odváželi si 
dva košíky praváků, bedlí, ryzců a těšili 
se, až připraví svým rodinám a známým 
v Telnici houbové hody. Před odjezdem 
jsme si slíbili další společné akce, třeba 
na jaře zase v Telnici… 

A co nás čeká dál?  

Připravujeme nový cvi čební rozvrh , od října bychom rádi zahájili pravidelné cvičení 
pro všechny věkové kategorie. Opět apelujeme na zájemce, kteří by se chtěli stát 
cvičiteli (tatínkové, popřemýšlejte a neváhejte, přidejte se mezi cvičence i cvičitele).   

V pátek 3. října se sejdeme v Močílkách u pomníku, abychom shrabali listí, uklidili okolí 
a připomenuli si Památný den České obce sokolské . 8. říjen má připomenout tragické 
události z roku 1941. V tento den byla výnosem tehdejšího zastupujícího říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně 
zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo naráz zatklo 
téměř všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot.  

Na neděli 28. září připravujeme tradiční DRAKIÁDU . Budou oceněny děti s nejlépe 
létajícím drakem a nejhezčí doma vyrobení a dětmi malovaní draci. Pak budou pro děti 
připraveny drobné hry a soutěže. Pokud nám v neděli 5. října  bude přát počasí, 
do areálu koupaliště pozveme závodníky na kolech, koloběžkách, odrážedlech a podob-
ných strojích. V minulém roce se zůčastnilo 40 závodníků, překonáme letos tento 
počet? V listopadu se můžete těšit na Les ve tmě, Svatomartinský lampionový průvod    
a další akce. O všech těchto i dalších akcích vás budeme informovat na sokolské 
nástěnce na autobusové zastávce a na webových stránkách obce.   

Eva Olešovská, starostka TJ 
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Tenisová sezóna vrcholí a fotbalová za čala třem našim mužstv ům 
Rekonstrukce budovy kabin 
Jak již bylo avizováno, během podzimu 2014 dojde k rekonstrukci budovy kabin, což 
znamená, že v končící tenisové sezóně nebudou moci tenisté využívat ani kabiny, ani 
sprchy. Také všechna tři naše fotbalová mužstva, sehrají všechna svá podzimní 
mistrovská utkání na hřištích soupeřů a naopak v jarní části sezóny 2014/2015 
přivítáme všechny naše soupeře na našem hřišti a v nově zrekonstruovaných kabinách. 
Hřiště však je a po celou dobu bude normálně v provozu, tzn. že tréninky všech 
mužstev budou probíhat bez omezení a hřiště bude pravidelně sečeno. Podzimní 
zápasové výluky jsme využili ke srovnání a zatravnění prostoru před oběma brankami 
(jen tomu krtkovi se na hřišti pořád líbí…). 
Tenis 
Pokud přálo počasí, všichni aktivní tenisté využívali prázdninový čas ve svých rezervo-
vaných hodinách ke hře pro zábavu a ti soutěživí měli také možnost porovnat svoje 
tenisové umění s ostatními na tradičních turnajových kláních. Začátkem srpna byl 
uspořádán turnaj ve čtyřhrách 3M a koncem srpna proběhl také oblíbený turnaj 
smíšených párů. První sobotu v září následoval turnaj dvouher mužů a turnajové klání 
měly zakončit o týden později čtyřhry mužů, avšak počasí bylo proti. Turnaj čtyřher 
mužů se tak posouvá o týden. 
Start podzimní fotbalové sezóny 
Muži 
Před začátkem nové sezóny se do mužstva vrátil Jakub Zbořil a po zranění také Mirek 
Putna. Jinak je kádr mužstva mužů beze změn. Ani na trenérské lavičce nedošlo 
k žádné změně a mužstvo i nadále vede Karel Pantůček mladší. 
Po skončení jarní části soutěže jsme se 21.6.2014 zúčastnili tradičního pohárového 
turnaje v Bílovicích. Pro tento turnaj se nám podařilo mužstvo posílit o hráče, kteří jsou 
na hostování. Hráli jsme výborně a tento prestižní turnaj jsme vyhráli!!!Naopak domácí 
pohárový turnaj v Řícmanicích, uspořádaný 9.8.2014 za účasti Bílovic, Startu Brno        
a Obřan, se nám vůbec nepovedl a obsadili jsme poslední 4. místo. Vyhrál Start Brno. 
V podzimní části sezóny jsme dosud odehráli 3 utkání s vyrovnanou bilancí 1 vítězství, 
1 remíza a 1 porážka. Ve čtvrtém zápase jsme měli hrát 13.9.2014 tradiční derby 
v Bílovicích, ale z důvodu podmáčeného hřiště byl zápas odložen. 
Dorost 
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že jsme udělali dohodu s vedením 
klubu v Ochozi, že naši kluci budou nastupovat v jejich dorosteneckém mužstvu. Avšak 
z organizačních důvodů nebylo mužstvo dorostu Ochoze do soutěže přihlášeno a naši 
hráči tedy pokračují v hostování ve Slatině. 
Starší p řípravka 
Po skončení velmi úspěšné uplynulé sezóny jsme se zúčastnili dvou letních pohárových 
turnajů. V neděli 15. června 2014 jsme zorganizovali na našem hřišti už 4. ročník turnaje 
starších přípravek a obsadili jsme v něm pěkné druhé místo z pěti účastníků. O týden 
později jsme se v oslabené sestavě zúčastnili turnaje v Podolí, kde jsme z osmi zápasů 
vyhráli jen jediný a skončili tak na předposledním 8. místě. 
Starší přípravka hraje 5+1, tedy brankář a 5 hráčů v poli s hokejovým střídáním. Do 
podzimní sezóny jsme „velmi odvážně“ přihlásili tým, který má na soupisce 6 hráčů!!! 
Samozřejmě počítáme s tím, že budeme postupně zapojovat i kluky z mladší přípravky. 
U mužstva zůstala „stará“ trenérská dvojice Jaroslav Olešovský ml. a Jan Dzúrik. 
Do prvních dvou zápasů naši borci „vlétli“ s obrovským nadšením a „převálcovali“ slabší 
soupeře velice výrazným skóre (Lokomotivu 16:0 a Soběšice B 18:1). Ve třetím zápase 
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jsme měli narazit na silnou Bystrc B, ale z důvodu deště a nevyhovujícího stavu hrací 
plochy byl tento zápas odložen. 
Mladší p řípravka 
V minulé sezóně s námi chodilo na tréninky hodně nových kluků narozených 2006 až 
2009. Ze 16-ti nových fotbalových adeptů (a dvou adeptek) jsme do podzimní sezóny 
zaregistrovali 12 kluků a mladší přípravku jsme přihlásili do soutěže. 
Každý začátek je těžký a výjimkou není ani naše nově sestavené mužstvo. Kluci se 
zatím na hřišti snaží zorientovat a zvyknout si na to, že soupeř nečeká, až si naši hráči 
„nachystají míč do ideální pozice“. 
Tomu také odpovídají výsledky prvních dvou zápasů, které jsme vysoko prohráli 
(s Lokomotivou 0:23, sBílovicemi 1:10). Třetí utkání s Chrlicemi bylo kvůli podmá-
čenému hřišti přeloženo.  
Avšak není třeba věšet hlavu, protože ze začátku všichni jejich předchůdci „dostávali 
nakládačky“, ale postupem času získávali zkušenosti, začali se sehrávat, dávat góly a 
vítězit. Není důvod, aby u tohoto mužstva tomu bylo jinak, a navíc tato generace má 
výhodu v tom, že je jich víc a mohou tak vytvořit ročníkově vyrovnanější tým. 
Tréninky jsou organizovány pro obě přípravky společně a kromě trenérů starší přípravky 
se novému týmu mladší přípravky postupně začalo věnovat také nové trenérské duo 
Tomáš Rozsypal a Martin Rokos. 
Když jsme se na tréninku sešli všichni, tak bylo na hřišti dohromady 26 dětí a 4 trenéři, 
což je naprosto neuvěřitelný počet fotbalových nadšenců!!! Navíc fotbal kluky baví, na 
hřiště chodí rádi, na tréninky a zápasy se těší, a hlavně rodiče je podporují. A to v nás 
vyvolává velkou naději do budoucna, že fotbalová tradice zůstane v Řícmanicích nejen 
zachována, ale bude se dál rozvíjet a rozdávat radost všem generacím. 
 

Rozpis utkání SK Řícmanice - PODZIM 2014 
 

DATUM MUŽI   STARŠÍ PŘÍPRAVKA   G1D   MLADŠÍ P ŘÍPRAVKA   H1D   
24.8. NE  CHRLICE "B" - ŘÍCMANICE 16:30         
31.8. NE  LOKOMOTIVA - ŘÍCMANICE 16:30         
1.9. PO      LOKOMOTIVA - ŘÍCMANICE 17:00 LOKOMOTIVA - ŘÍCMANICE 17:00 
5.9. PÁ      SOBĚŠICE - ŘÍCMANICE 17:15     
6.9. SO          BÍLOVICE - ŘÍCMANICE 15:00 
7.9. NE  ŘEČKOVICE - ŘÍCMANICE 16:30         
12.9. PÁ      BYSTRC "B" - ŘÍCMANICE 17:15 CHRLICE - ŘÍCMANICE 16:15 
13.9. SO  BÍLOVICE - ŘÍCMANICE 16:00         
17.9. ST          SLATINA "B" - ŘÍCMANICE 17:30 

18.9. ČT      SVRATKA "C" - ŘÍCMANICE 
Hřiště:  Žabovřesky, Fanderlíkova 17:00     

21.9. NE  OBŘANY "B" - ŘÍCMANICE 16:00         
26.9. PÁ          BOSONOHY - ŘÍCMANICE 16:00 
28.9. NE  START "B" - ŘÍCMANICE 10:30 SLATINA "B" - ŘÍCMANICE 10:00     
3.10. PÁ      CHRLICE "B" - ŘÍCMANICE 17:00     
4.10. SO  ST.LÍSKOVEC B - ŘÍCMANICE 15:30         
10.10. PÁ      START - ŘÍCMANICE 17:00     
11.10. SO  KOHOUTOVICE B - ŘÍCMANICE 13:30     START - ŘÍCMANICE 9:30 
17.10. PÁ          MCV - ŘÍCMANICE 17:00 
18.10. SO      ŽEBĚTÍN - ŘÍCMANICE 10:00     
19.10. NE  ŽEBĚTÍN "B" - ŘÍCMANICE 15:00         

26.10. NE  MEDLÁNKY "B" - ŘÍCMANICE 14:30 LÍŠEŇ "D" - ŘÍCMANICE 
Hřiště:  Mariánské údolí - TCM 10:00 LÍŠEŇ "D" - ŘÍCMANICE 

Hřiště:  Mariánské údolí - TCM 11:15 

31.10. PÁ          BOHUNICE - ŘÍCMANICE 16:00 
1.11. SO      BOHUNICE - ŘÍCMANICE 9:00     
2.11. NE  SOBĚŠICE "B" - ŘÍCMANICE 14:00         

8.11. SO   ŘÍCMANICE - CHRLICE "B" 
Hřiště:  Bílovice 14:00         

 

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. 
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Hasiči informují 
Dobrý den Řícmanice! Nejen v naší obci, se občas rozezní siréna, která je umístěná na 
hasičské zbrojnici. Je to jedna z možností, jak varovat obyvatelstvo České 
republikyprostřednictvím více než 5 000 sirén, což představuje 85 % pokrytí území. 
Jedná se o systém varování a informování  hromadnými informačními prostředky 
umožňující včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo již vzniklém nebezpečí, 
jako je například živelná pohroma, závažná havárie nebo teroristický útok apod. 

Rozeznáváme celkem 3 typy varovných signál ů: 

1. Všeobecná výstraha 

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno především 
prostřednictvím varovného signálu všeobecná výstraha. Signál je vyhlašován kolísavým 
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát za sebou v cca tříminutových 
intervalech. Po signálu může následovat mluvená tísňová informace, kterou se sdělují 
údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé MU a opatření k ochraně 
obyvatelstva.  

 

 

 

 
2. Požární poplach 

Slouží ke svolání jednotek požární ochrany.Signál je vyhlašován přerušovaným tónem 
sirény po dobu 1 minuty. 

 

 

 

 
3. Akustická zkouška 

První středu v měsíci, ve 12:00 probíhá na celém území ČR akustickázkouška provo-
zuschopnosti celého systému varování.Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem po 
dobu 140 sekund.U elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově. 

 

 

 

 

 
Pro občany naší obce, kteří nejsou ve výjezdové jednotce, není požární poplach            
a akustická zkouška až tak důležitá. To ovšem neplatí o všeobecném poplachu, kdy by 
mělkaždý občan zpozornět a pokusit se zjistit, proč tento signál zazněl. O tom, jak se 
správně  zachovat, budeme informovat v některém dalším zpravodaji. 
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Plnění dalších úkol ů v oblasti ochrany obyvatelstva zabezpe čuje: 

Hasičský záchranný sbor kraje a jednotky požární ochrany, Integrovaný záchranný 
systém kraje, některé právnické osoby a podnikající fyzické osoby a občanům  nejblíže - 
jejich obec a obce s rozšířenou působností, které zabezpečují tyto úkoly: 

� orgány obce bezprostředně zajišťují úkoly ochrany obyvatelstva ve vztahu                
k obyvatelstvu na území obce, 

� informují o možném ohrožení a o postupu při řešení následků mimořádné události, 

� organizují pomoc postiženému obyvatelstvu, 

� v místech většího potenciálního ohrožení mimořádnou událostí mohou vytvářet 
informační a poradenská centra k problematice ochrany obyvatelstva,   

� obecní úřad zabezpečuje úkoly stanovené havarijním plánem a jako orgán krizo-
vého řízení krizovým plánem, 

� podílí se na záchranných a likvidačních pracích a nouzovém přežití obyvatel obce, 
zajišťuje varování, evakuaci, ukrytí a hospodaření s materiálem civilní ochrany, 

� zabezpečují přípravu určených pracovníků obce k řešení úkolů ochrany obyvatelstva 
při mimořádné události společně s IZS kraje, 

� k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva v obci využívá především jednotky  
Sboru dobrovolných hasičů obcí a zařízení civilní ochrany, 

� zabezpečuje nouzové přežití (nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou             
a stravování), 

� organizuje humanitární pomoc. 

V sobotu 21.6.2014 jsme pořádali 5.ročník 
Memoriálu Petra Fakly v Netradiční soutěži 
požárních družstev. Do poslední chvíle jsme 
neměli potvrzenou účast dalších soutěžních 
družstev a tak jsme museli počítat i s varian-
tou, že se budou účastnit jen Řícmaničtí 
hasiči. Program by se tak musel doplnit         
o ukázky hasičské problematiky. Nakonec se 
dostavili hasiči z Újezda u Brna a soutěž 
mohla být zahájena dle programu. 

I když nás zprvu mrzelo, že budou soutěžit jen dvě družstva, vše dopadlo nad 
očekávání dobře a všichni soutěžící si užívali odlehčenou atmosféru soutěže. Jak je již 
naší tradicí, tak se Řícmanickým hasičům, nepodařilo vybojovat první místo. „Druhé 
místo“ je, ale přece také krásné, obzvlášť, když po sečtení všech disciplín nás od 
prvenství dělilo jen 0,4 sekundy, což zajisté zapříčinilo pomalé vypití soutěžního piva 
v jedné z disciplín, na čemž do příští soutěže musíme zapracovat.V požárním útoku 
naše družstvo dosáhlo nejlepšího času, což takřka při věkovém rozdílu jedné generace 
mezi družstvy je dobré. 

Za SDH a výjezdovou jednotku obce Zdeněk Alexa 
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Pomni, abys den sváte ční světil 
V mnoha obcích bylo v poslední době zakázáno o nedělích a svátečních dnech 
používat hlučné stroje, jako motorové pily, cirkulárky a sekačky trávy. Jak se vrátit 
k tomu, co bylo pro naše předky přirozené - umět se zastavit a neděli prožít opravdu 
nedělně? Benediktinské: „Ora et labora“ vymezuje čas na práci a modlitbu. Nedělní 
činnost by měla být jiná, než jakou děláme celý týden. Mnohdy jsme dnešní rychlou 
dobou tak zaslepeni, že už ani nevnímáme to, že neděle je den, kdy máme oslavit ne 
svou práci, ale svého Stvořitele. Než, abychom se zastavili a slavili, raději doma 
uklízíme, pereme, žehlíme, nakupujeme, řežeme, sekáme, vrtáme… vždyť je to 
potřeba… Za hranicemi u západních sousedů (Rakousko, Německo, Francie, Itálie) 
nemůžeme jít v neděli do obchodů nakupovat, provádět práce, které by mohly rušit 
okolí. I Bůh sedmý den odpočíval – není to pádný argument?  

V posledních desetiletích se situace na některých pracovištích obrací. V práci je klid - u 
počítače, v odhlučněných kabinách… A potom máme potřebu jít si na zahradu „zařádit“ 
se sekačkou. Ale není tomu tak všude, na mnoha pracovištích je rušno a někde je to 
zas o nervy… A tak jsou lidé, kteří nedělní klid potřebují jako oázu, ve které by se mohly 
jejich fyzické i psychické síly obnovit a v následujícím týdnu opět obstát. 

Nedělní čas na odpočinek máme nejen proto, abychom dokázali alespoň jeden den 
v týdnu „vypnout“ od každodenních starostí a práce, ale také, abychom si udělali čas na 
rodinu. Centrem staré chalupy býval stůl, kde se rodina scházela, kde si povídali, kde se 
zajímali jeden o druhého. Dnes je centrem domu televize a počítač a když se přece 
jenom rodina u stolu sejde, tak hledí do rohu na „bednu“ nebo většina členů kouká do 
svého mobilu.  

Slavení neděle má být vedle společné návštěvy bohoslužby právě společenstvím          
u stolu. To není snobství, když si pěkně nazdobíme stůl a uděláme slavnostní oběd. 
Rodinný oběd je tudíž pokračováním bohoslužby a to – doma.  

                                                                     Za Ora et labora Jiří Kotas st. 
 
Máme to špatn ě nastavené? 
Nemáme. Poslední dobou se stává, že nás zastavují lidé s otázkou, proč ten zvon zvoní 
ve tři hodiny odpoledne, proč to máme špatně nastavené a proč si to neopravíme…  

Proto, že páteční zvonění ve tři hodiny je připomínkou dne i hodiny, kdy byl na Golgotě 
ukřižován Ježíš. Křesťané si připomínají tento den i hodinu vzpomínkou na Ježíšovo 
utrpení a smrt na kříži, které podstoupil za každého z nás. 

                                                   Za Ora et labora  Kubíček Leoš 
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„V p ůli záři úly zav ři a zahoď klíč.“ 
Tak nám to léto nějak rychle uteklo. Dovolené, prázdniny a konec řícmanských hodů 
definitivně odzvonily letní sezóně, která se pomalu láme do té podzimní. Srpen a září 
jsou měsíce, patřící pro včelaře do takzvaného včelařského podletí. Tradičně se provádí 
podrobné kontroly úlů, zmenšování úlového prostoru proti úniku tepla a zakrmování 
včelstev cukrovým roztokem.Je až neuvěřitelné, jak jsou včely ochotny přijmout cukrový 
sirup jako náhražku za svůj pracně vydobytý sezonní výsledek. Průměrná dávka 
cukrového roztoku 15-20kg na úl je během tří dnů uklizena do medných pláství, a to 
doslova do poslední kapky. A protože je letošní rok špatný jak pro včely, tak pro včelaře, 
mají vlastně včely štěstí, že jim v tomto roce pomůžeme my.  
Samozřejmou činností včelařského podletí je pro včelaře nasazení léčby a nekončící boj 
proti varroáze. O varroáze se mluví často, tak pár faktů.  
V sedmdesátých letech minulého století byl do naší republiky zavlečen roztoč kleštík 
včelí, „Varroa destructor“. Napadá nejen plod, ale i dospělé jedince, které značně 
oslabuje sáním včelí krve.Přitom tělo včely infikuje různými viry. 
Včelstvo napadené roztočem postupně slábne, líhnou se včely s nedokonale vyvinutými 
křídly, zakrnělými nožkami či s menším počtem nohou, žijí krátce. 
Včelstva pak často hynou během zimy, při masivním napadení i na podzim.  
A když už jsme u těch faktů, ještě pár zajímavostí: 
V průběhu snůšky je průměrná délka života včely asi šest týdnů. 
Tři týdny stráví prací v úle a tři týdny sbíráním nektaru a pylu. 
Jedna včela nasbírá za celý svůj život asi 9 gramů medu. 
K nasbírání 0,5kg medu pracuje 556 včel celý svůj život. 
K nasbírání 0,5kg medu včely nalétají více jak 57 tis.km což je více jak 1x kolem světa. 
Královna se při oplodnění spojí až se 17-ti trubci v průběhu 1 až 2-denního letu z úlu. 
Královna si při svém matečním letu uschová sperma trubců na celý svůj život a z této 
zásoby poté čerpá. 
Blahodárné účinky medu na všechny generace ani není potřeba zdůrazňovat, přesto 
doplním o dvě krátké pranostiky: 

− Dětem medu malou lžičku, nám dospělým štamprličku. 
− Jedna lžíce denně medu, dělá z dědy neposedu. 

Kdyby měl někdo chuť se podívat, co zajímavého se právě teď děje v úlech, je tu 
možnost pro všechny prostřednictvím online kamer na www.kozlovice-vcelari.cz. 
Neúprosně se blíží čas podzimu, beru poslední dávku sirupu a před setměním jdu 
včelám naposledy osladit sezónu. Nezbývá než zahodit klíč od úlů. Na jaře jej snad 
najdu na stejném místě. 
Tak ať nám bzučí. 

Za řícmanické včelaře Pavel Křížek 
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Možná ji znáte v zelené myslivecké uniformě, možná vám 
zajímavě povídala o arboretu, nebo ji potkáváte v lese na 
procházce s dětmi a se psem - RNDr. Kamila Št ěpánková. 
Jak dlouho bydlíte v Řícmanicích a co Vás p řivedlo 
práv ě sem?  
V Řícmanicích jsem od roku 1972. Do tohoto velmi krásného 
kraje nás zavanul osud zcela náhodou. Rok 1968 zasáhl do 
života každému a mně s manželem o to víc, že jsme po 
vysoké škole nemohli nastoupit do zaměstnání ve škole, 
nebo na hájovně v sázavských lesích. Zaměstnávání 
absolventů bylo zmraženo a tak jsme byli rádi, že jsme se 
uchytili v Brně. Manžel na vysoké škole lesnické jako 
dendrolog a já na výzkumném ústavě geologického 
inženýrství. Největším problémem byl v té době byt.Tehdy 
jsme už měli dvouletou dcerku. Týdny a týdny jsme marně objížděli Brno a okolí. Spása 
se našla.V inzertní kanceláři jsem potkala paní, která prodávala kus domu s volným 
bytem v Řícmanicích. Netušila jsem sice, kde to je, ale volný byt byl poklad a tak jsme 
se dostali na Bedlinu (Vila Bedlina na skále). Vychovali jsme tu dvě děti a teď sem jezdí 
již 6 vnoučat.  
Váš manžel m ěl velkého koní čka - myslivost, byl, nebo je to i váš koní ček? 
To, co nás jako rodinu v Řícmanicích ukotvilo, bylo zdejší arboretum a les s jeho zvěří. 
Manžel, jako správný lesák, měl vyvážený vztah k lesu i zvěři. Byl myslivec, který les o 
svou přítomnost neošidí. A abych ho mohla na mysliveckých akcích doprovázet, udělala 
jsem si na vysoké škole myslivecké zkoušky. Naši první myslivečtí přátelé byli 
z Řícmanic a ti, kteří si to ještě pamatují, dosvědčí, že je na co vzpomínat. 
Děláte pr ůvodce v řícmanickém arboretu a zasv ěceně o něm hovo říte. Jak jste se 
k takové zajímavé práci dostala? 

To hlavní, s čím naši rodinu naši občané 
spojují, je nejspíš právě arboretum. 
Manžel byl jeho prvním správcem a mohu 
říci, že bylo jeho srdeční záležitostí. 
Poněvadž jsem i s dětmi velmi často 
navštěvovala arboretum, když manžel 
provázel odborné výpravy a také proto, že 
jsme se často vyskytovali s docentem 
Chmelařem, světově uznávaným dendro-
logem, brala mě lesnická veřejnost spíše 
jako kolegu. Když manžel v toce 1992 

zemřel, pracovala jsem nějakou dobu na smlouvu jako „pečovatelka“ arboreta. 
Setřásala sníh z jalovců, vyháněla zvěř okusující stromečky, vodila sem odborníky, kteří 
radili, jak věk některých chřadnoucích stromů prodloužit. Později již nebyly peníze a tak 
se moje účast omezila na to, že s „požehnáním“ vysoké školy, která je za arboretum 
zodpovědná, mohu provádět neodbornou veřejnost na požádání, což také s radostí 
dělám. Nejvíc mě těší zájem školní mládeže, která se pravidelně objevuje se svými 
učiteli v době pampelišek či kopretin. Je potěšující, kolik toho naše malé děti třeba 
oproti městským prakticky znají. 

ZNÁTE JI? 
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Jaká byla vaše p ůvodní profese? 
Svou profesi, jsem vykonávala s velkým nadšením. Jsem vystudovaný chemik a to 
zábavné v mém povolání bylo řešení těžby ropy podzemním spalováním (v Měníně), 
řešení podzemních zásobníků plynu (na Slovensku a pod Pálavou) a také technologické 
zabezpečení termálních zdrojů Slovenska, např. v Podhajské. Místní občané si možná i 
pamatují moje aktivity v péči o zdroje vody, z doby mého působení ve vodárenství. 
Své děti jste jist ě také vychovávali k lásce k lesu, z ůstaly milovníky p řírody? 
Jsem moc ráda, že vztah k lesu i zdejší přírodě se nám podařilo předat i našim 
potomkům. Dcera, chemička se provdala za lesáka a také jejich děti si svou budoucnost 
s lesem spojují. Syn bydlí s rodinou v Brně a s jeho dětmi se zase těším z jejich zájmu  
o ornitologii (ptactvo) i entomologii (motýli, hmyz). Jsme zkrátka taková lesnická rodina. 
Děkujeme za příjemné povídání. 

připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INZERCE 



  

 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
27. září 2014 na návsi 10.00 – 11.00 hod. 

 
DRAKIÁDA   

28. září 2014 od 15. hod na Vinohrádkách 
 

JEDU, JEDU  
5. října 2014  - cyklozávody pro malé i velké v areálu koupaliště 

 
TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ  

v pátek 24. října 2014  od 18.00 hod. v sále restaurace u Lajcmanů.  
K tanci a poslechu zahraje pan Antonín Klučka. 

Občerstvení zajištěno, tentokrát se můžete těšit i na bohatou tombolu. 
Jste srdečně zváni. Za seniory Jiřina Krajíčková a Ing. Karel Matuška. 

 
RESTAURACE U LAJCMAN Ů 

27 – 28. září Bramborové a bramborákové speciality 
  4 – 12. října  Zabíjačkový týden 
18 – 26. října  Zvěřinový týden  
 

LES VE TMĚ, Martinský LAMPIONOVÝ PRŮVOD - připravujeme na listopad 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - připravujeme na listopad 
 

KÁCENÍ MÁJE 
22. listopadu 2014  na koupališti 

INZERCE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

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. 12. 2014. Uzávěrka příspěvků a inzerce 30. 11. 2014. 

KALENDÁŘ AKCÍ 


