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Vážení občané, 
snad už bude letošní podivná zima za námi a čeká nás příjemnější období. Co se týká 
klimatu na politické scéně, zatím to moc na lepší prognózy nevypadá. Jak asi víte, 
zastupitelstvo naší obce je z velké většiny bez politické příslušnosti, takže nálady         
a nenálady našich politiků se nás týkají pouze ve svých důsledcích. 
 

A my se můžeme věnovat bohulibější činnosti, jako je například psaní projektů             
a ověřování možností, jak pro obec získat nějaké prostředky na její zvelebování. 
Žádosti jsou zatím pouze podané nebo rozpracované k podání v určeném termínu. Na 
žádnou z těchto dotací není právní nárok. Jistě bude velká konkurence, proto 
rozhodně nepočítáme s tím, že bychom obdrželi všechny, o které zažádáme. Zde je 
jen stručný výčet „jarních“ žádostí o dotace: 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj - oprava rozbo řené zdi za Obecním ú řadem            
a ozelenění svahu nad opěrnou zdí – náklady celkem: 723 500 Kč,  požadovaná 
dotace: 400 000 Kč. 

Jihomoravský kraj – oblast kultury – oprava podlahy  v sále U Lajcman ů, nákup 
židlí a ozvučení – cca 300 000 Kč z toho možnost dotace 50%. 

Jihomoravský kraj – podpora rodinných aktivit – vyb avení koupališt ě 
posilovacími stroji pro dospělé, ruské kuželky atd. bude žádáno o cca 50 000 Kč – 
není nutná finanční spoluúčast obce. 

Jihomoravský kraj – podpora vybavení sportoviš ť v majetku obce, sociální  
zázemí - rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti, uznatelné náklady cca 
400 000 Kč z toho max. možná dotace 200 000 Kč. 

Kanalizace v Řícmanicích  (výzva začátkem dubna), program Ministerstva životního 
prostředí, celkové náklady cca 28 mil. Kč, jak velké by bylo procento dotace ještě 
nevíme, závazný příslib banky na dofinancování akce máme. 
 

Další dotační tituly, které budou vycházet během roku, sledujeme a dle možností 
budeme reagovat. Zatím se nepodařilo najít dotační titul na možné zřízení další 
autobusové zastávky pod bytovkami. Snažíme se, aby případnou realizaci financoval 
Jihomoravský kraj, který je vlastníkem pozemku a budoucím vlastníkem zastávky. 
Další finance by byly potřeba na opravu bazénové vany a případnou rekonstrukci 
kabin na hřišti, zde se pokusíme využít dota čního programu MAS Moravský Kras . 
Výzva by měla být aktuální již v dubnu či květnu. 
 

Ohledně větších investic pro obec je v současné době asi na místě raději více 
opatrnosti a je třeba obrnit se trpělivostí ve výhledu na lepší určení rozdělování 
sdílených daní pro menší obce. 

Ing. Lenka Lišková, starostka 
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Uzavření Obecního ú řadu Řícmanice  
Obecní úřad bude ve dnech 12.– 16.3.2012 uzavřen, děkujeme za pochopení. 

Ve dnech 23. - 27.4.2012 bude naopak obecní úřad zejména z důvodu hrazení 
místních poplatků za odpad a psy otevřen každý den a to od 9.00 do 11.30  a od 12.30 
do 17.00  hodin. 
 
Svoz nebezpe čného odpadu  
Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 19. 5. 2012 na návsi v době 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. 
 

Místní poplatek za komunální odpad 2012  
Poplatek  je splatný nejpozději do 31.5.2012  

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

Variabilní symbol  při bezhotovostní platbě:  

 - občané s trvalým pobytem v obci, rod. domky        var.symbol    42012xxx 
   kde xxx  = číslo popisné domu  (nuly se doplní zleva) 

 - občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy      var.symbol    412xxxyy 
   kde xxx  = číslo popisné domu   
                            yy =  číslo bytu  (nuly se doplní zleva) 

 - za domy s č.p. bez trv.pobytu sloužící k rekreaci     var.symbol   42012xxx 
   kde xxx  = číslo popisné domu  (nuly se doplní zleva) 

 - za chaty a domy k rekreaci bez trvalého pobytu      var.symbol    12012xxx 
   kde xxx  je evidenční číslo chaty (nuly se doplní zleva) 

Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337    
  
Místní poplatek za psy 2012  
Poplatek  je splatný nejpozději do 30.4.2012  

Sazba:    150 Kč za  prvního psa a 225 Kč za každého dalšího psa 

Důchodci:    80 K č za prvního psa  a 120 Kč za každého dalšího psa 

Variabilní symbol při bezhotovostní platbě:  

 - občané s trvalým pobytem v obci               var.symbol    32012xxx 
  kde xxx  = číslo popisné domu  (nuly se doplní zleva) 

 - občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy      var.symbol    312xxxyy 
  kde xxx  = číslo popisné domu    
                      yy =  číslo bytu  (nuly se doplní zleva)  

Specifický symbol při bezhotovostní platbě:   1341 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Platby lze provád ět:  

- hotovostn ě v úředních hodinách   (Po: 15 –17 hod,   St:  9 -11 a 1 5 -17 hod), 
na pokladně OÚ Řícmanice, Komenského 68. 

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

V letošním roce budou poplatky p ři nedodržení splatnosti navyšovány.  
Prosíme, je-li to možné, o bezhotovostní úhradu. Sl oženky nebudou rozesílány.  
Posíláte-li platbu prost řednictvím internetového bankovnictví, m ůžete do zprávy 
pro p říjemce vypsat: 

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

jedná o chatu. 

Připomínáme osvobození  nově platná pro děti od března minulého roku: 

- děti do jednoho roku věku, a to včetně kalendářního roku, ve kterém tohoto věku 
dosáhly, 

- každé třetí a další dítě v rodině, kde všechny děti mají stejný trvalý pobyt,            
a žádné z dětí není starší 18 let. 

Další osvobození uvedena ve vyhlášce č.1/2011 (včetně její aktualizace č. 2/2011 
účinné od 16.1.2012) na www.ricmanice.cz (odkaz „Obecní úřad“ a dále „Vyhlášky, 
zákony a usnesení zastupitelstva”).   
 

Informace z kroniky  
 

Strom života k 31.12.2011 po 5 letech 

Rok narození V ěk Muži Ženy Celkem 
 - 1916 95 -  1 2 3 

1917 - 1922 90 - 94 1 3 4 
1923 - 1927 85 - 89 6 7 13 
1928 - 1932 80 - 84 11 9 20 
1933 - 1937 75 - 79 11 17 28 
1938 - 1942 70 - 74 13 11 24 
1943 - 1947 65 - 69 24 24 48 
1948 - 1952 60 - 64 20 19 39 
1953 - 1957 55 - 59 19 14 33 
1958 - 1962 50 - 54 22 24 46 
1963 - 1967 45 - 49 25 21 46 
1968 - 1972 40 - 44 28 22 50 
1973 - 1977 35 - 39 49 43 92 
1978 - 1982 30 - 34 21 35 56 
1983 - 1987 25 - 29 20 22 42 
1988 - 1992 20 - 24 22 14 36 
1993 - 1997 15 - 19 12 15 27 
1998 - 2002 10 - 14 21 19 40 
2003 - 2007 5 - 9 34 30 64 
2008 - 2012 0 - 4 30 19 49 

Celkem 390 370 760 
Průměrný v ěk 38 40 39 
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Narozené d ěti v roce 2011:                                     7 
Zemřelí ob čané v roce 2011:                                  6  
Počet přistěhovaných ob čanů v roce 2011:       34 
Počet odst ěhovaných ob čanů v roce 2011:       26 
Počet obyvatel k 31.12.2011:                             760 
 
Statistika jmen a p říjmení k 31.12.2011:  
 
Různých jmen 193, z toho nejvíc:  Jiří (27), Jana (25), Martin (21), Jan (21), Petr 
(19), Zdeněk (16)  

Různých p říjmení 411, z toho nejvíc:      
- Heger – 7, Hegerová – 6  
- Slabý – 7, Slabá – 4 
- Prokop – 6, Prokopová – 5 

Lenka Kunčarová, OÚ 
 

 

 

 

Každý jednou zestárne nebo se setká s nějakým zdravotním problémem, který mu 
zkomplikuje běžné denní činnosti. Najednou zjistí, že obchod je příliš daleko a umýt 
okno je nad jeho síly. Nikomu se ale nechce z takových důvodů hned obracet celý svůj 
život naruby a měnit vše, na co byl až doposud zvyklý. Nechce neustále žádat             
o pomoc někoho ze sousedů nebo přátel ve chvílích, kdy rodina je zrovna 
zaneprázdněná a nemůže pomáhat v celém potřebném rozsahu. A také se nechce 
stěhovat někam, kde nebude svým pánem.  

Obec Řícmanice pro vás připravila besedu , která se týká sociálních služeb, sociální 
pomoci a podpory lidem v nepříznivé životní situaci. Beseda se uskuteční dne           
29. března 2012 v 17.30 hod . v knihovně Obecního domu. 

Záměrem této besedy je poskytnout informace a návod, jak prodloužit setrvání člověka 
ve vlastním domácím prostředí, jak a kde zajistit pomoc starším, méně pohyblivým        
a zdravotně postiženým občanům, jak obstarat nutné práce v domácnosti, osobní péči 
a další životní potřeby. Zájemci se také dozví, co je to příspěvek na péči, jaké jsou 
podmínky pro jeho přiznání, kde a jak o něj zažádat apod. 

Tato beseda je určena nejen pro občany ve ztížené životní situaci, ale i pro rodinné 
příslušníky, kteří se o tyto své blízké starají, nebo i pro ty, koho se tato problematika 
zatím netýká, ale chce se o ní něco více dozvědět. Po besedě bude prostor na dotazy 
i krátké konzultace na dané téma. 

Besedou budou provázet zkušení pracovníci sociálního odboru Městského úřadu 
Šlapanice, pracovníci z domácí zdravotní péče a pečovatelské služby. 

Jste srdečně zváni! 

Blanka Koutská, členka zastupitelstva 
 

 

BESEDA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  
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OBECNÍ KNIHOVNA  
 

V začátku roku pravidelné hodnocení roku minulého: 

Počet zaregistrovaných čtenářů:  54      
Celkový počet návštěvníků:  582 
Výpůjček celkem:   1571                 
Návštěvníci internetu:   20  
Přírůstek knih:   83                     
Počet odebíraných titulů časopisů:  13 
Náklady na nákup knih a časopisů: 17 189 Kč  

Ve srovnání s rokem předchozím se mírně zvedla návštěvnost knihovny i počet 
výpůjček. Počet zaregistrovaných čtenářů, to je těch, kteří řádně zaplatili roční 
čtenářský poplatek, ale zůstává stejný. Veškeré náklady na provoz jsou hrazeny 
z dotací Jihomoravského kraje na knihovny. 

Od začátku roku máme vytvořeny samostatné webové stránky knihovny, které jsou 
spravovány s pomocí regionální knihovny Kuřim v rámci metodického vedení. Jejich 
adresa je knihovnaricmanice.webk.cz. 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 

 

 

Stále něco poznáváme 
A tak by to mělo být…, něco nového poznávat, získávat nové zkušenosti a to již          
v předškolním  věku, kdy se děti s okolním světem začínají více seznamovat.  

S velmi zajímavým výukovým programem „Život pod vodou “ přijelo letos v lednu do 
školky sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek. Nejen děti se 
zde dozvěděly spoustu nového a zajímavého z vodního světa. V rámci tzv. 
recyklohraní  jsme si vyzkoušeli „Den bez žárovek a zá řivek “. Děti si přinesly svíčky 
a v průběhu dne jsme si jimi podle potřeby svítili.  

Společně se ZŠ Kanice jsme shlédli písničkové 
představení divadelní spole čnosti  KUK a CUK  a po 
představení si naše děti pohrály s dětmi z nové 
Mateřské školy v Kanicích. V únoru nás již po 
několikáté navštívili dva zaměstnanci Hasičského 
záchranného sboru Jihomoravského kraje se svým 
preventivním výukovým programem v oblasti požární 
ochrany pod názvem Dráček Hasík . Děti si samy 
vyzkoušely a nacvičovaly co dělat a jak se zachovat 
v případě požáru třeba doma nebo venku. 

Naše další poznávání pokračovalo do světa dravých 
ptáků. Záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě 
u Brna nám přímo do školky přivezla dva živé dravce – 
sokola a sovu pálenou.  Výukový program měl název 
„Sokolnické hrátky“  a velmi děti bavil. Byly nadšeny, 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
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že mají ve třídě živého dravce, kterého si mohly zblízka prohlédnout a sovu pálenou 
dokonce i pohladit. To bylo pro všechny velkým zážitkem. 

Ve dnech 14. a 15. 3. 2012 probíhal v naší školce zápis nových dětí, které se s námi 
vydají na cestu za poznáním v novém školním roce. 

S přicházejícím jarem se těšíme na nové zážitky, na sluníčko a na všechny radosti, 
které jaro přináší.  

Mgr. Hana Janošková za celý kolektiv MŠ Řícmanice 
 

 
 

 
Sokol letos slaví 
16. února tomu bylo právě 150 let, co ustavující valná schůze za účasti 75 budoucích 
členů dala v Praze vzniknout spolku Sokol. Starostou byl tehdy zvolen Jindřich Főgner 
a jeho místostarostou Dr. Miroslav Tyrš.  

Tomuto významnému jubileu se pravidelně věnuje i Česká televize na kanále ČT4      
v magazínu o minulosti i současné činnosti ČOS s názvem "Sokol, síla tradice". 
Vysílání začalo již 16. února. Magazín se vysílá ve čtvrtek v podvečer. Je možné, že 
v tomto pořadu uslyšíte i o naší jednotě. Jednáme s Českou televizí o natáčení 
v Řícmanicích. 

Naše jednota by ráda u příležitosti XV. Všesokolského sletu připravila veřejné cvi čení 
v Řícmanicích, kde budou předvedeny skladby, které na tento slet nacvičujeme. Akce 
je předběžně naplánovaná na 10. června. O týden později 17. června se bude konat 
Krajský slet v Brně, kde také vystoupíme. Tímto vás všechny zveme! 

Sobota 17. března bude patřit všem, kdo si chtějí po zimě protáhnout svá těla. 
Připraveno je tříhodinové cvi čení, které obsáhne aerobik s využitím Flexibaru, 
Zumbu Toning a Power Yogu. Zájemci, hlaste se sestře Renatě Diatkové, telefonicky 
na číslo 776 178 683, elektronicky na adresu renata.diatkova@centrum.cz nebo 
osobně nejpozději do čtvrtku 15. března. Cena: 180 Kč členové, 200 Kč ostatní. 

V neděli 18. března v 15 hod. se bude v sále restaurace U Lajcmanů konat druhý 
ročník soutěže Řícmanský talent . Přijďte povzbudit naše malé umělce, odmění se 
vám za to tím nejlepším výkonem. I vy budete moci rozhodnout o jejich umístění! 

Valná hromada  TJ Sokol Řícmanice se uskuteční v pátek 13. dubna v 18 hod. 
v knihovně Obecního domu. Zveme všechny členy a příznivce Sokola. 

Další ročník župního Zálesáckého závodu zdatnosti  se bude konat v sobotu          
21. dubna v Bilovicích nad Svitavou. V závodě děti musí prokázat znalosti v oblasti 
topografie, přírodovědy, vlstivědy, zdravovědy a měly by také umět např. uzlovat, 
pracovat s mapou a buzolou, rozdělat oheň, překonat lanovou lávku a být vytrvalí. To 
vše se odehrává obvykle v lese na trase dlouhé cca 3 km. Věříme, že naše jednota 
bude hojně zastoupena. 

Ivana Hegerová, starosta TJ 
 

ORGANIZACE A SPOLKY  
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Hasiči informují 
V sobotu 4. února se v 1hod. a 16 minut rozezněla siréna ohlašující výjezd zásahové 
jednotky. Byl ohlášen požár rekreační chaty v katastru obce Kanice za bývalým 
koupalištěm. Při výjezdu panovaly velice ztížené podmínky. Mráz mínus 17ºC způsobil 
kuriózní situaci. Siréna zamrzla a houkala nepřetržitě několik desítek minut, než se 
nám ji podařilo vyřadit z provozu. Zdolání cesty vedoucí na místo zásahu bylo velmi 
obtížné, lesní komunikace v okolí chat byly pokryté silnou vrstvou ledu a hrozilo 
uvíznutí techniky. Nakonec na místo dorazily sbory z Pozořic, Kanic, Babic                  
a Řícmanic. Samotný požár chaty nebyl velkého rozsahu. Hořela střešní konstrukce 
podkroví, zapálená pravděpodobně od komínového tělesa. Pohyb ve tmě a na 
zmrzlém kopcovitém terénu byl velmi obtížný, i voda používaná na hašení okamžitě 
vytvářela všude vrstvu ledu. Bohužel doutnající zbytky izolace donutily zasahující 
hasiče postupně rozebrat část střechy, komínu i obvodového zdiva a vše prolít vodou, 
aby nežádoucí hoření zlikvidovala. Celkem běžný jev „co nezničí oheň, dodělá voda“ 
platil i v tomto případě. Po likvidaci požáru se jednotka asi ve 4.30 vrátila do zbrojnice. 

Tradiční Ostatková zábava letos proběhla v pátek 24. února v sále místní restaurace. 
Účast plesajících byla, oproti minulým ročníkům, trochu slabší, zřejmě počátek 
chřipkového období. K tanci a poslechu hrálo osvědčené hudební těleso Frajír. 
V dobře zásobeném pekle bylo dostatek pochutin k jídlu i pití a v tombole se daly 
vyhrát hodnotné ceny. Také staronově zrekonstruovaný parket (odstraněný koberec) 
jistě přispěl k pěknému tanečnímu zážitku. Těšíme se na další ročník a věříme ve vetší 
účast. 

Brzy nastane jaro a s ním i zvýšená aktivita na zahrádkách a před domy. I když 
informovanost a odpovědnost obyvatel, jak místních tak sezónních, se velice zlepšila, 
přesto se najdou tací, kteří si neuvědomují, že vypalování porostů, byť na svém 
pozemku, je trestný čin a vesele provozují tento velice nebezpečný hazard se svým      
i cizím životem a majetkem. Znovu připomínáme: při pálení většího množství trávy 
nebo větví, ohlásíte uvedenou skutečnost vyplněním formuláře Pálení klestí na 
stránkách www.sdhricmanice.cz nebo www.firebrno.cz . Ale pozor, vyplnění formuláře 
nepovoluje vypalování trávy , pouze oznamuje možnost zvýšeného požárního 
nebezpečí. Pár minut, které věnujete vyplnění formuláře, vás může ušetřit mnohých 
nepříjemností. 

Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice 
 
 

Příprava na jarní sezónu všech mužstev je v plném pro udu 
Po podzimní části soutěže je mužstvo mužů na prvním místě tabulky sk. B a proto je 
cílem na jarní část soutěže poprat se o postup do vyšší soutěže. 

Mužstvo mužů se připravuje každé úterý v hale ZŠ Janouškova, kam by mělo chodit 
až do konce března. Od března budou každý čtvrtek tréninky i na hřišti v Řícmanicích.  

Na venkovním hřišti ZŠ Janouškova sehrálo mužstvo mužů zatím dva přípravné 
zápasy. S mužstvem Želešic prohrálo 5:3. Ve druhém utkání jsme porazili mužstvo 
Bílovic 1:0 brankou Tomáše Zbořila. 

Na jarní část sezóny máme v plánu posílit mužstvo mužů o další hráče. V jednání je 
Tomáš Horák ze Sparty Brno, Indráček a Vejmělka ze Slovanu Brno. Rádi bychom 
přivedli i Poláka z ČAFC Brno. Na hostování do Slovanu by měl odejít Jakub Zbořil.  
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Letošní rok se stal klub členem Fotbalové asociace ČR (FAČR). Přihlášky za všechny 
hráče, funkcionáře a příznivce byly poslány 28.2.2012 do centrální evidence FAČR. 
Kdo nebude od soutěžního ročníku 2012/2013 členem FAČR, nemůže hrát soutěže 
pod hlavičkou FAČR. 

Sportovní klub letošní rok oslaví 80. výročí založení klubu. K této příležitosti již máme 
rozjednány některé akce, které by měly s oslavami souviset. Bude to jak již tradiční 
pohárový turnaj mužů, tak i turnaj žáků. Jestli se podaří sehnat soupeře, chtěli bychom 
uspořádat turnaj starých pánů. Vše je ovšem ve stádiu příprav, takže další informace 
se budete průběžně dozvídat ve vývěsce nebo na webových stránkách klubu 
www.skricmanice.webnode.cz. 

První mistrovské utkání sehraje mužstvo mužů, žáků i přípravky 8.4.2012 na domácím 
hřišti. 

Rozpis utkání SK Řícmanice - JARO 2012 
 

DATUM MUŽI ČAS MLADŠÍ ŽÁCI ČAS STARŠÍ PŘÍPRAVKA ČAS 

8.4.2012 ŘÍCMANICE - BÍLOVICE 15:30 ŘÍCMANICE - BOSONOHY 13:00 ŘÍCMANICE - SLOVAN 11:00

13.4.2012         BÍLOVICE - ŘÍCMANICE  17:00

15.4.2012 START - ŘÍCMANICE 10:30
ZBBROJOVKA dívky - 

 - ŘÍCMANICE 
9:30     

22.4.2012 ŘÍCMANCE - MEDLÁNKY B 16:00 ŘÍCMANICE - SOBĚŠICE 13:30 ŘÍCMANICE - SLATINA 11:30

27.4.2012       ŘEČKOVICE - ŘÍCMANICE 17:00

29.4.2012   LELEKOVICE - ŘÍCMANICE 13:30     

6.5.2012   ŘÍCMANICE - NORDIC 13:30 ŘÍCMANICE - SOBĚŠICE 11:30

13.5.2012   ČAFC "B" - ŘÍCMANICE 9:00 ŘÍCMANICE - BYSTRC 13:30

18.5.2012       LÍŠEŇ "C" - ŘÍCMANICE 16:30

20.5.2012   ŘÍCMANICE - SPARTA "C" 13:30     

22.5.2012   ST. LÍSKOVEC - ŘÍCMANICE 17:00     

27.5.2012   ŘÍCMANICE - MEDLÁNKY "B" 13:30 ŘÍCMANICE - OBŘANY 11:30

1.6.2012   ŘEČKOVICE "B" - ŘÍCMANICE 16:00     

3.6.2012       
ST.LÍSKOVEC "C" - 

 - ŘÍCMANICE 
12:30

10.6.2012 
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  ŘÍCMANICE - TUŘANY 13:30     

 

Družstva mladších žáků a starší přípravky trénují pravidelně v tělocvičně kanické 
školy. Tělocvičnu budeme využívat asi do konce března a v dubnu se "přestěhujeme" 
na hřiště, protože jarní sezóna nám začíná již o velikonoční neděli 8.dubna. 

Přípravka sehrála dva přípravné halové zápasy s mladšími soupeři - v Bílovicích jsme 
vyhráli 11:10 a v Adamově jsme hráli 3:3. V neděli 4.3. se přípravka zúčastnila 
halového turnaje v Adamově, kde jsme v prvním zápase porazili Rájec-Jestřebí 2:0, 
avšak další 3 zápasy jsme prohráli a skončili jsme na 4. místě z 5-ti účastníků. Další 
halové turnaje sehraje přípravka v Rousínově, kde budou také družstva ze Slovenska 
(účast přislíbil i Inter Bratislava), což bude pro kluky velký zážitek.  

Roman Kubíček, Jaroslav Olešovský ml., SK 
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Aleluja - chvalme Pána 
Popele ční st ředa. Předchází Velikonoční svátky o 40 dnů. Právě tehdy začíná 
čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. Název je odvozen od popelce ze spálených 
palmových a olivových ratolestí - v našem kraji kočiček - posvěcených v minulém roce 
na květnou neděli. Při bohoslužbě se popelem uděluje na čelo znamení kříže se slovy: 
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.” nebo: „Obrať se a věř evangeliu.”                                    

Smrtná ned ěle. Předchází neděli květné. Její název pochází ještě z dob pohanských, 
kdy lidé oslavovali návrat slunce a konec zimy - smrti. Ještě v nedávné době děvčata 
na vesnicích vynášela smrt - „morenu” v podobě stromku ozdobeném malovanými 
vajíčky, barevnými papírovými a slámovými řetězy s hadrovou pannou ve vršku - ze 
vsi, aby ji pak vhodila do vody, tam se utopila a už se nevrátila. Přitom děvčata 
obcházela jednotlivé domy a zpívala:      
                                                                                                                                         

„Smrt neseme ze vsi, milé léto do vsi, 
mé milé léto, cos nám přineslo 
všeho dobrého, kvítí modrého. 

Travička se zelená, má panenka je bledá. 
Jaký je to mazanec bez koření bez vajec. 
Paní mámo krásná, darujte nám másla, 

pár vajíček od slepiček, kousek másla od kraviček. 
Hrníčkem se zatočí, korunka nám přiskočí.” 

 

Květná ned ěle. Týden před nedělí Velikonoční. To křesťané si připomínají slavný 
vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Když přijížděl z hory Olivetské - sedě na oslátku - 
usekávali jeho učedníci a mnozí ze zástupu, který ho provázel, olivové ratolesti            
a prostírali je na cestu před ním s voláním: „Požehnaný král, jenž přichází ve jménu 
Hospodinově.” Aby o několik dní poté, titíž lidé před Pilátem volali: „Ukřižuj, ukřižuj!”. 
Na památku slavného Ježíšova vjezdu se světí v křesťanských kostelích ratolesti -      
u nás kočičky.                

Velikono ční neděle. Boží hod velikonoční. Když Ježíše na Velký pátek na Golgotě 
ukřižovali, vyznal římský setník: „Jistě Syn Boží byl tento!”. Jeden řezbář zhotovil 
skupinu postav znázorňujících Ježíše a jeho 12 apoštolů. Bylo to mistrovské dílo. 
Důmyslně provedené tak, že bylo možno každou postavu apoštola jednotlivě vyndat. 
Jakmile však byla vyndána postava Ježíše, která byla uprostřed - padly všechny 
postavy apoštolů. Byla výstižně znázorněna myšlenka, že i my - ať chceme nebo 
nechceme věřit - s Pánem stojíme nebo padáme. Proto ho Bůh povýšil nadevše a dal 
mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - 
na nebi, na zemi i pod zemí - a ke slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznal: Ježíš 
Kristus je Pán (Filip. 2.9). 

Radost v srdci a pokoj v duši nejen o Velikonocích - svátcích vzkříšení - svátcích jara 
přeje všem spoluobčanům za Ora et labora 2010                                                    

Jiří Kotas st. 
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Drobná, nenápadná žena, jejímiž koníčky jsou 
zahrada, bylinkaření, občas keramika a hlavně 
řezbářství. Stále nevíte o kom je řeč? Paní Marie 
Mahelová (*1929) vyřezává hodiny, rámy zrcadel, 
ukázala nám pěkný betlém a mnohé další věci. 

 

Jste roda čkou z Řícmanic? 

Ne, ne. Narodila jsem se na Vysočině, pak jsem 
žila v Brně. V roce 1957 koupili moji rodiče domek 
v Řícmanicích, kam šli za svým synem, který se 

sem přiženil (pan František Mahel, pozn. redakce). Od té doby tady bydlím. 
 

Řezbařina a výroba keramiky je váš koní ček nebo máte 
v tomto oboru vzd ělání? 

Vystudovala jsem elektro průmyslovku a léta jsem byla 
projektantkou. Na keramiku jsem docházela dva roky do 
lidové školy umění a tak mě to nějak chytlo. V řezbaření jsem 
úplný samouk. Švagr jednou přinesl domů hodiny – kukačky, 
že je bude opravovat a vyřezávat. Já se do toho také pustila 
a docela se mi to zalíbilo a tak v tom pokračuji dodnes. Ale 
jen v zimních měsících. Přes léto je hodně práce na 
zahrádce a na koníčky nemám ani pomyšlení. 
 

Vím o vás, že zpracováváte také náboženské motivy. Jste 
autorkou putovní sochy Panny Marie Lurdské z poutní ho 
místa Turzovka na Slovensku. 

Ano, já se takhle nechám přemluvit a pak mám obavu, jak to dopadne. Paní Jana 
Ondrušová z Bílovic opravovala malbu turzovské sochy Panny Marie Lurdské v životní 
velikosti. Zadavatelé ze Sovenska ji pak požádali, aby jim domluvila zhotovení putovní 
sošky, o což ona požádala mne. Za jejího dohledu jsem 70 cm velkou sochu                
z lipového dřeva vyrobila a ona ji zase kolorovala.   
 

Také jste v roce 2010 z hlíny vyrobila sochu Pany M arie do kapli čky 
v Bukovince, odkud byla ta p ůvodní ukradena. 

Ano, to byla opravdu výzva. Socha je veliká cca 1 m a byla vypálena v Kunštátě. Bylo 
velkým dobrodružstvím sledovat, jak vše dopadne. Je umístěna v kapličce na konci 
Bukovinky. U příležitosti 800. výročí zjevení Panny Marie Křtinské v Bukovince v roce 
2010 plastiku požehnal biskup Pavel Posád, světící biskup českobudějovický. 
 

Paní Mahelová se tomuto rozhovoru bránila. Nestojí o publicitu a své koníčky považuje 
za zcela běžné. Ale její nadání je vyjímečné. Krásné vyřezávané hodiny, kříže a další 
věci dělá pro vlastní potěšení a potěšení druhých, které tímto obdarovává. Při tomto 
rozhovoru zrovna dokončovala rám zrcadla, byla radost ji sledovat. 

Připravila Ivana Hegerová 
 

ZNÁTE JI? 



 
 

SOBOTA V POHYBU 
17. března 2012 v 9 hod. v sále Restaurace U Lajcmanů 

Podrobnosti na str. 7 
 

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

ŘÍCMANSKÝ TALENT  
18. března 2012 v 15 hod. v sále Restaurace U Lajcmanů 

Podrobnosti na str. 7. 
 

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

BESEDA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
29. března 2012 v 17.30 hod. v knihovně Obecního domu 

Podrobnosti na str. 5. 
 

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

23. PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SENIORŮ 
 

v pátek 30. března 2012 v 19 hod. v knihovně Obecniho domu 
 

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

RESTAURACE U LAJCMAN Ů  pro Vás připravila  

17. - 18. 3.  Hovězí speciality   
24. 3. - 1. 4.  Zvěřinový týden 

5. 4.   Zelený čtvrtek - zelené pivo, pečená kolena, uzená žebra, tatarák  
7. - 9. 4.  Velikonoční speciality 

 

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

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŘÍCMANICE 
 

v pátek 13. dubna 2012  v 18 hod. v knihovně Obecního domu 
 

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

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
v sobotu 19. května 2012  na návsi v době od 10.00 do 11.00 hodin 

 

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

VEŘEJNÉ CVIČENÍ TJ SOKOL ŘÍCMANICE 
v neděli 10. června 2012  

 

Řícmanický zpravodaj  vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice,             
IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595. 

Kontakt:  tel.: 545 227 567, e-mail: ou_ricmanice@volny.cz, www.ricmanice.cz 

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

Příští číslo vychází 15. 6. 2012. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 5. 2012. 

KALENDÁŘ AKCÍ  


