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CO NAŠI OBEC ČEKÁ A DOUFÁME, ŽE NEMINE …  
 

Máme za sebou oslavy výročí obce, žehnání nového kříže na návsi, hody a mnoho 
dalších akcí pořádaných Sokolem, Sportovním klubem, hasiči, seniory i naší mateřskou 
školkou. 

Stále pokračují práce na historické publikaci o naší obci. Doufáme, že se vydání této 
knihy podaří do konce roku a její představení bude důstojným ukončením roku oslav 
800 – stého výročí. 

Probíhá rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice, na kterou obec obdržela dotaci 
od Jihomoravského kraje, dokončuje se nový vodovod u chat pod hřbitovem, v provozu 
je již také menší ekodvorek naproti bývalému kravínu. Věříme, že se ještě během 
podzimních měsíců alespoň částečně podaří vyspravit nejhorší úseky místních 
komunikací a pokud to finanční situace alespoň trochu umožní, dostalo by se i na 
opravu kousku chodníku na Tyršově návrší, kde je situace pro chodce někdy velmi 
kritická.  

Po rozsáhlé rekonstrukci volá také obecní rozhlas, který právě kvůli jeho velmi 
špatnému stavu není možno přestěhovat do nové budovy a zůstává tak v bývalém 
obecním úřadě. V dezolátním stavu není jen přístroj samotný, ale také vedení                
a reproduktory, což způsobuje velkou ozvěnu na koncových větvích. Bohužel zatím 
nevíme, zda obdržíme dotaci z Jihomoravského kraje na jeho celkovou rekonstrukci. 
Bez dotačních prostředků obec tuto finančně náročnou akci celou z vlastních zdrojů 
financovat nezvládne. 

V  podzimních měsících nás ještě čekají práce na koupališti. Obec obdržela dotaci na 
pořízení bazénového čerpadla s předfiltrem a další související úpravy. Letošní zahájení 
provozu bylo provázeno problémy, které jsou důkazem, že i prostředky na zajištění 
fungování koupaliště jsou nezbytné. Protože s akcí jsou spojeny také stavební a zemní 
práce, bylo nutné počkat s realizací na konec sezóny. 

Do poloviny měsíce října by mělo proběhnout závěrečné jednání ohledně územního 
plánu obce. Snad se podaří tento složitý proces dovést do zdárného konce. 

Občanské sdružení „Manner“ ve spolupráci s obcí podalo žádost o dotaci na novou 
lesní úpravu části pozemků nad hřbitovem. Požadovanou dotaci úspěšně pro obec 
obdrželo a v podzimních měsících by již měly začít první práce s výsadbou plánovaných 
původních druhů dřevin. 

Neuspěli jsme bohužel se žádostí o dotaci na kanalizaci a rekonstrukci vodovodu v obci. 
Jsme ale připraveni pokračovat a budeme podávat novou žádost v rámci podzimní 
výzvy – snad se konečně ledy prolomí a budeme úspěšnější než doposud. S touto akcí 
bude souviset i následná rekonstrukce místních komunikací. Bude ovšem obtížné 
sehnat dostatek financí najednou, takže doufáme, že se podaří vše zorganizovat po 
etapách tak, abychom neměli naráz „rozkopané“ celé Řícmanice. 

Výše zmíněné akce vzbuzují dojem, že život obce je jen o tom, kolik se obci podaří 
sehnat peněz a jak budeme úspěšní se žádostmi o dotace. Oslavy výročí, hody             
a mnoho dalších iniciativ určitě nenechá nikoho na pochybách, že všechno opravdu 
není jen a jen o penězích a že Řícmaňáci se dovedou společně pobavit a zrealizovat 
spoustu věcí i bez neustálého počítání –„kolik na to máme“. 

Ing. Lenka Lišková, starostka 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 

Nedoplatky na místních poplatcích za komunální odpa d a za psy  
Upozorňujeme ty občany, kteří dosud neuhradili poplatky, že v září budou rozeslány 
jako první krok vůči dlužníkům upomínky. 
 

Svoz nebezpe čného odpadu  
Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 6. 11. 2010 od 10.00 do 11.00 hod. na 
Masarykově náměstí. Je nezbytné vyčkat příjezdu svozového vozu firmy AVE.               
O odpadu, který je možno nechat odvézt, budou občané informováni na vývěsce 
obecního úřadu na konci října. 
 

Přidání popelnic  
Nešvarem, který není v našich silách uhlídat, je rozházený odpad u popelnic 
umístěných u komunikací pro občany, k jejichž obydlím nemůže dojet svozový vůz. 
Nehlídané popelnice jsou zneužívány kolemjedoucími, pro které nejsou popelnice 
určeny, k odkládání odpadu a to často neukázněným pohozením někde poblíž. 
Nestřežené anonymní popelnice jsou tak živnou půdou pro vznik pěkného nepořádku, 
nehledě k tomu, že pro ty občany, kterým mají sloužit, jsou už plné a vzniklým 
nepořádkem tak víc obtěžují, než pomáhají. Problémem trpí mnoho obcí a je těžké najít 
řešení. Uzamykatelná zástěna nezabrání lidem pokládat odpad kolem popelnic. Proto 
jsme jako pokus o zlepšení situace umístili na problémová místa o jednu popelnici více. 
Jedná se o stanoviště Na Skále, v Močílkách, na ulici Husova a pro domy na Vyhlídce 
byla pořízena zatím nová popelnice výměnou za poškozenou. Toto rozšíření počtu 
popelnic ještě nenavyšuje náklady na svoz odpadu a podle počtu obydlí, k nimž není 
možný průjezd svozovým vozem, více odpovídají množství odpadu.  
 

Informace k volbám do obecního zastupitelstva  
1. Volby do zastupitelstva obce Řícmanice se uskuteční: 

- v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
- v sobotu dne 16. října 2010 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 na telefonním čísle 545 227 567 nebo 724 35 25 27. Je 
možno požádat i ve dnech voleb, ale prosíme občany, aby se hlásili již před 
konáním voleb . 

5. 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. 

6. Všechny volební strany budou umístěny na jediném společném hlasovacím lístku. 
Kandidáti každé volební strany budou uvedeni v samostatných zarámovaných 
sloupcích.   

7. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno – v naší obci tedy 7 kandidátů. Kandidáti se u t ěchto voleb nekroužkují, 
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nýbrž ozna čují k řížkem v ráme čku p řed jménem kandidáta . Vybraní 
kandidáti, pro které volič takto hlasuje, mohou být z r ůzných volebních stran  – 
tedy v libovolných samostatných sloupcích.  Nebo volič může na hlasovacím lístku 
označit ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty celou volební stranu bez 
označování jednotlivých kandidátů, čímž dává hlasy kandidátům této vybrané 
strany.  

8. Poté, co volič obdrží od volební komise úřední obálku a eventuelně i hlasovací 
lístek, vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků – za volební 
zástěnu. Voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, nebude umožněno 
hlasování. Zde také vloží upravený hlasovací lístek do úřední obálky. Hlasovací 
lístek nevložený do obálky není platným hlasem. Po opuštění volební zástěny vloží 
úřední obálku před volební komisí do volební schránky. 

9. Pro tyto volby se voličské průkazy nevydávají, není možno odvolit jinde než v místě 
konání voleb obce, kde má volič trvalé bydliště. 

10. Výsledky voleb budou po odevzdání výsledků, tedy ještě dne 16.10.2010 
zveřejněny – vyhlášením rozhlasem, vyvěšením na vývěsce obecního úřadu na 
návsi, rozesláním emailem. 

Pro letošní volby jsou zaregistrovány kandidátní listiny tří volebních stran: 

- Sdružení pro život 
- Sdružení nestraníků 
- Sdružení nezávislých kandidátů 

Složení jednotlivých kandidátních listin je možno najít na:  

www.volby.cz >Zastupitelstva obcí 2010 > Jmenné seznamy a základní 
přehledy > Všichni platní kandidáti dle poř. čísla - výběr územních celků > 
Okres Brno-venkov - výběr obce > Obec Řícmanice - výběr kandidátní listiny 

 
Vítání ob čánků 
V sobotu 9. října 2010 dopoledne proběhne v sále knihovny v Obecním domě vítání 
našich nejmladších občánků narozených v období od září 2009 do srpna 2010. Letos 
můžeme blahopřát k narození 15 dětí. Budou rozeslány pozvánky. I touto formou 
srdečně zveme rodiče, děti a blízké. Těšíme se na Vaši účast. 
 

Lenka Kunčarová, OÚ 

 
 
ZPRÁVA KNIHOVNY 
Inventarizace knihovny je prakticky u konce, knihy jsou nově uspořádány a jednotlivé 
oddíly nově označeny. 

Pro naše nejmenší čtenáře a jejich rodiče máme nové zajímavé a netradičně 
koncipované knihy např. ze série První čtení v angličtině, Zkusíme číst spolu, Zkusím 
číst sám nebo Svět ukrytý v abecedě a knížky S plakátem a omalovánkami. Jistě se 
budou líbit, jsou krásně ilustrované. 

Také pro starší dětské čtenáře máme řadu nových knih, k půjčování budou od října. 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
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NÁŠ OBCHOD 
V místním obchodě s potravinami nás čekají změny. Stávajícímu provozovateli byla 
dána výpověď a v současné době mu dobíhá výpovědní lhůta. O pronájem obchodu 
projevil zájem jediný subjekt a to firma Rosa a.s. spolupracující s řetězcem ENAPO. 
Jednání o převzetí obchodu novým nájemcem na podzim tohoto roku se vedou. Naší 
snahou bude, aby provoz obchodu běžel pokud možno bez přerušení. 

Patrik Heger, místostarosta 
 
 
CO PŘINESE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE ŠKOLCE 
Každý školní rok jsme v naší mateřské škole o kousek dál..., něco upravíme, něco 
změníme, něco nového pro děti připravíme.  

Mezi novinky patří realizace projektů při práci s dětmi, rozvíjíme samostatnost dětí při 
stravování, děti si samy podle svého výběru mažou na pečivo připravenou pomazánku 
ke svačince. Chceme také rozvíjet u dětí vztah ke zvířátkům a péči o ně, a proto ve 
školce brzy budeme mít mláďata morčat, o které se děti nejen budou starat, ale také si  
s nimi hrát a mazlit. Dětem nabízíme dále kroužky, mezi které patří kroužek flétnistů, 
hrátky s angličtinou a taneční kroužek Mateřinka.  

Na jaro 2011 připravujeme další dvě novinky. Začínáme s plaveckým výcvikem 
společně s MŠ Babice nad Svitavou v krytém plaveckém bazéně v Blansku a pojedeme 
na první školu v přírodě do příjemného, zdravého prostředí Vysočiny.  

Mezi tradiční činnosti s dětmi ve školce patří oblíbené jízdy na koních v Dětské jezdecké 
škole Řícmanice, tenisová školka vedená trenérem, sprchování a masáže plosky nohy, 
tajemný hrnec s kuchařkou a další. Více informací naleznete na našich webových 
stránkách www.msricmanice.cz. 

Na nový školní rok 2010/2011 se společně s dětmi těšíme a věříme, že bude pestrý, 
zajímavý  a radostný pro všechny zaměstnance školky, naše děti i jejich rodiče. 

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 
 
 
SEDMIČKA JE ŠŤASTNÉ ČÍSLO 
Letošní Řícmanské hody byly v pořadí sedmé za sebou a také výroční. Nezačaly 
bohužel slibně. Déšť v pátek provázel stárky, kteří obcházeli dědinu a zvali místní 
občany i chataře na tuto velkou událost. Předpověď nebyla vůbec příznivá. Sobotní 
pohled na oblohu nám optimismu nepřidal. Dopoledne i drobně sprchlo. Ale dvanáctá 
rozhodla. Lepší počasí jsme si nemohli přát. Sedmička nám přinesla štěstí. Slunce 
svítilo a po dešti ani památky.  A stopadesáti členný krojovaný průvod mohl vyrazit! 

Velkým překvapením pro mnohé z vás jistě bylo předávání hodového práva knížetem   
a kněžnou, kteří zrovna objížděli svoje panství kočárem. Vjeli přímo do hodové vřavy 
poddaných, kteří měli být před stovkami let v sobotu v robotě. Přemluvit knížecí pár, aby 
hody povolil také nebylo snadné. 

A co řícmanský kroj dle popisu pana řídícího Karla Párala, který po něm pátral 
v historii? Lišil se od vašich představ? 
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Na koupališti nechybělo vystoupení našich dětí, ve večerních hodinách upoutalo zraky 
všech kino pod širým nebem, kde byly na programu historické záběry z hodů a obsah 
vašich peněženek ztenčil rychtář s dráby. Ti vybírali daň z truňku, který byl na stole i 
pod stolem. A kdo nechtěl zaplatit, šup s ním do šatlavy. 

Jistě se ptáte, kdo vyhrál máji. Majitelem 
bohužel není nikdo z místních, ale přespolák 
ze Žabovřesk. I když byl dopředu upozorněn, 
že kácení máje ho nebude stát jen čas, ale i 
nějaký ten litránek vína pro hodovou chasu, 
nedal si ji rozmluvit. Radost možná budete 
mít z toho, že alespoň vlastník malé hodové 
májky ze sálu restaurace, kde se konaly 
dozvuky, je místní. Sice ji nevyhrál                
v tombole, ale s výherkyní ji vyměnil za talíř 
koláčků. A o kom je řeč? Šikovným 
obchodníkem je malý Míša Malý. Kdo umí, 
umí! 
 

Když jsme u těch klepů. Nesmíme vám zapomenout prozradit, kdo je letošním 
Řícmanským násoskou. Titul vybojoval Václav Moll z Močílek, který na mol rozhodně 
nebyl. 

I když příjmy a výdaje ještě nejsou sečteny, víme, kolik přišlo do areálu koupaliště 
hostů. Bylo jich o rovnou stovku více něž loni, tj. 558. O zábavu mají zájem i senioři, 
kterých loni bylo 44 a letos 104. Že by to bylo Moravankou? Možná. Přičteme-li ke všem 
hostům krojovanou chasu, dvě kapely a sponzory, kteří mají volný vstup, dostaneme se 
na číslo 700. 

Na závěr pochopitelně děkování. Komu? Všem, kteří přiložili ruku k dílu, sponzorům, 
kteří nás finančně podpořili a také krojovaným, bez kterých hody nejsou hody.               
A nesmíme zapomenout ani na svatého Petra. Děkujeme. 

Moc nás potěšilo, že stárky a stárci, kteří byli letos v kroji poprvé, si hody pěkně užili      
a mají chuť a elán do hodů dalších. 

Hody ještě nekončí, neboť máje stále stojí. Listopadové slavnostní kácení si nenechte 
ujít, jste srdečně zváni. O přesném termínu vás budeme včas informovat. 

Ivana Hegerová za hodový výbor 
 
 
SOKOL NESPÍ 
Letní měsíce jsou jako stvořené k pohybu. Letos jsme na koupališti pro cvičenky 
připravili lekce aerobiku, zumby, cvičení s náčiním X-co a aqua aerobik. Zájem byl 
veliký a počasí nám přálo. Letní přebor Řícmanic ve stolním tenise, který se konal         
v červenci v sále místní restaurace, přilákal 20 hráčů. Z toho 7 žen a 13 mužů. 
Přeborníky ve svých kategoriích se stali Svatava Křížková a Jaroslav Zach z Kanic. 

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikové akce Sokolení . Její ideou je spojení 
pohybu, zdraví, kultury a přátelství ve stejný čas, na více místech, po celé republice. 
V neděli 19. září si děti budou moci vyzkoušet v areálu koupaliště svoji zručnost v jízdě 

Autor: František Nováček ml. 
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na čemkoliv (kola, koloběžky, odrážedla, trojkolky, …) na akci zvané Pozor jedu!!!  Od 
16 hod závodí děti do 6 let (odrážedla, tříkolky, koloběžky). Závod pro cyklisty začne 
v 16.30. 

Nebude chybět ani tradiční drakiáda . Přijďte v neděli 3. října v 15 hod. na jezdecké 
cvičiště na Vinohrádkách. S sebou si samozřejmě vezměte draky. Vítr, odměny             
a drobné občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno. 

5. října začíná další cvi čební sezóna . 
Rozvrh lekcí bude včas zveřejněn ve 
vývěsce jednoty, na obchodě a na webových 
stránkách obce. Pro děti od 6 do 12 let je 
připravena nová hodina taneční a pohybové 
průpravy, která zahrnuje výuku moderních, 
lidových a country tanců a aerobik. Jednáme 
s lektorkami také o hodinách zdravotního 
cvičení pro ženy a muže. 

Dále připravujeme cvičební sobotu či neděli 
pro ženy a dívky, divadelní představení pro 
děti, a rukodělné lekce. Pozor!!! Již v prosinci 
začnou taneční lekce  pro všechny, kdo mají chuť tančit. Nebojte se ničeho, atmosféra 
bude pohodová a domácí, neboť lektory jsou Renata a Michal Diatkovi. Těšíme se na 
vaši účast. 

Ivana Hegerová, starostaTJ 
 
 

MÁME ZA CO DĚKOVAT 
Z letošního léta můžeme mít snad všichni radost. Občas jsme sice lamentovali, že je 
moc horko nebo moc prší, ale nakonec všechny velké akce proběhly za příznivého 
počasí, v duchu radosti a nadšení. Vzpomeňme ještě krátce na bohoslužbu na návsi. 
Jsme rádi, že pozvání přijalo šest kněží, biskup, jáhen, bohoslovec i ministranti. Pozvali 
jsme také otce Jana Rybáře, který v Řícmanicích trávíval prázdniny u babičky 
v Močílkách. Jeho věk už mu nedovolil, aby přijel a koncelebroval mši svatou společně 
s ostatními a tak se podělme alespoň o dopis, který poslal: 
„Nečekaně a mile jste mne překvapili. Řícmanice – to je kus mého dětství. Babička, rozená 
Slaná, pocházela ze 12 dětí, většinu jsem znal. Otec, její syn, ze 7 dětí. Tehdejší „Močílky“, 
Havlíčkova čp. 72, Řícmanice – rodiště těchto všech.  
Bohužel, můj věk (79) mi už nedovoluje, abych se s Vámi radoval. Chci jen podotknout, že je 
symbolické poukázat na kříž, křesťanský symbol, který zde zůstává po 800 letech (na světě 
po 2000 letech) jako stálá jistota přes všechny režimy a ideologie. Připomíná, že se lidstvo 
nevyhne bolestným zkouškám, které ovšem v závěru mají smysl a vítězí život.  
Děkuji za Vaše pozvání, ale hlavně za Vaše úsilí poukázat na kořeny Evropy.  

Váš Jan Rybář. 10.června 2010“ 
Přednášky 
Astronom Jiří Grygar je v současné době v zahraničí a tak se jeho původně plánovaná 
přednáška odsouvá pravděpodobně na prosinec. Alespoň se můžeme déle těšit. Na 
konec září jsme tedy připravili přednášku o zdravém vaření – bude zajímat nejen 
maminky malých dětí, ale i zkušenější kuchařky a babičky (pány nevylučujeme). Termín 
přednášky i poutě do Sloupu bude upřesněn na vývěsce v autobusové čekárně.  

Dana Menšíková za o.s. ORA ET LABORA 2010 

Hodina zumby na koupališti. 
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HASIČI INFORMUJÍ 
V sobotu 12. června se uskutečnila při 
příležitosti 90. výročí založení SDH 
Řícmanice netradiční soutěž v požárním 
sportu, za účasti družstev z Ořešína, 
Babic n. Svit, Březiny, Habrůvky            
a Řícmanic. Akce se, vzhledem ke 
krásnému počasí, velmi vydařila, naše 
družstvo skončilo na 4. místě. Ve 
večerních hodinách nám k tanci              
i poslechu zahrál pan Klučka. Produkce 
byla bohužel předčasně ukončena pro 
průtrž mračen. Více fotografií najdete na 
našem novém webu www.sdhricmanice.cz .  

Pod dojmem z domácí soutěže se družstvo mužů zúčastnilo 17. července soutěže 
v Březině. I přes netradiční terén do kopce, jsme se umístili na pěkném 3. místě 
v požárním útoku a na 2. místě v pivní štafetě.  

Naše sestry hasičky, s přispěním nových členek, založily soutěžní družstvo. Pod 
vedením trenéra Luboše Slabého spolu s družstvem mužů celé léto pilně trénovali. 

Veškeré snažení završila účast na 
Memoriálu Vlastimila Trnečky v Habrůvce 
dne 4. září. Premiéra žen dopadla na 
výbornou, obsadily první místo ve své 
kategorii. Ani muži nepřišli zkrátka. Třetí 
místo je důkazem začínající sehranosti 
soutěžního družstva. Akce se i přes 
nepříznivé počasí vydařila.  

Dne 24. srpna v 7 hodin 20 minut vypukl 
požár dřevěné rekreační chatky v Kanicích, 
vlevo nad pozemkem firmy Ekostav. Shořela 
komplet střecha a veranda, svislé konstrukce 
byly značně poškozeny. Nikdo nebyl zraněn, 
škoda pouze materiální. Naše jednotka 
nezasahovala. Fotografie ze zásahu na 
www.hasicikanice.cz 

Milan Stejskal za SDH a JSDHo 
 
VÝLET SENIORŮ NA MIKULOVSKO 
Ráno 2. září 2010, kdy odjíždíme na výlet, je již trochu chladnější. Svetry a kabátky 
máme v příruční tašce. Ujíždíme krajinou v plně obsazeném autobusu. Pan Vladimír 
Nováček nás seznamuje s historií měst a vesniček, kterými právě projíždíme. Prohlídka 
státního zámku ve Valticích byla prvním zastavením. V Mikulově jsme byli za malou 
chvíli, tam nás čekal výstup na Svatý kopeček. Cesta byla náročná, ne všichni naši 
senioři si mohli cestu vyšlápnout, za to požitek z rozhledu na město a celou krajinu byl 
překrásný. Odpoledne bylo ještě před námi. V rakouském Poysdorfu jsme si prohlédli 
náměstí i kostel a prošli se mezi tamními sklepy. V jednom z nich zvaném Neustifter 

 
Ženské soutěžní družstvo: zleva Dáša Stejskalová, 
Iveta Miewaldová, Tereza Syrová, Monika 
Nováčková, Klára Klučková, Jana Bořilová, Monika 
Slabá, Romana Vaníčková. 
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jsme se zastavili na ochutnávce vína. Při 
zpáteční cestě domů byla zajištěna večeře a 
občerstvení ve vinném sklípku ve Velkých 
Pavlovicích. Po dobrém jídle a vínečku 
následovala i písnička. Vše dobré a příjemné 
skončilo a následoval návrat do Řícmanic. Za 
výlet s finanční podporou Obecního úřadu 
Řícmanice lze srdečně poděkovat. 

Připravujeme další setkání senior ů a to 
v pátek 8. října od 19 hod. v sále restaurace U 
Lajcmanů. K tanci i poslechu zahraje pan 
Antonín Klučka. Drobné občerstvení bude jako 

obvykle zajištěno. Jste všichni srdečně zváni. 
Jiřina Krajíčková, za seniory 

 
 

ZNÁTE HO? 
Mezi nezapomenutelnou osobnost dění v Řícmanicích jistě patří pan 
Drahomír Švehla . Narodil se 31. ledna 1922 v Močílkách v domě č. 
36. Ze čtyř bratrů byl nejmladší. Vystudoval reálné gymnázium a při 
zaměstnání později vystudoval střední ekonomickou školu. Pracoval 
v oboru obchodování s nábytkem jako odborný referent. Byl velkým 
fanouškem fotbalu a také hokeje. Od roku 1942 byl velmi aktivním 
funkcionářem místního fotbalovho klubu, stal se členem 
předsednictva Krajské sekce kopané (25 let) a pléna 
Československého fotbalového svazu (10 let). V Řícmanicích hrál ochotnické divadlo, 
nastudoval více než patnáct rolí. Organizoval sokolské hody, věnečky, mikulášské 
besídky, konferoval cvičební akademie, besedy pro důchodce a další společenské akce. 
Uměl bavit společnost a bez jeho účasti se neobešla žádná kulturní akce. U příležitosti 
oslav 750. výročí obce vystupoval v roli rychtáře spolu s kněžnou (Těša Kasalová) a 
knížetem (JUDr. Jiří Ševčík). Zemřel v létě 1979, v následujících letech pořádal místní 
fotbalový klub pohárový turnaj jako Memoriál Drahoše Švehly. Paradoxem bylo, že ač 
sám fotbal nikdy aktivně nehrál, zasvětil mu celý svůj  život. 

Jak na něho vzpomínají? 

JUDr. Hana Vejvodová, dcera: Velmi dobře si pamatuji jeho pracovní nasazení. Ze 
zaměstnání šel obvykle na Kraj, kde vyřizoval různou agendu. Z autobusu spěchal 
domů, v rychlosti něco snědl a běžel zase na fotbalovou nebo sokolskou schůzi nebo na 
zkoušku divadla. Neuměl odpočívat, stále něco organizoval. Myslím, že právě ta 
neustálá aktivita ho činila šťastným. S maminkou měli hodně přátel a kamarádů, se 
kterými se rádi scházeli. Mě brával na nedělní fotbalové zápasy do Brna. Jako malou 
holku mě fotbal moc nebavil a tak mně nejednou koupil lístek do cirkusu, který byl vedle 
stadionu a sám šel sledovat utkání. Když hráli divadlo, dovolil mi sdílet s herci tu 
atmosféru v šatně pod jevištěm. Když byl déle někde pryč nebo já, už jako studentka, 
mimo domov, psal mi dlouhé dopisy, stále je mám schované. Byl pro mě životním 
vzorem. A musím říci, že dodnes v mém životě chybí. 

Ing. Jiří Noss: Na Drahoša se nevzpomíná, ten je pořád s nama. Když slyším 
v Močílkách vrčet sekačky na trávu, hned se mně vybaví jeho hláška: „Tráva, nepřítel 

Státní zámek Valtice. 
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století“. Kopal to před barákem motyčkó, která při každým druhým kopnutí spadla ze 
štylka – vercajk měl strašné, ale nechyběl na žádné brigádě. Okopával tím šíleným 
nástrojem lajny a furt se „šmarjoval“. „Ježíšmarjá to zas dneska dopadne (mistrovské 
zápas), všecí byli včerá vožralí!“. Na fotbal se nikdy nevydržel dívat do konce, neměl na 
nás nervy. Byl ve všem strašně „votravné“, ale to na nás nakonec platilo. Někdy se to 
s ním ale fakt nedalo vydržet. S mým otcem (Kamil Noss, pozn. red.), které dělal m.j. 
taky pokladníka, se pohádali do krve o tři kelímky hořčice, který nebyly ve vyúčtování 
nějakéch hodů v 70 téch letech. Hořčica tehdy stála 80 halířů a na hodech jsme měli 
tržbu neuvěřitelnéch 20 tisíc a otec „v radosti“ nechal aktovku se všema penězama do 
rána „na stánku“ a nikdo ju neukradl. Drahoš - vopravdu mimořádně dobré chlap!!  

Václav Prokop: Kopaná byla jistě hlavním 
koníčkem Drahoše. Nesmíme ale 
zapomenout, že profesně byl „kistnař“, tedy 
přeloženo do normální mluvy, byl 
pracovníkem generálního ředitelství n.z. 
Nábytek. Jeho sídlo bylo na Kolišti. Do jeho 
kanceláře ve II. patře se sbíhaly všechny 
nitky kolem kopané a jeho kolegyně mu také 
dělala jakousi „sekretářku pro fotbal“. Mnoho 
Řícmaňáků jistě na Drahoše vzpomíná, kdy 
ještě v době totálního nedostatku všeho 
zboží, dokázal zajistit nábytek, ať už to byly 
kuchyně, sedačky nebo tehdy tak poptávané 
stěny. Obchodní dům na Nám. Svobody, prodejna Sektor na Chorázové nebo sklad na 
Metodějové by mohly vyprávět. Podobně jako Jura Noss i já říkám – na Drahoše se 
nedá zapomenout. 

Ostatní bratři byli také aktivní. Nejstarší Karel byl prvním místopředsedou místního 
fotbalového klubu, který byl založen v roce 1932. Po studiích odešel do Prahy, kde se 
stal v letech 1953–1970 ředitelem knihovny Národního muzea. Druhý Bohuslav byl 
dlouholetým funkcionářem a pokladníkem Sokola, zajišťoval program místního kina       
u Čadíků. Dominik, zvaný Domin, režíroval divadelní hry místního ochotnického divadla. 

Připravila  Ivana Hegerová 
 
 

VZPOMÍNKA 
Ve středu 25. srpna jsme se ve  křtinském kostele rozloučili s naším spoluobčanem 
panem Ferdinandem Polákem.  Ve vzpomínkách starousedlíků zůstává jako aktivní 
člen a příznivec hasičů. Občané si ho spíše pamatují jako starostu. V letech 1994 – 
2002, kdy zastupitelstvo vedl, prošla obec velkými změnami, na kterých měl 
nepochybně zásluhu. Výstavbou bytového domu se podařilo překročit počet obyvatel 
nad hranici lépe dotovanou státem. Vleklé problémy s prodejnou skončily navrácením 
objektu obci. Byla plynofikována Skála a dostala posílení elektrické sítě. Koupaliště bylo 
vybaveno novým dětským bazénkem. V obci byla zaváděna kanalizace a zajištěno 
čištění vod na čističce v Bílovicích. Nalezení prostředků k zakoupení budovy restaurace 
se sálem bylo úspěchem, který dodnes umožňuje pořádání společenských akcí. Za to 
vše, co pan Polák pro obec vykonal, mu patří naše poděkování. 

RNDr. Kamila Štěpánková 

 
Bratři (zprava) Karel, Bohuslav, Dominik a Drahomír 
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Program rozvoje venkova 

Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje 
mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury 
nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: 
truhlá řství, tesa řství, ková řství, výroba keramiky, pletení košík ů, sklá řská výroba, 
rukod ělné práce, zednické práce, záme čnictví, čalounictví apod. ), služby pro 
hospodářství (např.opravy strojů a zařízení) a maloobchod. 
 

Název dotace III. 1.2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodnik ů 
Výzva : Leden 2011 * 

Základní charakteristika: 

Kdo m ůže žádat  
(příjemci podpory) 

• podnikatelské subjekty mikropodniky  ve vymezených CZ-
NACE   

• mikropodnik je FO či PO zaměstnávající do 10-ti zaměstnanců   
Kolik lze získat 
na jeden projekt   

• dotace ve výši 60%    
• min. záměr 50.000,-Kč max. záměr 10.000.000,-Kč  

Podniky v jakém 
odvětví (CZ-
NACE) mohou 
žádat  

• zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity 
spojené s informačními a komunikačními technologiemi atd. 

Jaké výdaje je 
možné  podpo řit  
(způsobilé výdaje) 

• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o 
účetnictví)  

• stroje a zařízení ( technologie ) 
• výstavba či rekonstrukce objektů  
• technická a dopravní infrastruktura  
• vybavení ( PC, majetek atd. ) 
• projektová dokumentace max. do 80.000,-Kč 

Ostatní 
podmínky 
projektu  

• žadatel musí být mikropodnik,  tedy do 10 ti zaměstnanců 
• realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel  
• lze žádat i jako začínající podnik ( začínající podnikatel ) 
• u záměru nad 2.000.000,-Kč musí žadatel splnit podmínku 

finančního zdraví 
* bude upřesněno na základě výzvy Mze 
Konkrétní podmínky upravuje výzva a Podmínky. Informace o dotaci naleznete na 
stránkách www.szif.cz   
 

www.dotacebrno.cz 
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POZOR JEDU!!! 
Závod v jízdě zručnosti na čemkoliv (kola, koloběžky, odrážela, trojkolky, …) 

V neděli 19. září 2010 na koupališti od 16 hod  závodí děti  
do 6 let (odrážela, tříkolky, koloběžky). Závod pro cyklisty začne v 16.30. 

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

 

DRAKIÁDA 
v ned ěli 3. října 2010 od 15 hod. 

na jezdeckém cvičišti na Vinohrádkách 
 

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

SETKÁNÍ SENIORŮ 
v pátek 8. října 2010 od 19 hod. v sále restaurace U Lajcman ů 

K tanci i poslechu zahraje pan Antonín Klučka. 
Občerstvení zajištěno. 

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

 
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

15. a 16. října 2010  
Žádáme občany, aby veškerý nepotřebný materiál připravili před své domy až v pátek  

či sobotu. Těžké kusy odneseme. 
Případné dotazy zodpoví Milan Stejskal na tel. 603 413 242. 

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

 
RESTAURACE U LAJCMAN Ů  pro Vás p řipravila 

 
18. - 19.9.  GRILOVANÉ STEAKY A BIFTEKY 
25. - 26.9.  DRŮBEŽÍ SPECIALITY 
2. - 10.10.  ZABÍJAČKOVÝ TÝDEN (zabíjačku s sebou objednávejte do 1.10.) 
16. - 17.10.  KANČÍ HODY 
23. - 24.10.  HOVĚZÍ SPECIALITY 
28. - 31.10.  ZVĚŘINOVÉ HODY 
6. - 7.11.  DOMÁCÍ UZENÉ MASO A TATARÁK (domácí uzené s sebou  
                             objednávejte do 1.11.) 
13 . -14.11.  MARTINSKÁ HUSA A MLADÉ VÍNO 

 
Přijďte si vybrat, ur čitě si pochutnáte! 

Rezervace a bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. čísle 545 227 328. 
 
 

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. Toto číslo vyšlo 15. 9. 2010. 


