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Milí spoluob čané, 
 

v době prázdnin probíhaly v naší obci opravy místních chodníků a to na ulici 
Komenského až po odbočku k bytovkám. Z finančních důvodů byly použity, pokud to 
alespoň trochu vyhovovalo, původní obrubníky a stejně tak dlažba. Akce byla jako 
všechny investice v obci limitována penězi, proto jsme se snažili opravit co nejvíce 
metrů chodníku za co nejméně peněz. Polovinu z celkové částky na rekonstrukci 
chodníku obdržíme jako dotaci od Jihomoravského kraje. 

Další akcí, která částečně proběhla v době prázdnin a nyní se bude dokončovat, je 
umístění herních prvků pro děti na koupališti. V další sezoně bude děti čekat kromě již 
zabudovaných atrakcí ještě celá herní sestava se skluzavkou, houpačky a další 
atrakce. Rovněž na tuto akci máme přislíbenou dotaci a to z Ministerstva pro místní 
rozvoj. 

Co se zatím nepodařilo? Již dlouhou dobu podaná žádost na Ministerstvo zemědělství 
na splaškovou a dešťovou kanalizaci byla bohužel zamítnuta pro nedostatečné 
finanční prostředky ze strany ministerstva. Jednoduše řečeno, nebyli jsme vybráni. Je 
otázkou co dál, kam se obrátit a kdy vyjde pro nás přijatelný dotační titul na 
Ministerstvu životního  prostředí z operačního programu OPŽP (Operační program – 
Životní prostředí). Tak velkou finanční zátěž, jakou vybudování kanalizace je, by obec 
bez dotace nezvládla ani při rozdělení na etapy a použití různých možností tzv. 
výhodných půjček. Situace je pro nás pozitivní alespoň v tom, že se již realizuje 
intenzifikace čističky v Bílovicích nad Svitavou a nebude do budoucna problém s její 
omezenou kapacitou. 

Co nás čeká ještě do konce roku? Vzhledem k omezenému rozpočtu obce již větší 
investiční akce do konce roku probíhat nebudou. Rádi bychom dokončili projekt 
autobusové zastávky u bytovek a pokud se podaří vše vyřídit, snad bude i stavební 
povolení. 

Dále bychom se rádi připravili na příští rok a zkusili podat žádost o dotaci na další 
zvelebování areálu koupaliště. Co nás trápí nejvíce, je špatné zázemí - šatny, sprchy, 
toalety. Rovněž samotný bazén by potřeboval přinejmenším rekonstrukci dna 
bazénové vany. 

V obecním lese probíhá vyklizení pasek po těžbě a jejich příprava na jarní 
zalesňování. Pokud ke konci roku v rozpočtu přece jen něco zůstane, rádi bychom 
investovali něco do oprav nejhorších polních cest v obci. Neplánujeme ale žádné 
kompletní rekonstrukce, pouze nejnutnější údržbu. 

V současné době je hotový projekt na odkanalizování restaurace U Lajcmanů. Pokud 
dáme dohromady finance, rádi bychom do konce roku akci realizovali a tím vyřešili 
havarijní stav kuchyně a vlhkost zadního dvorku. 

Nemůžeme než doufat, že se ve vládě podaří prosadit lepší určení přidělování 
rozpočtových daní malým obcím. Obec Řícmanice se přidala k dalším starostům 
malých obcí připojením svého dopisu k otevřenému dopisu s požadavky na výše 
zmíněné přerozdělování finančních prostředků obcím. 

Ing. Lenka Lišková, starostka 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Upozorn ění dlužník ům za poplatky za odpad a psy  
Upozorňujeme ty občany, kteří dosud neuhradili poplatky za odpad, že pokud tak 
neučiní do 30.9.2011, nebudou rozeslány jako v minulých letech upomínky, ale rovnou 
platební výměry, v nichž může obecní úřad zvýšit poplatek platebním výměrem až na 
trojnásobek. 
 
Termíny svozu komunálního odpadu do konce roku 2011  
V průběhu letního odbobí tj. od 1.7.2011 do 31.8.2011 probíhal svoz každý týden. 
Čtvrtek 1.9.2011 byl již mimo letní sezónu a svoz by již za normálních okolností 
neproběhl. Takto byli informování i občané, kteří se dotazovali na úřadě. Vzhledem 
k tomu, že většina obyvatel ve vesnici měla ráno 1.9.2011 popelnice nachystané ke 
svozu, podařilo se v průběhu dopoledne naplánovat mimořádný svoz na pozdní 
odpolední hodiny, o čemž bylo informováno emailem a hlášením. Další svoz proběhne 
ve čtvrtek 22.9.2011 a pak každé dva týdny. 
 
Mobilní svoz nebezpe čného odpadu v obci Řícmanice  
Bude proveden v sobotu 5. listopadu 2011  v době od 10,00 – 11, 00 hod. Stanoviště 
je na návsi – Masarykovo nám. Je nezbytné vyčkat příjezdu obsluhy svozového vozu     
a odevzdat odpad obsluze!!! 
Je možné sem odložit z domácností a chat: 

- zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky 
- barvy, lepidla 
- oleje, olejové filtry, odpadní ředidla a rozpouštědla 
- léky, obaly od sprejů 
- přípravky na ochranu rostlin 
- znečištěné textilie, nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků 
- pneumatiky bez disků 

Dále je možno obsluze odevzdat kompletní použitá elektrozařízení: 
- velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, mrazničky, el. sporáky, televizory, 

mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, atd. – bez praček a plynových sporáků), 
- zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, 

klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony, atd.), 
- spotřebitelská zařízení (rádia, videokamery, diaprojektory, fotoaparáty, MP3 

přehrávače atd.). 
Nekompletní elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírána. 
 
Praktický léka ř v Bílovicích nad Svitavou  
Od 1.8.2011 nastoupil nový lékař MUDr. Pavel Klíma (ordinace po MUDr. Gerychové). 
Dochází k úpravě ordinační doby: Pondělí         7:30 - 13:30  

Úterý             7:30 - 11:30  
Středa           7:30 - 13:30 
Čtvrtek        12:30 - 18:30 
Pátek          10:00 - 14:00  

Odběry 7:00 - 8:00. Telefonní linka zůstává:     545 227 617 
Registrace pacientů provádí zdravotní sestra v uvedených ordinačních hodinách. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Chirurgická ambulance  
Od 1.9.2010 je v Domě s pečovatelskou službou otevřená chirurgická ambulance 
MUDr. Simony Černíkové.  

Ordinační hodiny Po, St, Pá             7:15  - 14:00 hod 

Provádí: 
- Ošetření povrchových poranění kůže, drobných poranění kloubů, kostí. 
- Ošetření řezných, sečných ran, kousnutí zvířaty. 
- Odstranění cizích tělěs – např. klíšťat, třísky, špony. 
- Ošetření popálenin, omrzlin. 
- Obstřiky a punkce kloubů. 
- Aplikace injekcí a infuzí při bolestech např. zad. 
- Odstranění znamének a jiných kožních či podkožních útvarů. 
- Odstraňování metličkových varixů (drobné žilky končetin). 
- Celkové chirurgické vyšetření, popřípadě zajištění operační péče v nemocnici. 

Czech POINT 
Dovolujeme si připomenout možnosti služby Czech POINT (Český  Podací  Ověřovací  
Informační  Národní  Terminál). Jedná se o ověřené výstupy z informačního systému 
veřejné správy, poskytované dle § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy. 

Ověřené výstupy se vydávají na počkání na Obecním úřadě Řícmanice: 
Pondělí 15.00 – 17.00 hod Středa 7.00 – 11.00, 15.00 – 17.00 hod 
Mimo úřední hodiny po domluvě na tel. č. 545 227 567. 
 
Ceník: 
 

1. Výpis z Katastru nemovitostí  
O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze 
požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.  
Žadatel musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žádá o výpis podle 
seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a buď parcelní číslo požadované 
nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo číslo popisné,  jedná-li se o stavbu. 

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatn ěno částkou    100 K č 
Každá další strana výpisu je zpoplatn ěna částkou   50 K č 
 
2. Výpis z Obchodního rejst říku  
O výpis z Obchodního rejstříku může požádat anonymní žadatel.  
Žadatel musí znát IČ obchodní organizace.  

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatn ěno částkou    100 K č 
Každá další strana výpisu je zpoplatn ěna částkou   50 K č 
 
3. Výpis z Živnostenského rejst říku  
O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel.  
Žadatel musí znát IČ obchodní organizace 

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatn ěno částkou    100 K č 
Každá další strana výpisu je zpoplatn ěna částkou   50 K č 
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OBECNÍ KNIHOVNA  

4. Výpis z Rejst říku trest ů 
Žádost o výpis z Rejstříku trestů podává osoba, které se výpis týká (dle §11a odst.1 
zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů), na základě písemné žádosti, kterou klient 
již vyplněnou obdrží u přepážky Czech POINT.  
Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, v případě cizinců i doklad o přidělení 
rodného čísla a tito musí mít trvalý pobyt na území České republiky. 
Žádost o výpis z Rejstříku trestů lze podat i zplnomocněncům na základě úředně 
ověřené plné moci. 

Vydání výpisu je zpoplatn ěno částkou   50 K č 
 
5. Výpis z Registru řidi čů 
Žádost o výpis z Registru řidičů podává osoba, které se výpis týká. 
Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti. 

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatn ěno částkou    100 K č 
Každá další strana výpisu je zpoplatn ěna částkou   50 K č 
 
6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatel ů 
Žádost o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podává žadatel, který musí 
vědět identifikační údaj dodavatele – IČ dodavatele a IČ žadatele o výpis. 

Vydání 1. strany výpisu je zpoplatn ěno částkou    100 K č 
Každá další strana výpisu je zpoplatn ěna částkou   50 K č 
 
7. Výpis z Registru ú častník ů provozu modulu autovrak ů ISOH 
Žádost o výpis s Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH podává osobně 
žadatel. 
Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí vědět identifikační údaj 
organizace IČ. 
Vydání  1. strany výpisu je zpoplatn ěno částkou    100 K č 
Každá další strana výpisu je zpoplatn ěna částkou   50 K č 
 

Zdroje: www.czechpoint.cz,  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Lenka Kunčarová, OÚ 
 

 

Pokračujeme s modernizací a digitalizací knihovny. Začínáme s tvorbou on-line 
knižního katalogu, po jehož ukončení bude možné i z domova si vyhledat, zda máme 
požadovanou knihu, či zda není dostupná v některé knihovně našeho regionu. 

Tento katalog je součástí REKSu (Regionální knihovní systém), ve kterém jsou 
prostřednictvím Regionální knihovny Kuřim, jež poskytuje nejrůznější regionální 
služby, soustředěny on-line katalogy knihoven našeho regionu. REKS se postupně 
buduje. Předpokládám, že u nás by mohl být katalog dokončen během půl roku. 
Přístup na něj je možný již teď: http://katalog.mkkurim.cz/clavius/reks. Jsou tam 
uvedeny všechny knihovny, které on-line katalog mají nebo vytváří. 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
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Vážení občané, 
tímto článkem si vás dovoluji pozvat ke spolupráci a ke spolurozhodování                    
o budoucnosti jednoho z obecních informačních nástrojů, na který jsme všichni dlouhá 
léta zvyklí.  

Jistě si většina z vás povšimla, že nový obecní úřad nebyl přestěhován beze zbytku, 
ale že v prostorách starého obecního úřadu nám jedna „věc“ zůstala. Je jí obecní 
rozhlas. Zdánlivě žádný problém - stačí přece přestěhovat i toto zařízení a vše je 
v pořádku! Ve skutečnosti se však jedná o problém mnohem složitější. Stávající 
zařízení, umístěné v bývalém obecním úřadě, nejenže není možné vzhledem k jeho 
technickému stavu přestěhovat do jiných prostor, ale i současné rozhlasové vedení 
je mírně řečeno v havarijním stavu. O tom svědčí stížnosti některých občanů, že 
hlášení k jejich „slechům“ nedolehne. Toto se týká i slechů mých. 

Jinými slovy, pokud chceme mít i v novém úřadě obecní rozhlas, je nutné investovat 
nemalé finanční prostředky do úplně nového zařízení. Tyto finanční náklady by nebyly 
zrovna malé. Nová rozhlasová stanice, včetně rozhlasových rozvodů je zkalkulována 
přibližně na 500 000 Kč. Již po dva roky jsme o finanční prostředky na rekonstrukci 
rozhlasu neúspěšně žádali z různých dotačních titulů. I v případě získání těchto 
dotačních prostředků by se dofinancovaná částka z obecního rozpočtu pohybovala 
okolo 250 000 Kč . 

Proto se na vás obracím s prosbou o vyjádření vašeho názoru, zda není lepší využít 
případné vynaložené finance na obecní rozhlas k jiným účelům. Domnívám se, že 
většina z nás se dostává k informacím z obecního úřadu nejen prostřednictvím 
rozhlasu, obecních vývěsek, ale především elektronickou cestou. A to buď z obecních 
webových stránek (www.ricmanice.cz), či hlavně prostřednictvím mailových zpráv. 

Přikládáme anketní lístek, který je na poslední straně zpravodaje. Prosíme vás o jeho 
vyplnění a vhození do poštovní schránky u obecního úřadu, nebo o odevzdání na 
obecním úřadě. Reagovat můžete také elektronicky na adresu obecního úřadu 
(ou_ricmanice@volny.cz). Uzávěrka ankety je 30. září 2011. 

Děkuji všem za spolupráci a o vašich názorech vás budeme informovat. 

Libor Slabý, místostarosta 
 

 

 

Začít spolu 
Tato dvě slova mají pro nás ve školce dvojí význam. První je, že začínáme nový školní 
rok všichni společně - děti, rodiče a učitelé, a druhý význam je, že je to název 
programu výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole, ze kterého ve školním roce 
2011/2012 využíváme co nejvíce pro práci s dětmi.  

A jak to vypadá? Děti si ráno i odpoledne samy vyberou, ve kterém centru aktivit (CA - 
název hracích koutů) si chtějí hrát nebo pracovat. V každém centru je pro děti 
připravena nabídka k danému tématu pro spontánní činnost nebo řízenou činnost 
učitelkou. 

OBECNÍ ROZHLAS  

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
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Máme 8 center aktivit : ZOO koutek, výtvarný ateliér, domácnost, objevy a pokusy, 
divadlo, stavebníci, chytré hlavičky a muzikanti. Děti v centrech pracují buď 
samostatně nebo  pod vedením paní učitelky. 

Po těchto ranních aktivitách si každý den děti písničkou svoláváme do tzv. ranního  
kruhu,  kde si povídáme o tématu dne, probíhá tzv. přímá řízená činnost učitelky 
s dětmi. Pak děti odchází do kroužků a jiných nabízených činností nebo jdeme ven na 
zahradu. 

V letošním školním roce dětem nabízíme  kroužek angličtiny, kroužek flétnistů, taneční 
kroužek Mateřinka, kroužek keramický, tajemný hrnec s kuchařkou, tenisovou školku, 
plavecký výcvik, jízdy na koních, přípravu předškoláků, cvičení v tělocvičně, 
sprchování a masáže plosky nohy. 

Během letních prázdnin probíhaly ve školce nejen změny ve třídě, jako bylo stěhování 
nábytku, vytváření a vybavování center aktivit, ale také zásadní stavební úpravy , 
které znamenaly přidělání jednoho umyvadla a dětského záchodku v umývárnách dětí. 
Důvodem bylo nařízení Krajské hygienické stanice JMK, abychom mohli mít trvalou 
kapacitu školky - 24 dětí ve třídě. 

Školní rok 2011/2012 se nám pomalu rozběhl, ve školce už je zase slyšet plno 
dětských hlásků a můžeme tedy „Začít spolu“ cestu za poznáním.  

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 
 

 
Je dohodováno 
Po letošních hodech zbyla už jen třicetimetrová máje a doufáme, že mnohým z vás      
i pěkné vzpomínky. Do paměti se tento ročník jistě vepíše deštivým počasím, které 
trochu pokazilo večerní zábavu pod májí. Za organizátory si i přes to dovolím říci, že 
jsme spokojeni.  

Přípravy probíhaly dle plánu. Páteční 
podvečer, kdy si stárci oblékli kroje, byl na 
letošní léto nezvykle teplý. I tak obešli 
všechny místní „štace“ a bez problému 
uhlídali máji. V sobotu, kdy se začínalo 
vyváděním stárek by nikdo nevěřil, že večer 
bude pršet. Průvod, vyvedení hlavní stárky     
i hodový pochod proběhli za slunečného 
počasí. Měli jsme radost, že se bez deště 
stihlo vystoupení dětí. Ty ho nacvičovaly již 
od května a na chvilku slávy na podiu čekaly 
celé prázdniny.  

Máji obvykle zdobíme fáborky z krepového papíru. Letos jsme zakoupili látkové mašle 
a jak se zdá, vynaložené finance ani investovaný čas do výroby nepřišli nazmar. I po 
dešti jsou stále pěkné a hlavně barva, která stéká z papíru, nezničila kroje.  

Byť se zdálo, že návštěvnost byla v porovnání s rokem 2009 slabší (výroční rok 2010 
byl rokem výjimečným a nelze ho brát jako reprezentativní vzorek), přišlo letos 
odpoledne jen o 9 hostů méně (tj. 317 hostů). Večer přišlo 56 návštěvníků, což je 

ŘÍCMANSKÉ HODY 2011 

 
Znavení stárci. 
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polovina z obvyklého počtu. I tak se nám počet hostů zdá dobrý, protože když začínal 
večerní program, lilo jako z konve.  

Měli jsme obavu, že letos bude málo krojovaných. Ale naše domněnka se nepotvrdila, 
čímž jsme byli velmi mile překvapeni. V kroji bylo 55 dospělých, 34 dětí, senioři a ti, co 
mají kroje vlastní. Sto krojovaných dělá už pořádnou chasu. Děkujeme všem!!! Za 
kroje jsme v půjčovnách zaplatili 57 tis. Kč. V průměru jsme na jeden kroj přispěli 32%. 

Po hodová neděle byla opravdu pohodová. Slunce vysušilo promoklé stany, tak že 
jsme je mohli hned sbalit, pracovité ruce mnohých z vás uklidily areál koupaliště, 
dojedla se zbylá cigára z udírny a mohlo se pokračovat v zábavě. A to hned od čtyř 
hodin odpoledne u hlavních stárků na zahradě, kde se hrálo, zpívalo, tancovalo            
a hodovalo. Veselá hodová chasa pak malým průvodem od pomníku dorazila do sálu 
místní restaurace, kde za doprovodu cimbálové muziky hýřila do noci. 

Řícmanské hody 2011 jako tradičně zakončí v listopadu kácení máje a promítání 
hodových vzpomínek, které zachytil svojí kamerou Libor Prokop. Neuniklo mu ani 
letošní PRCINOKINO. Pokud víte, že točil něco, co o vás na podzim nemusí vědět 
celá dědina, bez obav se na něj s nadítou obálkou obraťte. O přesném termínu konání 
kácení máje, jejímž majitelem se stal desetiletý Dalibor Sedlák z Močílek, vás budeme 
včas informovat. Jste srdečně zváni. 

Ivana Hegerová za organizátory 
 

 

Hasiči informují 
Po déletrvající opravě jsme zprovoznili zásahový automobil CAS (Cisternová 
automobilová stříkačka). Opravu provedla specializovaná firma z Mimoně. Jednalo se 
o výměnu motoru, řízení a převodovky RT za komponenty LIAZ. Nové díly musela 
firma napasovat do stávajících držáků, upravit příčky, vyrobit nové držáky a některé 
součástky. Po opravě má motor větší výkon, dvojnásobný počet převodových stupňů  
a hlavně se odstranil problém se zásobou vzduchu, který je u tohoto typu vozu již 
z výroby. Rovněž zástavba modernějšího agregátu, prodlouží životnost vozu 
z hlediska spolehlivosti i dostupnosti náhradních dílů. Další fáze opravy bylo 
repasování čerpadla na vodu, což provedli členové jednotky svépomocí. Repas 
spočíval ve vymontování čerpadla z vozu, kompletním rozdělání, vyčištění, výměně 
ložisek a těsnění a následném 
zamontování zpět do vozu. Opravou 
svépomocí jsme ušetřili obci nemalé 
prostředky. Bohužel celkem vysoké 
náklady na opravu se neprojevili na 
zevnějšku vozu, což je vzhledem 
k charakteru opravy pochopitelné, ale 
rozumnější je investovat do srdce vozu 
než do kabátu. 
S koncem prázdnin začala naše 
soutěžní družstva opět trénovat. Přijali 
jsme i nové posily, což nám rozšíří 
možnosti náhrady zaneprázdněných 

ORGANIZACE A SPOLKY  

 
Ženy v akci. 
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členů a členek. Vybavení na požární útok a štafetu jsme kompletně završili 
zakoupením nového čerpadla PS 12 z prostředků sboru a sponzorů. Oproti 
stávajícímu čerpadlu PS 12 s motorem 1,3 ccm má nový stroj obsah 1,8 ccm. 
Výkonový posun je značný a umožní našim družstvům obstát v konkurenci a doufám, 
že i umisťovat se na předních místech. 
První soutěž s novým strojem proběhla 3. září v Habrůvce na Memoriálu Vlastimila 
Trnečky. Počasí nám přálo, nálada výborná a nažhavenost soutěžících vysoká, 
protože v loňském ročníku se muži umístili na třetím a ženy dokonce na prvním místě. 
Po slibně rozběhnutých štafetách přišly na řadu požární útoky, které se bohužel 
nepovedly podle našich představ. V celkovém pořadí, kdy se časy jednotlivých 
disciplín sčítaly, skončili muži na nepopulárním 4. místě, ovšem ženy zabojovaly         
a s přehledem obhájily loňské vítězství. Srdečně holkám gratulujeme a smutně 
konstatujeme, že nám chlapům opět natrhly triko.   

Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice 
 

Léto za námi 
Sokol přes prázdniny opět pravidelně organizoval cvičení pod širým nebem v areálu 
místního koupaliště. Letos se k aerobiku přidal současný fenomén pohybu ZUMBA 
pod vedením Renaty Diatkové. Tyto lekce na rozdíl od aerobiku byly hojně 
navštěvovány. V srpnu jsme pro děti uspořádali víkendový tábor. Sedm dětí s vedoucí 
Evou Olešovskou vyrazily ke Strážku na Vysočině, kde má koňský tabor paní 
starostka Lenka Lišková. Nechybělo nic. Jízda na koních, hry, táborák ani ranní 
rozcvička. Tuto úspěšnou akci bychom rádi zopakovali zase za rok. 
Novou cvičební sezónu odstartujeme 3. října. Nový platný rozvrh naleznete v nejbližší 
době na vývěsce jednoty a také na našich webových stránkách http://www.sokol-
ricmanice.webgarden.cz. Informace budou také na stránkách obce. 
V sobotu 1. října budeme již po třetí opakovat závody pro všechny, co jezdí na kolech, 
koloběžkách, tříkolkách i odrážedlech s novým názvem „Jedu, jedu!“. Od 15.30  závodí 
děti do 6 let (odrážela, tříkolky, koloběžky). Závod pro cyklisty začne v 16 hod. 
K podzimu neodmyslitelně patří i drakiáda. Ta se bude konat v neděli 16. října           
od 15 hod. na jezdeckém cvičišti na Vinohrádkách.  

Ivana Hegerová, starosta TJ 
 

Také mládežnický fotbal vykro čil do nové sezóny 
V loňském roce se v Řícmanicích podařilo vytvořit dvě mládežnická družstva – mladší 
žáky a starší přípravku. Rok se s rokem sešel, kluci nám trošku vyspěli, někteří již 
„vyrostli“ ze své kategorie a proto bylo potřeba obě družstva znovu „poskládat“ tak, 
abychom mohli vstoupit do soutěží nového ročníku 2011/2012 dle platných regulí 
Městského fotbalového svazu Brno. 

Z mladších žáků odešel ročník 1998 a naopak přišel ročník 2000, který opustil 
přípravku, tedy celkem máme 15 hráčů, z toho 6 z Řícmanic, 5 z Bílovic, 2 z Kanic      
a 2 z Babic. Do přípravky přišli 4 noví hráči, čímž se podařilo toto družstvo doplnit tak, 
že soutěž hrajeme s 11 hráči, z toho je 9 z Řícmanic, 1 z Bílovic a 1 z Kanic. 

Obě naše mládežnická družstva již zahájila novou mistrovskou sezónu – zápasy 
hrajeme dle přiloženého rozpisu. Trénujeme na našem hřišti pravidelně každé pondělí 
a středu od 17 hodin a pokud by mezi nás chtěl přijít nový fotbalista ve věku od 6 do 
12 let, rádi jej mezi sebou přivítáme. 
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Rozpis utkání SK Řícmanice - PODZIM 2011 
 

Datum  MUŽI Čas MLADŠÍ ŽÁCI Čas STARŠÍ PŘÍPRAVKA Čas 
25.8. ŘÍCMANICE - SLATINA B 17:30         
1.9. ŘÍCMANICE - JUNDROV B 17:30         
2.9.         SLOVAN - ŘÍCMANICE 17:00 
3.9.     BOSONOHY - ŘÍCMANICE 15:00     

4.9. TUŘANY B - ŘÍCMANICE 16:00         

11.9. ŘÍCMANICE - OBŘANY B 16:00 ŘÍCM. - FC ZBROJOVKA D 13:30 ŘÍCMANICE - BÍLOVICE 11:30 
14.9.     TUŘANY B - ŘÍCMANICE 15:30     
17.9.         SLATINA - ŘÍCMANICE 13:00 

18.9. CHRLICE B - ŘÍCMANICE 15:30         

25.9.     ŘÍCMANICE - LELEKOVICE 16:00 ŘÍCMANICE - ŘEČKOVICE 14:00 

28.9. ŘÍCMANICE - CHRLICE B 16:00 ŘÍCMANICE - ST.LÍSKOVEC 13:30     

30.9.         SOBĚŠICE - ŘÍCMANICE 16:45 

1.10. BÍLOVICE B - ŘÍCMANICE 13:00 NORDIC - ŘÍCMANICE 11:30     

9.10. ŘÍCMANICE - START B 15:00 ŘÍCMANICE - ČAFC B 12:30 BYSTRC - ŘÍCMANICE 10:30 
15.10.     FC SPARTA - ŘÍCMANICE 9:00     

16.10. MEDLÁNKY B - ŘÍCMANICE 14:30     ŘÍCMANICE - LÍŠEŇ C 14:00 

22.10.     MEDLÁNKY B - ŘÍCMANICE 10:00 OBŘANY - ŘÍCMANICE 12:30 

23.10. SLATINA B - ŘÍCMANICE 14:30         

30.10. ŘÍCMANICE - TUŘANY B 14:00 ŘÍCMANICE - ŘEČKOVICE B 11:30 ŘÍCM. - ST.LÍSKOVEC C 10:00 

6.11. JUNDROV B - ŘÍCMANICE 14:00         

12.11. OBŘANY B - ŘÍCMANICE 13:30         
 

Ing. Jaroslav Olešovský ml., trenér přípravky SK 
 
 

 

Soňu Čermákovou  známe jako výtvarnici, z jejíž 
dílny pochází nespočet malovaných kamenů 
různých velikostí, tvarů a motivů. Před deseti lety se 
odstěhovala z Řícmanic do nedaleké Březiny, kde 
opravila jedno z nejstarších stavení v obci (má číslo 
14). Tam ji ovšem zastihnete zřídka. Ke své krásné, 
ale časově náročné práci, si přibrala ještě práci 
v místním zastupitelstvu, je zakládající členkou 
sdružení Renesance krajiny, pracuje v radě 
sdružení Obce Moravského krasu, je jednatelkou 
místního sdružení zahrádkářů a k tomu se stará      
o svoje velké hospodářství. 

 
Asi vás nep řekvapí, když se vás zeptám na 
začátky malování kamen ů. 

K malování kamenů mě před dvaceti lety přivedl můj nejmladší syn. Byly mu tři roky. 
Sbíral po lese kameny a vždy si představoval, že jsou to různá zvířata nebo příšerky. 
A tak mně nedalo, vzala jsem pastelky a lak na vlasy, kterým jsem ve finále výtvor 
přelakovala, aby se nerozmazal a z jednoho jsem přes noc udělala to, co si 
představoval. Ráno z toho měl neskutečnou radost. A tak všechno začalo. 

ZNÁTE JI? 
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Stále používáte pastelky a lak na vlasy? 

Pastelky ano, lak taky, ale ne na vlasy. Technologie výrazně pokročila. Dnes už 
nemaluji na křemen, protože tady není, ale na vápencové kameny, kterých je zde 
v Moravském krasu spoustu. Na křemen se tvoří krásně. Není příliš nasákavý, takže 
stačí něco na kámen jednou nakreslit, lakováním se kresba krásně zvýrazní a je 
hotovo. Vápenec je bohužel nasákavý velmi, takže se technologie (kresba + lakování) 
musí opakovat třikrát až čtyřikrát, aby bylo dosaženo cíle. 

Zaměřujete se na n ějaké motivy? 

Ani ne. Nechávám se inspirovat samotným kamenem. 
Každý má svůj charakter. Co nedělám, jsou portréty podle 
fotografií. Přistoupila jsem na to jen jednou. Byl to dárek 
k významnému jubileu pro astronoma Jiřího Grygara. 
Svoje díla prezentovala na více jak 40 výstavách po celé 
republice, dnes z časových důvodů tvořím už jen na 
zakázku. 

Kde nejdál d ělají vaše kameny radost? 

Oživlé kameny z Moravského krasu jsou krom Antarktidy 
opravdu rozesety po celém světě. Od Japonska a Číny 
přes Mauricius a Austrálii, Nový Zéland, Jihoafrickou 
republiku a Egypt, Maroko, Kanárské ostrovy, Venezuelu 
a mnohé státy USA, napříč Kanadou a po celé Evropě.  

Co je vlastn ě vaší původní profesí? 

Mám vystudovanou Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně. Už tam mě kreslení 
pastelkami velmi bavilo. Je to ale náročná technika. Zatím co spolužáci udělali na 
plátno pár tahů štětcem a dílo bylo hotovo, já se s pastelkami docela nadřela. Po škole 
jsem dělala aranžérku v Domácích potřebách Brno, výtvarnici - návrhářku v Obuvi Zlín 
a když jsem se vrátila po mateřské, malované kameny se líbily kolegům, známým       
a tak jsem je nabídla i do obchodu s užitým uměním. Velice dobře se prodávaly a byl  
o ně zájem.  

Máte také pom ěrně rozrostlé hospodá řství. To je koní ček nebo zví řata chováte 
z čistě praktických d ůvodů? 

Původně jsem chtěla studovat přírodovědu. Takže teď si vlastně plním sny z mládí. 
Chovám ovce, kozy, koně, několik druhů drůbeže. Dávám dohromady jakýsi vzorník 
domácích zvířat. Ráda bych zde vybudovala agroturistické centrum. 

Jak dlouho se angažujete v komunální politice? 

Už to je druhé volební období. Loni jsem dokonce vyhrála volby, ale starostu 
z časových důvodů dělat nemohu. Jsem místostarosta a mám na starosti převážně 
ekologii, krajinu, obecní les a snažím se vybudovat pěší naučnou stezku. K tomu mi 
pomáhají vědomosti nabyté na univerzitě třetího věku, kterou jsem absolvovala na 
MZLU v Brně v roce 2004. 
 

Děkuji paní Čermákové, že si našla mezi všemi svými aktivitami na náš zpravodaj čas. 
Než jsme dokončili tento rozhovor u dveří už zvonila další návštěva. 
 

Připravila Ivana Hegerová 
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Anketní otázka  (svoji volbu označte křížkem): 

□ Souhlasím s vybudováním nového obecního rozhlasu 

□ Nesouhlasím s vybudováním nového obecního rozhlasu 
 

� -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

 
na přání MUDr. Gerychové, která k 31.7.2011 skončila lékařskou praxi, zveřejňujeme 
rozloučení paní doktorky: 

 "Vzhledem k tomu, že končím svou privátní lékařskou praxi k 31.7.2011, chtěla bych 
tímto poděkovat všem svým pacientům za projevenou důvěru během 17 let, kdy jsme 
se potkávali v ordinaci. Chci popřát všem mnoho zdraví, pohody a klidu. Všem 
obyvatelům Řícmanic přeji slunce v duši. 

Vaše praktická lékařka Gerychová Alena“ 
 

 

TJ Sokol Rícmanice  připravil pro všechny děti 
 

cyklozávod JEDU, JEDU!  
v sobotu 1. října 2011 od 15.30 hod závodí děti do 6 let (odrážedla, tříkolky, 

koloběžky) Závod pro cyklisty začne v 16.00. 
 

DRAKIÁDU 
v neděli 16. října od 15 hod.  na jezdeckém cvičišti na Vinohrádkách 

 

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

RESTAURACE U LAJCMAN Ů  pro Vás připravila 
24. - 25.9.  Srnčí hody 

1. - 9.10.  Zabíjačkový týden 
15. - 16.10.  Grilované steaky a bifteky 

22. - 23.10.  Dančí speciality 
29. - 30.10.  Tatarák a pe čená kolena 

5. - 6.11.  Kančí hody 
11. - 13.11.  Svatomartinská husa 

 

Rezervace a bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. čísle 732 212 694. 

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. 12. 2011. Uzávěrka příspěvků a inzerce 30. 11. 2011. 

ANKETNÍ LÍSTEK  

KALENDÁŘ AKCÍ  

ROZLOUČENÍ S PACIENTY 


