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Vážení občané, 
s končícím rokem bych ráda poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli na veřejném 
životě naší obce, ať už to byly brigády, společenské akce, akce pro děti či další. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli a podílejí na tom, aby naše obec byla uklizená          
a upravená. Obec má v současné době k dispozici „údržbářskou četu“, ale při nejlepší 
vůli se nedá ani časově ani finančně zvládnout všechno. Velkou pomocí jsou ti 
občané, kteří udržují okolí svého bydliště upravené a uklizené. 

Uznání a poděkování patří našim Sokolům, kteří jsou neodmyslitelnou součástí dění 
v obci. Od letošního roku zajišťují pravidelné cvičení v nově zrekonstruované 
cvičebně, dále pořádají akce pro děti a také dospělé, výlety a další. Mnoho práce jistě 
přinesly oslavy 100. výročí založení tělocvičné jednoty Sokol v Řícmanicích, jejichž 
součástí bylo slavnostní shromáždění, výstava a slavnostní otevření stezky zdraví 
HVOZD. Myslím, že za zastupitelstvo obce jim mohu popřát hodně elánu a aktivních 
členů a zároveň přislíbit podporu obce – a to doufám nejen tu morální. 

Další významnou složkou v obci jsou hasiči. Děkujeme za letošní pomoc při čištění 
koupaliště, dovoz vody, sběr šrotu, ořez nebezpečných větví stromů a další. Hasiči 
jsou ti, na něž se obec, pokud se ocitne ve svízelné situaci, obrací jako na první          
a bohužel s dotacemi letos jako téměř na poslední. Jsme si vědomi důležitosti             
a nezastupitelnosti hasičského záchranného sboru i dobrovolných hasičů v naší obci   
a snad to i s finanční podporou v příštím roce vylepšíme. 

Jsme rádi, že se v letošním roce Sportovní klub zaměřil na údržbu areálu a podařilo se 
jim rekonstruovat oplocení kurtů. Přispěli tak ke zlepšení jeho celkového vzhledu.  

Další velice aktivní skupinou jsou naši důchodci. Pořádají zajímavé přednášky, výlety 
a především společenské večery. Věříme, že jejich elán a zapálení jim nebude chybět 
ani v příštím roce. 

Za celé zastupitelstvo obce a určitě za všechny čtenáře bych ráda poděkovala naší 
knihovnici paní MUDr. Hance Staňkové. Na začátku roku si hravě poradila se 
zabydlováním nové knihovny a tříděním knížek. Zajišťuje pro Vás také nové žádané 
tituly. Kdo jste ještě v nové knihovně nebyli, přijďte se podívat. Od nového roku zde 
také bude veřejně přístupný internet. 

V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem sponzorům, kteří letos přispěli naší 
obci finančními či jinými dary. Každé podpory si velice vážíme. Zvláště v letošním 
roce, kdy vznikala nová mateřská školka, nebylo jednoduché zvládnout finanční 
potřeby obce. 

Za celé zastupitelstvo obce Řícmanice Vám přeji co nejklidnější a nejpříjemnější 
prožití vánočních svátků. Myslím, že ani tolik nezáleží na tom, jaké nám příroda nadělí 
pro toto období počasí, ale záleží na našem vnitřním rozpoložení, na tom jak 
dokážeme být milí a vstřícní vůči našim bližním. Do nového roku Vám přejeme hlavně 
zdraví a hodně úspěchů v pracovním i soukromém životě. 

Ing. Lenka Lišková, starostka 
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
Kontrola dodržování stanovených limit ů rychlosti: 

V měsíci listopadu provedla Policie ČR OŘ Brno-venkov jednodenní  kontrolu 
dodržování rychlosti v naší obci a při kontrole bylo zjištěno 9 přestupk ů - porušení     
§ 22 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění. 
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Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 
V roce 2008 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci 
projektu Veřejně prospěšné práce I, který je financován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR. 
V období od 1.3. - 31.10.2008 bylo u zaměstnavatele Obec Řícmanice v rámci 
projektu podpořeno 1 pracovní místo za 54 000 Kč. Z toho výše příspěvku 
z Evropského sociálního fondu činila 75% a ze státního rozpočtu 25%. 
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu a opravy veřejných 
ploch, údržbu zeleně, úklid veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov       
a další obdobné činnosti. 

Ing. Luběna Prokopová, OÚ 
 

INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2008 
Hřbitov 
V letošním roce se zastupitelstvo obce rozhodlo provést rekonstrukci střechy kolum-
bária na hřbitově. Oprava střechy je prvním krokem k celkové rekonstrukci kolumbária, 
na kterou jsme bohužel v roce 2008 neměli dostatek finančních prostředků. Akci 
provedla firma ASTRAM spol. s r.o. Cena opravy činí 102 000 Kč. V roce 2009 
bychom rádi komplexní opravu dokončili. Jednáme proto s obcí Kanice, aby se 
podílela na investicích do oprav hřbitova, které systematicky provádíme již více let.  

Letos jsme získali účelovou dotaci z programu Prevence kriminality ve výši 122 000 Kč 
na osvětlení hřbitova. Projekt řeší osvětlení celého areálu, kolumbária a části přístu-
pových cest. Elektrifikací hřbitova vzniká možnost použití ručního elektrického nářadí 
pro údržbu hrobů. V rozvaděči ve spodní části hřbitova budou k dispozici jištěné 
zásuvky pro připojení a stejně tak v márnici. V dalších etapách je možné rozšířit 
osvětlení i na další části přístupových a příjezdových cest. Osvětlení hřbitova bude 
ovládáno automaticky dle zvoleného programu a bude v provozu pouze několik hodin 
denně. Projekt realizovala firma Ing. Ota Rotrekl, ELEKTROINSTALA. Celkové 
náklady stavby činí téměř 293 000 Kč. Z obecního rozpočtu bude hrazeno 171 000 Kč. 

Chodníky v obci 
Obecní zastupitelstvo si je vědomo toho, že stav chodníků v naší obci je velmi špatný. 
Bohužel, zatím jsme nenalezli jiný zdroj pro financování oprav, než obecní rozpočet    
a dotaci od Jihomoravského kraje (JmK) z Programu rozvoje venkova se 
spolufinancováním ve výši cca 50%. Oprava chodníku od restaurace U Lajcmanů ke 
Kanicím byla poměrně nákladná vzhledem k estetickému výsledku. Není to žádná 
nádhera. Šlo nám o opravu co možná nejdelšího úseku velmi špatného chodníku, 
který byl v mnoha místech úzký a proto bylo nutné pažení palisádami, což akci 
prodražilo. Výsledkem je podstatně širší a schůdnější chodník, lépe udržovatelný 
v zimě a o to nám také šlo. Je jisté, že řešení je stále provizorní a mělo by skončit ve 
chvíli, kdy Jihomoravský kraj začne s rekonstrukcí krajské silnice a založí její nový 
obrubník. Nový chodník bude muset obec vybudovat ze svých zdrojů. Termín, kdy 
k této stavbě dojde je velmi těžké odhadnout. Opravy prováděla firma ZEMAKO, spol 
s.r.o. a celková cena oprav činí 585 332 Kč. Dotace z  JmK činí 200 000 Kč. 
Zbývajících 385 332 Kč bylo hrazeno z obecního rozpočtu. V opravách některých částí 
chodníků bychom rádi systematicky pokračovali i v roce 2009. 

Místní komunikace 
V letních měsících provedla obec opravy nejvíce poškozených místních komunikací. 
Kvalitnější technologie oprav jsme použili tam, kde se bude budovat kanalizace 
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později a naopak lokální opravy tam, kde je předpoklad budování kanalizace v blízké 
době. Opravy byly provedeny levnější technologií (tzv. penetrační štěrkové povrchy), 
která oproti povrchu z balené živice má cca třetinovou cenu. 

Opravy místních komunikací provedla firma KOREKT DIPS, spol. s r.o. Na úhradu byly 
použity dva účelové finanční dary od pana Kamila Kaisera, a to na cestu na Főgnerovo 
návrší v hodnotě 250 000 Kč a na opravu cesty od bývalého kravína ke křížku ve výši 
106 000 Kč. Celková cena opravy je 1 171 032. Zbývající částka ve výši 815 032 Kč je 
hrazena z obecního rozpočtu. Na akci bohužel nemáme žádnou dotaci. Protože částka 
hrazená z rozpočtu obce je poměrně vysoká, byla s dodavateli dohodnuta poslední 
platba ve výši 180 000 Kč jako odložená a neúročená až do jara roku 2009. 

Opravy vále čných hrob ů 
Obec provedla opravy tří obecních válečných hrobů, které již delší dobu chátraly         
a pomalu upadaly v zapomnění. Jedná se o hroby ruského vojína Ševčenka                
a řícmanických děvčat (Blatné, Holubářové, Kadaňkové), které zahynuly koncem         
II. světové války. Dále pak byla z dotace hrazena oprava písma a vyčistění pomníku 
padlých, který stojí ve středu naší obce. Podařilo se získat dotaci na opravy ve výši 
50 000 Kč od Ministerstva obrany ČR. Celkové náklady oprav jsou 106 237 Kč            
a z obecního rozpočtu bylo hrazeno 56 237 Kč. Za vyjednání dotace děkujeme 
pracovnici obecního úřadu paní Ing. Lubě Prokopové. 

Patrik Heger, místostarosta 
 

JAK SE MÁME VE ŠKOLCE? 
V měsíci listopadu jsme navštívili místní knihovnu, kde se děti od knihovnice MUDr. 
Hany Staňkové dozvěděly vše o knihách a o pravidlech půjčování knih. Dětem se 
návštěva moc líbila, mohly si knihy samy prohlédnout a povídat si o nich s paní 
knihovnicí. 

Měli jsme také svoje první vystoupení na veřejnosti, a to na slavnostním shromáždění 
ke 100. výročí založení TJ Sokol Řícmanice, kde děti ukázaly, co umí a moc se jim to 
povedlo. 

Naši školku navštívil i Mikuláš se svou 
družinou. Děti byly napjaté celý den a když 
pak opravdu přišel, většina dětí obsypala 
paní učitelku se slzami v očích a se slovy 
“my se bojíme“. Čert ale nakonec nikoho 
neodnesl a Mikuláš dětem nadělil za jejich 
básničky a písničky pěkné balíčky. Teď už 
se s dětmi ve školce chystáme a těšíme 
na Vánoce a na naši školkovou vánoční 
besídku. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
sponzorům a dárcům, především SDH Řícmanice, díky kterým jsme zajistili 
mikulášské balíčky pro děti a můžeme dětem ve školce udělat  pěkné Vánoce se 
stromečkem a s dárečky. Moc Vám všem ještě jednou děkuji.  

Od listopadu má naše mateřská škola vlastní webové stránky, kde o ní najdete 
potřebné informace - www.msricmanice.cz 

Za celý pracovní kolektiv Vám všem přeji příjemné prožití Vánoc 2008 a pevné zdraví 
do nového roku 2009. 

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 
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SOKOL VSTUPUJE DO DRUHÉHO STOLETÍ 
Tělocvičná jednota Sokol Řícmanice 
poslední listopadový víkend oslavila 100. 
výročí svého vzniku. Oslavy začaly již 
v pátek otevřením výstavy v místní kni-
hovně. Pokračovaly v sobotu slavnostním 
shromážděním v sále restaurace U Lajc-
manů, kterého se zúčastnilo přes 150 
členů i hostů. Do programu bylo zařazeno 
vystoupení rodičů s dětmi, dětí z místní 
mateřské školky, žactva, tanečníků, žen   
a Věrné gardy. Nechyběla přehlídka 
sokolských krojů a cvičebních úborů         
a v závěru filmový sestřih historie i sou-
časnosti řícmanického Sokola. Celý program zajistila a zorganizovala náčelnice naší 
jednoty sestra Hanka Kvapilová. V neděli byla za účasti zástupců ŠLP Křtiny a dalších 
partnerů otevřena I. etapa stezky zdraví HVOZD. Tento okruh je sestaven zatím z 6-ti 
zastavení. Trasa a její náplň je vhodná nejen pro dospělé, ale také děti. Srdečně Vás 
zveme k procházce. Přesnou mapu a další informace naleznete na panelu na návsi. 

Ke zmíněnému výročí bylo vydáno několik tiskovin (pozvánky, pamětní listy, 
almanach), které provázel stejný grafický prvek z dílny pana Antonína Klučky, kterému 
tímto děkujeme za bleskovou a dobrou spolupráci.  

Sokol se již od konce listopadu chystá na dobu vánoční. 26. listopadu zorganizoval 
kurz vázání adventních věnců pod vedením paní Báry Vlkové, 4. prosince za dětmi 
přišel do sálu restaurace U Lajcmanů Mikuláš s andělem i čertem a v přípravách je 
také tradiční zlatoned ělní vycházka  do Křtin. Všechny vás srdečně zveme. 

Druhé století existence Sokola bychom rádi zahájili přeborem Řícmanic ve stolním 
tenisu . A to v sobotu 3. ledna 2009 od 14 hodin. Zváni jsou zájemci všech věkových 
kategorií. Hlaste se bratru Vladimíru Nováčkovi osobně, telefonicky na č. 724 292 455 
nebo elektronicky na adresu siriusvn@seznam.cz, nejpozději do 30.12.2008. Místo 
konání bude upřesněno dle počtu zájemců. Startovné: členové 20 Kč, ostatní 40 Kč.  

Začátek roku je spojen také s plesovou sezónou. Pro velký zájem Vám opět nabízíme 
taneční pro dosp ělé pod vedením paní Jarmily Kosmákové, kde si zopakujeme látku 
minulou a přidáme něco nového. Každý čtvrtek od 20 do 22 hod v sále restaurace      
U Lajcmanů, začínáme 15. ledna 2009 (6 lekcí). Kurz je vhodný pro úplné začátečníky 
i mírně pokročilé. Zájemci hlaste se u Ivany Hegerové osobně, telefonicky                   
na č. 736 225 763 nebo elektronicky na adresu ihegerova@post.cz, nejpozději do         
31. prosince 2008. Cena: členové 400 Kč/osoba,  ostatní 450 Kč/osoba. 

Přejeme všem Sokolům a občanům Řícmanic příjemné prožití vánočních svátků         
a mnoho štěstí a zdraví v roce 2009! 

Ivana Hegerová, starostka TJ Sokol 
 

SENIOŘI SLAVILI... 
Na šedesát místních seniorů, jejich příznivců a přátel se 7. listopadu tohoto roku sešlo 
již na desátém jubilejním večeru. K jeho slavnostnímu pojetí a průběhu bylo pro 
každého účastníka připraveno malé občerstvení, zajištěna bohatá tombola podpořená 
místními sponzory. Byli pozváni občané nejen místní, ale také senioři z Bílovic, Kanic 
a Babic. K tanci, zpěvu a poslechu hrálo tradičně duo Antonín Klučka a Ladislav 
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Čapka. Slavnostnímu rázu přispěly svým krásným koncertním vystoupením Lenka 
Rovenská – housle, Eva Sedláčková – kytara, Klára Klučková – zpěv.  

Senioři mají radost z toho, že se jejich setkání líbí, stávají se tradičními a přibývá těch, 
kteří je rádi navštěvují. Příští setkání se tentokráte uskuteční až na začátku roku 2009. 

Poslední akcí, kterou senioři v tomto roce zajistili, byla přednáška MUDr. Taťány 
Šrámkové, CSc. Koncem listopadu se na ní sešlo 28 důchodců. Seznámili se 
s problémy nespavosti a novinkami v léčbě tohoto nepříjemného onemocnění.  

Senioři přejí všem spoluobčanům pěkné Vánoce a hodně zdraví do roku 2009. 

Ing. Karel Matuška, za seniory 
 

NEÚSPĚŠNÁ PODZIMNÍ SEZÓNA SK 2008/2009  
Do podzimní části sezóny 2008/2009 jsme nastupovali bez hráčů Havelky, Vody         
a Bednaříka, kteří se rozhodli nepokračovat v našem klubu. Mužstvo opustil i David 
Zalaba, který se vrátil z hostování do Svratky Brno. V mužstvu zůstali zkušení hráči 
jako Roman Horák a Michal Sedlář. Ti se měli stát oporami mužstva a vést mladé 
hráče k fotbalovým úspěchům. Bohužel tomu tak nebylo. Posilami měli být čtyři hráči 
z Kohoutovic, ale naše zápasy navštěvoval jen jeden hráč. Trenérem mužstva zůstal 
Pavel Neklapil. Mužstvo skončilo po podzimní sezóně na posledním místě tabulky se 
ziskem 4 bodů. 
 

Tabulka po podzimní části 
 

Rk. Tým  Záp Body  

1. S.Lískovec 14 34 

2. Slatina 14 32 

3. Bohunice B 14 26 

4. Sparta B 14 26 

5. Slovan B 14 25 

6. Žebětín 14 23 

7. Mor.Slavia B 14 22 

8. Obřany 14 20 

9. MCV 14 17 

10. Svratka B 14 16 

11. Lokomotiva 14 14 

12. Chrlice 14 14 

13. Lelekovice 14 10 

14. Řícmanice 14 4 
 

Jako každý rok máme pro přípravu od ledna 2009 rezervovanou umělou trávu na 
Janouškové ulici v Brně. 20. prosince 2008 se zúčastníme vánočního halového turnaje 
v Bílovicích nad Svitavou. 

Příští rok bychom rádi začali s žákovským mužstvem. Proto prosíme rodiče a chlapce, 
kteří mají zájem o fotbal, aby kontaktovali předsedu oddílu pana Rozsypala (telefon: 
604 235 034). Začátkem jara uskutečníme na hřišti první náborový trénink. Přesné 
informace se včas dozvíte. 

Pro svoje fanoušky jsme na silvestrovské dopoledne opět připravili „Tradi ční 
silvestrovský fotbálek“ . Tímto zveme všechny naše fanoušky a příznivce na hřiště, 
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kde společně „shodíme“ přebytečná kila po vánočních svátcích a rozloučíme se 
s  rokem 2008. 

Sportovní klub Řícmanice děkuje za podporu při utkáních a přeje Všem svým členům 
a příznivcům pěkné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti      
v roce 2009. 

Roman Kubíček, SK Řícmanice 
 

HASIČI INFORMUJÍ 
S příchodem chladného počasí nám nastala topná sezóna. I přes téměř stoprocentní 
plynofikaci obce, se lidé vracejí k topení tuhými palivy, což není vzhledem 
ke stoupajícím cenám energií až takové překvapení. Mnoho domácností využívá 
kombinaci různých druhů vytápění (plynový kotel, krbová vložka nebo přímotop). 
Následující článek dává návod na správné a bezpečné užívání tepelných zdrojů          
a hlavně údržbu kterou je nutné neustále dodržovat.  

V sobotu 13. prosince 2008 se konala  výroční členská schůze.  

27. února 2009 pochováme basu. Tato tradiční merenda proběhne jako obvykle 
v místní restauraci a přilehlém sále pod taktovkou našeho arcibiskupa. Jídla a pití 
bude dostatek, tombola bohatá a do tance i k poslechu bude opět hrát oblíbená 
dvojice známých umělců.                                                                                                            

Milan Stejskal, za SDH a JSDHo 
 

Jak správn ě a bezpečně užívat a udržovat tepelné zdroje 
Ještě před topnou sezónou  by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení. 
Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste   
i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na 
půdě. U plynových kotl ů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak 
předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami 
zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo 
kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen 
zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly 
komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických 
spotřebičů můžete leccos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky                   
i dimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných 
spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi. 

Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně 
intenzivně.  
Při samotném užívání topidel bychom nem ěli zapomenout na dodržování 
několika bezpe čnostních zásad.  

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržb ě topidel . Vždy se 
řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě 
neinstalujte topidla bez odborné pomoci. 

Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím "vylepšením" nebo úpravám, zvyšuje se tím 
riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí. 

Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpe čné vzdálenosti  topidla od dalších předmětů     
v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Podrobnosti lze nalézt            
v příloze vyhlášky č. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska. Pokud není možné 
bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci . Jakékoliv 
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hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud 
možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné 
plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky! 

Topné těleso na pevná paliva zabezpečte ochrannou (neho řlavou) podložkou  pod 
topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také 
žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná podložka by     
u všech spotřebičů na pevná paliva měla přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 
cm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě 
tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60krát 30 cm. U krbu jsou zásady ještě 
přísnější (izolační podložka o 80 a 40 centimetrů). 

Pokud máte plynové vytáp ění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů (zpravidla 
1 krát za 3 roky) a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí 
zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít    
k otrav ě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu 
celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu                 
či termostatu konče. Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostate čný p řívod 
vzduchu . U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného 
odvětrání otrava oxidem uhelnatým. 

Každé topidlo a komín je  konstruováno na ur čitý druh paliva  a jeho používání je 
nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového 
vytápění na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín 
pro tuto změnu vhodný. 

Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepat ří - např. biologický či jiný odpad 
(sláma, umělohmotné lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, 
ale zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste 
také nebezpečí vzniku požáru. 

Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším 
množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru. Klesá jeho výhřevnost, odpařená voda 
navíc negativně působí na tepelnou techniku a proces spalování. 

Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce ho řlavých 
kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.  

V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel . Nechte jej 
zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou 
neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek           
a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do 
plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému 
uložení popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale            
i obytných a hospodářských budov. 

Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší 
nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva. 

Nesmí se však zapomínat ani na komíny  připojené k tepelným spotřebičům                 
a kouřovody (roura spojující kamna se spalivovou cestou, respektive komínem). 
Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném 
stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti     
a neprodyšnosti komínového plášt ě, i starší komín by měl být řádně vyspárován      
a pokud možno omítnut. Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných     
v komín ě (obvyklé zejména u starších staveb). 
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Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správ ě izolován . 

Dbejte na řádné zaúst ění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické 
podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína může mít 
zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového 
tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození 
zdraví. Neudržovaný komín rovněž zvyšuje riziko výbuchu kamen. 

Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již 
dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem 
uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komín ě a vybírání odpadu by mělo být proto 
samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pro ještě přijatelné 
zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komín ů a topidel alespo ň 
před začátkem topné sezóny a po jejím skon čení. Pryč jsou ty doby, kdy kominík 
obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění a kontrolu 
komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami. 

Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se 
spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se 
chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva.          
O provedení čištění vydá kominík doklad. 

K požáru může dojít i od nedostatečně zajišt ěných či netěsných komínových 
dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. Vybírací dvířka u paty 
komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí 
být i vymetací dvířka na půdě. 

Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. 

Zásada bezpe čné vzdálenosti  platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj 
měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr - riziko zvyšují zejména textil 
a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné 
hořlavé stavební prvky (jako konstrukce rovu, stropu, obložení apod.). 

Pamatujte, že za nezávadný stav komín ů nese odpov ědnost správce nebo majitel 
objektu , ne kominík. Hasiči mohou za špatn ě vyčišt ěný komín nebo jiné porušení 
zásad bezpe čného provozu topidel a komín ů udělit i desetitisícové pokuty.  

V případě vzniku požáru  sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál 
z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí      
v komín ě nikdy nehaste vodou , mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce 
výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování 
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 

Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve 
vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete 
chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-
vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bez-
pečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí . Důsledná pre-
ventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí majetek před požáry. 

Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samo-
vznícení . Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly 
uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m). Jen v roce 2007 došlo kvůli 
samovznícení uhlí k 91 požárům, celková škoda dosáhla téměř 22 mil. Kč. Skladovací 
plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně 
omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí 
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skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré. V jeho 
blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla - rozvody trubek od topení, páry nebo teplé 
vody. Pozor také na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapa-
lovač) v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř 
uskladněného topiva. Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je 
považováno 65°C), uhlí p řeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte 
do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm a nechte ho vychladnout. 

 kpt. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí, MV-generální ředitelství HZS ČR 
 

VČELAŘI INFORMUJÍ… 
Příčiny kolapsu v čelstev 
Jev nyní nazývaný Collony Collapse Disorder - totální kolaps včelstva (CCD) se v mi-
nulosti jmenoval jarní úbytek, podzimní kolaps nebo nemoc rozpadu. 
Jednoznačná příčina kolapsu včelstev prozatím stále nebyla odkryta. Rozhodně to ale 
není elektromagnetické vlnění například od mobilních telefonů. Spíše se bude jednat  
o soubor dalších příčin. V tomto roce se pozornost velké části světa soustředila na 
ztráty včelstev v severním mírném pásmu. 
Včelstvo, které vypadá normálně, se postupně zmenšuje, až během několika dnů nebo 
týdnů nezbude po něm nic než úplně prázdný úl. To je skutečně podivné, protože včelí 
populace se během zimy snižuje, ale předpokládá se, že ve zdraví přežije do 
následujícího jara. 
Tento jev není ve včelaření ve Spojených státech nový. Včelstva hynula na 
dostatečných zásobách medu, pylu, obvykle i s určitým množstvím plodu a často 
s matkou obklopenou malým počtem mladých dělnic. 
V Kalifornii nebo jiných teplých oblastech taková malá skupina včel může přežít, ale 
nechráněný plod umírá. V chladnějších oblastech umírají i dospělé včely. 
Ohledně ztrát včelstev byly vysloveny mnohé důvody. Nicméně musíme přepokládat, 
že jev, který se zdá být rozšířený, neovlivňuje včelaření rovnoměrně. Zatímco jeden 
včelař může ztratit téměř všechna včelstva, jiný v nich nemusí nalézt nic 
mimořádného. 
Problém může spočívat v náhlém výskytu neznámé infekční choroby, nebo v kontaktu 
s novou a globálně rozšířenou jedovatou látkou. 

Zdroj: Eric Mussen: American Bee Journal,2007, č. 7, str. 593-594. (Částečný výňatek) 

Hynutí v čely medonosné    
Podvýbor Agrární komory zkoumá úhyny včel a jejich dopad na zemědělství, 
potravinářství a ekosystém. Podvýbor Agrární komory uspořádal 29. 3. 2007 ve 
Washingtonu konferenci věnovanou kolapsům včelstev (CCD) na celém území USA,  
a hodnotil jeho dopady na zemědělství, potravinářství a ekosystém. 
„Přestože zatím nevíme tolik, abychom dokázali určit, co je příčinou kolapsu včelstev, 
je nám známo, že včelaři ve 26 státech (a nyní i v Evropě) hlásí katastrofické ztráty.“ 
prohlásil doktor Stephen Buchman, uznávaný vědec a a mezinárodní koordinátor, 
který v Severní Americe vede kampaň za ochranu opylovatelů (KpZO). 
„Jedná se o důrazné varování, že bychom neměli včely a ostatní přirozené opylovatele 
dál brát jako samozřejmost.“ 
Podobně jako „mizení včel“, k němuž docházelo v posledních desetiletích, může CCD 
souviset s několika faktory (roztoči, viry, choroby včel, pesticidy a neblahé dopady na 
životní prostředí), které oslabují imunitu včel. 
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Podpoře  včel a dalších opylovatelů  byl věnován i Celonárodní týden opylovatelů, jenž 
proběhl 24. až 30. června 2007. Jeho cílem bylo informovat širokou veřejnost o úloze  
opylovatelů v přírodě a potřebě chránit je, i  jejich životní prostředí. Více informací na 
www.pollinator.org, www.coevolution.org a na stránkách www.nappc.org. 
Na základě zákona na ochranu opylovatelů americká vláda uvolní více než 75 milionů 
dolarů, které budou využity k výzkumu záhadného mizení včelstev, k němuž dochází 
na celém území USA. Zákon se zaměřuje na fenomén, který v současnosti ohrožuje 
více než jednu třetinu veškeré úrody v zemi.  
„O tomto problému většina lidí nic neví, ale všechny by nás měl znepokojit. Jestliže 
chceme, aby naše vnoučata jedla výpěstky téhle země, potom je nejvyšší čas              
s úhynem včelstev něco udělat. Bez opylovačů celonárodní produkce místních 
potravin rapidně klesne     a zbytek bude tak drahý, že si jej většina obyvatel nebude 
moci dovolit. Přidaná hodnota, jíž se včela medonosná podílí na výkonu amerického 
zemědělství, je vyčíslena na více než 15 miliard dolarů.“ 
Vědci  a  farmáři varují, že pokud bude mizení včel pokračovat, pak BUDE VÁŽNĚ 
OHROŽENA NEJENOM PRODUKCE MEDU, ALE I OSTATNÍCH POTRAVIN. 

Zdroj: Colin Anderson a další „American  Bee  Journal, 2007, č.5.  str.  381-384 (částečný výběr) 

Ing. František Pantůček, jednatel ZO ČSV Bílovice n/Svit. 
 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
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Amatérský soubor řícmanických šuma řů Vás zve na tradiční 
 

v sobotu 20. prosince 2008 od 17 hod. v sále 
restaurace U Lajcman ů 
Přijďte se nadechnout vánoční atmosféry a podpořit 
naše nejmenší! 
 

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

POSLEDNÍ LETOŠNÍ KONCERT   
20. prosince 2008 v sále restaurace U Lajcman ů 
Vstup 40 Kč. To si nenechte ujít! Vánočně-rockovou atmosféru umí vykouzlit 
jedině JENTACI!!!  
Těšíme se na Vás. 

 

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

TJ Sokol Řícmanice Vás zve na 
 

PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISU 
3. ledna 2009 od 14 hod., místo bude upřesněno. Pro všechny věkové kategorie. Více na str. 5 

 

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
Každý čtvrtek od 20 do 22 hod. v sále restaurace U Lajcmanů, od 15. ledna 2009, 6 lekcí, pro 

začátečníky i mírně pokročilé. Více na str. 5 

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

Sbor dobrovolných hasi čů Řícmanice Vás zve na 

OSTATKOVOU ZÁBAVU 

27. února 2009 v sále restaurace U Lajcmanů v Řícmanicích 

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

Potraviny Hanka 
 

Prodejní doba o váno čních svátcích 
23.12.  úterý     7-19 
24.12.  středa - Štědrý den  7-10 
25.12.  čtvrtek -1. svátek vánoční zavřeno 
26.12.  pátek - 2. svátek vánoční  zavřeno 
27.12.  sobota    7-11 
28.12.  neděle    8-11 
29.12.  pondělí    7-19 
30.12.  úterý    7-19 
31.12.  středa - Silvestr   7-10 
1.1.  čtvrtek -Nový rok  zavřeno 
2.1. pátek    7-19 
3.1. sobota    7-10 
4.1. neděle    zavřeno -inventura 
5.1. pondělí    7-19 
 
Prodej živých kaprů se uskuteční v pond ělí 22. prosince 2008 od 11 hod  v zahradě cukrárny     
U mlsné Haničky, Žižkova 49, Bílovice nad Svitavou. 
 

Přijímáme objednávky na vánočky, veky, saláty, salámy, … 
 

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce 2009.  
 

Řícmanický zpravodaj vydává Obec Řícmanice, Masarykovo nám. 43, 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. 12. 2008. 


