Zima v Řícmanicích (50. léta)
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VÁŽENÍ OBČANÉ, SOUSEDÉ, ŘÍCMAŇÁCI,
naše obec v příštím roce oslaví 800-sté výročí od první písemné zmínky o ní. Patří
k nejstarším dědinám v okolí. Toto významné jubileum chceme připomínat různými
akcemi v průběhu celého roku. Prvním krokem je vydání nástěnného kalendáře
“Nostalgie starých Řícmanic” s fotografiemi, které jste nám poskytli a podali k nim
komentář. Bohužel u mnoha z nich se nám nepodařilo dopátrat přesného data. Víte, kde
byla před více než sto lety náves, kde byl hostinec U Kokrdů, jak vypadalo staré
koupaliště, současná náves s potokem a zvoničkou, Řícmanice s pár domy? Tento
soubor fotografií bude možno zakoupit závěrem roku na obecním úřadě a v obchodě za
150 Kč.
Obrazového materiálu, který se do kalendáře nevešel, je mnoho. Proto bychom vás rádi
v lednu pozvali na besedu nad historickými fotografiemi do místní knihovny. Termín
bude upřesněn. Pokud máte ve vašich archivech staré snímky naší obce, prosíme vás,
abyste je vzali s sebou. Jistě najdete mnoho dalších krásných pohledů na naši vísku.
K dispozici bude scanner, kterým snímky na místě zdigitalizujeme a hned vrátíme.
Účast přislíbil i historik PhDr. Václav Štěpánek, který připravuje knihu o historii Řícmanic
a rád by vám o ní pověděl.
K naší kultuře vždy patřila, a jak si ověřujeme každoročně i na Římanských hodech,
stále patří lidová muzika. Dovolujeme si vás proto pozvat k posezení s cimbálovou
muzikou Drahan, která nebude v Řícmanicích poprvé, a to 23. ledna 2010 od 19 hod.
v sále restaurace U Lajcmanů.
Slavnostní kabát bychom chtěli dát i obecnímu plesu. Ptáte se jaký? Příjďte v sobotu
13. února 2010 ve 20 hod do sálu místní restaurace a uvidíte. Věříme, že budete mile
překvapeni.
Potěší nás, podpoříte-li zmíněné akce svojí účastí.
Do nového roku přeji nám všem hodně zdraví, pohody, lásky a také abychom dokázali
vnímat nejen hmotné potřeby svoje a svých blízkých, ale abychom vnímali i dění kolem
nás a dokázali pomoci tam, kde můžeme.
Ing. Lenka Lišková, starostka

AUDIT NA ÚŘADĚ
Tak jako každý rok ani letos naši obec neminula návštěva auditorů z Jihomoravského
kraje. Jedná se vždy nejdříve o takzvaný předběžný audit, který má upozornit na
případné nedostatky a chyby. Přesto je to významná a důkladná kontrola činnosti
obecního úřadu a mnoho obcí řeší tuto ne moc příjemnou akci tím, že má pozvané své
vlastní, placené auditory. Krajské auditory obec platit nemusí, ale někdy platí, že o co
jsou „levnější“ o to důkladnější a v mnohém zřejmě i přísnější kontrola probíhá. Díky
kvalitní práci na našem obecním úřadě kontrola proběhla opět bez problémů, takže
děkujeme oběma našim pracovnicím Ing. Luběně Prokopové a paní účetní Lence
Kunčarové.
Ing. Lenka Lišková, starostka
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výměna řidičských průkazů
Jedná se o řidičské průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000, tyto průkazy jsou
občané povinni vyměnit do 31.12.2010.
K výměně je potřeba vzít : 1) platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
2) jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
3) ŘP jemuž končí platnost
Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. Nový ŘP bude vydán
nejpozději do 20 dnů od podání žádosti.
V současné době vyřídí občané na odboru dopravy Městského úřadu Šlapanice,
pracoviště Opuštěná 9/2, Brno výměnu bez dlouhého čekání a je taky možnost objednat
se přes internet: www.slapanice.cz
Nové lékařky v Bílovicích nad Svitavou
MUDr. Benešová, praktická lékařka (místo MUDr. Fajkuse), telefon 775 573 375
MUDr. Otevřelová, dětská lékařka, (místo MUDr. Tomášové), telefon 545 228 157
přechodně i 545 217 843
Zubní lékařka v Kanicích
MUDr. Skoupá oznamuje občanům, že v současné době přijímá nové pacienty, kteří by
měli zájem se k ní přihlásit. Telefon do zubní ordinace v Kanicích je 545 227 778.
Ordinace je vedle obecního úřadu.
Czech POINT neboli 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.
Obecní úřad Řícmanice, Komenského 68, poskytuje občanům službu Czech POINT ve
dnech a hodinách:
pondělí 15:00 - 17:00 hodin
středa 7:00 - 11:00 a 15:00 – 17:00 hodin
Ceník:
1. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
vydání 1. strany výpisu
Kč 100,každá další strana výpisu
Kč 50,2. Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z OR může požádat anonymní žadatel, musí znát IČ obchodní organizace.
vydání 1. strany výpisu
Kč 100,každá další strana výpisu
Kč 50,3. Výpis z Živnostenského rejstříku
O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel. Žadatel musí znát
IČ obchodní organizace
vydání 1. strany výpisu
Kč 100,každá další strana výpisu
Kč 50,3

4. Výpis z Rejstříku trestů
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
Kč 50,5. Výpis z Registru řidičů
Žádost o výpis z Registru řidičů podává osoba, které se výpis týká. Žadatel musí
předložit platný doklad totožnosti.
vydání 1. strany výpisu
Kč 100,každá další strana výpisu
Kč 50,6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
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
Kč 100,každá další strana výpisu
Kč 50,7. Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků 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
Kč 100,každá další strana výpisu
Kč 50,Ing. Luběna Prokopová, OÚ

OPĚT KANALIZACE A VODOVOD
Obec Řícmanice usiluje o zajištění finančních prostředků na realizaci inženýrských sítí
v naší obci a to z dotačních fondů, které využívají peníze EU. V současné době máme
tzv. “územní rozhodnutí” na stavby kanalizací splaškových, dešťových a na rozšíření
a posílení vodovodní sítě. Stavby dešťových kanalizací nejsou podporovány dotacemi
a lze je budovat z dotace pouze jsou-li vynuceny budováním jiných dotovaných sítí jako
tzv. přeložky. Na jaře 2009 jsme podali žádost o dotaci na splaškovou kanalizaci
a pitnou vodu na Ministerstvo zemědělství (MZe), které mělo vypsanou výzvu.
Bohužel jsme uspěli pouze částečně a byli jsme zařazeni do “Návrhu akcí” pouze
v případě splaškové kanalizace. Pitná voda nebyla zařazena. Dle našich informací
poskytuje MZe dotaci pouze cca 60%. S ministerstvem nadále komunikujeme
a podnikáme kroky nutné k případnému zajištění dotace v příštím roce.
Paralelně jsme však podali prostřednictvím firmy AP INVESTING, s.r.o. žádosti na
OPŽP (Operační program životního prostředí), kde byla vypsána výzva v listopadu
tohoto roku. Zdá se, že zde je větší šance na zajištění dotace jak na kanalizaci
splaškovou, tak na pitnou vodu. Bohužel se investice do těchto sítí jeví jako velké
sousto vzhledem k nutnému dofinancování ze strany obce. Celková cena za splaškovou
kanalizaci a pitnou vodu činí 83 500 000 Kč včetně DPH. Úvěr, který by si obec měla
4

vzít na zdárnou realizaci investice, by se tak mohl vyšplhat na cca 27 mil. Kč. Tento
podíl dofinancování obce by mohla snížit podpora Jihomoravského kraje ve výši cca
6 mil. Kč. I za této podmínky, se ale úvěr připadající na obec jeví jako příliš velký.
Uvědomíme-li si, že obecní rozpočet je schopen poskytnout na krytí ročních investic cca
1,5 až 1,8 mil. Kč, znamená to, že dojde k velmi dramatickému zadlužení obce na
dlouhou dobu, cca 20 a více let. Investice obce v jiných oblastech budou tím pádem
omezeny a šance budou pouze v dotacích, kde není nutné dofinancování. Takových
dotací je ovšem velmi málo. Nabízí se investiční akce oddělit a nebudovat kanalizaci
společně s vodovodem. Tím by se řícmanické ulice kopaly dvakrát po sobě v horizontu
několika let. Je nutné si však uvědomit, že dotace zde nebudou věčně. Avizované roky
2013 a 2014 budou možná těmi, ve kterých dotační politika na kanalizace a vodu pro
Českou republiku bude zvolna končit. Podporovány budou jiné, nově přistupující státy
EU, a zajistit dotace na tyto stavby bude problematičtější než dnes. Těmito závažnými
rozhodnutími se bude muset zabývat dosavadní, ale hlavně budoucí zastupitelstvo
vzešlé z voleb v roce 2010.

KOUPALIŠTĚ, VIZE DO BUDOUCNOSTI
V letošním roce jsme uspěli se žádostí o dotaci na projekt rekonstrukce areálu
koupaliště. O dotaci jsme žádali prostřednictvím svazku obcí Časnýř, jehož jsme členy.
Přidělená dotace činí 189 000 Kč a naše obec ji dofinancovává částkou 161 000 Kč.
Celkové náklady na projekt pro územní a částečně stavební řízení činí 350 000 Kč.
Projekt se zabývá vybudováním komplexního zázemí pro všechny volnočasové aktivity,
které se v naší obci provozují.
Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících objektů (kabiny a bazén) a také dostavbu nové
budovy podélně se státní silnicí. Ta by tvořila víceúčelové zázemí pro celý areál.
V úvahu je brána i kompletní nová technologie a zázemí pro úpravu bazénové vody.
Součástí je také zpracování cest okolo hřiště a tolik potřebného parkoviště, které je
situované za fotbalovým hřištěm. V projektu je počítáno s vykoupením některých
pozemků od soukromých vlastníků, což může být problematické. Jedná se o poměrně
ambiciozní vizi, která může naší obci prospět a v celém regionu ji zviditelnit.
Odhad celkových nákladů se pohybuje okolo 18 mil. Kč. Je jisté, že tato suma je velmi
vysoká a je nemožné projekt financovat z obecního rozpočtu, zvláště uvažuje-li naše
obec o stavbě kanalizace a vodovodu. Celý projekt je koncipován tak, aby se do určité
míry dal realizovat postupně po dílčích etapách. Na financování je třeba vyjednat dotace
a to z různých zdrojů. Důležitý je fakt, že projekt celé revitalizace našeho sportovního
areálu je podporován Jihomoravským krajem, právě zmíněnou dotací na projektovou
dokumentaci. O našem koupališti a záměru se tím pádem ví, a je na zastupitelstvu
obce, zda se mu podaří dotace vyběhat. Projekt je uložen na obecním úřadě a je možné
do něj nahlédnout.
Rád bych v této souvislosti poděkoval panu Václavu Prokopovi za pomoc při
konzultacích a jednáních s projektanty.
Patrik Heger, místostarosta
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INFORMACE Z KNIHOVNY
V uplynulém období se neudálo nic mimořádného. Pokračuje pravidelné půjčování knih
a časopisů. Návštěvnost oproti letním měsícům je vyšší, ale nových čtenářů přibývá jen
sporadicky.
Pracujeme na přípravě inventarizace a vyřazování knih v příštím roce tak, aby se
uvolnily kapacity pro nové knížky. Jejich nákup byl v letošním roce právě z prostorových
důvodů omezen a peníze byly investovány hlavně do nákupu časopisů. Internet je
funkční, zájem o jeho využití ale není velký.
Znovu zvu všechny naše občany – od těch nejmenších, až po ty, co nejvíce pamatují
k návštěvě knihovny, posezení, popovídání či k četbě časopisů. Nastávající zimní čas je
pro to jako stvořený.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

VE ŠKOLCE SE NENUDÍME
Ve školce se opravdu s dětmi
nenudíme. Kromě našeho školního
vzdělávacího programu máme stále
nějaké překvapení a akce pro děti.
Každý první čtvrtek v měsíci chodíme do
Dětské jezdecké školy Řícmanice jezdit
na koních – občas nám to ale bohužel
pokazilo
počasí,
navštívili
jsme
bílovickou pekárnu, kde některé děti
viděly poprvé, jak se peče chléb a další
pečivo.
Na naší školkové zahradě nám předvedli výcvikáři z kynologického klubu Brno, jak se
cvičí pejsci pro záchranu lidí, navštívil nás hudebník – sběratel starých dobových
hudebních nástrojů - ukázal dětem 40 různých, většinou dřevených, nástrojů,
pohádkovým příběhem děti se všemi nástroji seznámil a na hudební nástroje také
zahrál. V měsíci listopadu nás navštívili dokonce šermíři, kteří nám předvedli své umění
v šermu a rytířském souboji.
V posledním měsíci v roce, v prosinci,
jsme přivítali Mikuláše se svojí družinou.
Na tradiční vánoční besídku si děti
připravují vystoupení pro rodiče a své
blízké a hlavně se těší na překvapení
pod vánočním stromečkem ve školce.
Fotky z akcí naleznete na webových
stránkách www.msricmanice.cz.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ
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SOKOL STÁLE V POHYBU
V plném proudu je cvičení všech
věkových
kategorií.
Těší
nás
především zájem dětí. Účastníme se
také série župních přeborů. Pěkné
druhé místo v přeboru ve šplhu
v kategorii mladší žákyně (tyč, 4,5 m)
vybojovala Veronika Kubíčková. Na
podzim jsme uspořádali drakiádu,
divadlo pro děti, mikulášskou nadílku,
výrobu vánočních přáníček a další.
A co nás čeká ještě v závěru roku?
Tradiční
zlatonedělní
vycházka
Čertíci z mikulášské nadílky
(20.12.) do Křtin. Sraz v 9.15 hod na
autobusové zastávce, odjezd autobusem do Babic nad Svitavou, pěšky do Křtin,
návštěva místního kostela a oběd v restauraci U Farlíků. Zpět buď pěšky nebo
individuálně vlastní dopravou.
Čas sváteční dětem zpříjemníme divadelním představením Vánoční skřítek Vločka
a princezna Olinka. Příjďte v neděli 27. prosince 2009 v 16 hod do sálu restaurace
U Lajcmanů. Vstupné: členové TJ a děti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Jste všichni srdečně
zváni.
Od nového roku jsme připravili pro ženy, muže a seniory zdravotní cvičení s prvky
jógy pod vedením sestry Zorky Ryšánkové a to každé úterý od 20 do 21 hod. V lednu
se také rozběhne nácvik skladeb na Sokolské Brno, které se uskuteční 4.-6. června
2010.
Druhý ročník přeboru Řícmanic ve stolním tenisu se uskuteční v sobotu 30. ledna
2010 od 14 hod ve cvičebně ve škole. Herní systém bude přibližně stejný jako v roce
minulém. Bude se hrát ve dvou kategoriích - ženy a muži, přičemž věková hranice
nebude nijak omezena. Kdo zvládá alespoň základy hry stolního tenisu, může se
přihlásit. Po zkušenostech z minulého ročníku doporučujeme všem hráčům, aby
s přihlášením neváhali. Konečná uzávěrka přihlášek je hodinu před jeho začátkem, tedy
30.1.2001 v 13.00 hodin. Závěr turnaje se předpokládá kolem 18-té hodiny. Startovné:
členové TJ 30 Kč, ostatní 40 Kč. Pro hráče bude připraveno malé občerstvení, pro
vítěze drobné věcné ceny. Přihlášky do turnaje přijímá bratr Vladimír Nováček,
Řícmanice 66, tel.: 724 292 455 (možno se přihlásit i zprávou SMS), e-mail:
siriusvn@seznam.cz.
Přejeme všem našim členům, příznivcům a občanům Řícmanic příjemné Vánoce a vše
nejlepší do nadcházejícího roku.
Ivana Hegerová a Vladimír Nováček, za výbor TJ

HASIČI INFORMUJÍ
Dne 28. listopadu se uskutečnila v restauraci U Lajcmanů výroční členská schůze SDH.
Zúčastnila se zhruba polovina členů naší organizace. Po uvítání členů, představitele
obce a hostů, zrekapitulování uplynulého roku, finanční zprávě, plánu činnosti na příští
rok a ocenění člena našeho sboru přišla na řadu diskuse. V ní nám pan místostarosta
ve svém referátu mimo jiné oznámil obdržení finanční dotace na zásahové družstvo od
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Jihomoravského kraje. I když částka není podle představ obce ani velitele zásahového
družstva, jsme vděční i za to. Dotace je účelová, to znamená, že se zakoupí výstroj
a výzbroj pro zásahové družstvo, což velmi zvýší naši zásahuschopnost a v neposlední
řadě ochranu zasahujících členů zásahového družstva. Pro představu, minimální
vybavení jednoho člena zásahové jednotky je pracovní stejnokroj PS II (kalhoty, blůza),
třívrstvý zásahový oblek (kalhoty, kabát), zásahová přilba, holeňová zásahová obuv,
pracovní rukavice a zásahové rukavice, vše schváleného typu. Spolu s vybavením
zásahového vozu a dalšími položkami je finanční náročnost pro obec značná, ovšem
podle zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nelze jinak
Jak jsem už několikrát zmiňoval, v příštím roce oslaví náš sbor 90.
V této souvislosti připravujeme jakýsi almanach, kde bude historie
fotografie. Proto prosím o zapůjčení jakýchkoliv fotografií, které
Řícmanice. Pokud je máte v elektronické podobě, můžete
sdhricmanice@centrum.cz, klasické fotografie bych si zapůjčil, ofotil a
Uvítal bych rovněž datování vzniku fotek.

výročí založení.
sboru a hlavně
se týkají SDH
je zaslat na
v pořádku vrátil.

V souvislosti s výročím založení sboru, by
chom chtěli uspořádat branný závod pro
děti a mládež. Tras by bylo několik, podle
věkových kategorií. Startovalo by se
v Močílkách, trasa by vedla přes Brněnku
s cílem na cvičáku. Účastníci by plnili
různé dovednosti, v cíli by bylo přichystáno občerstvení s opékáním špekáčků. Chceme navázat na tradici
požárních her Plamen, kterých se naši
bývalí mladí hasiči zúčastňovali, a vybudovat v dětech kladný vztah k hasičině
a doufat, že si tím vybudujeme solidní
základnu našich nástupců v zásahovém družstvu. Jak jen vidět na fotografii z letošní
hasičské pouti ve Křtinách, zájem mezi nejmladšími by byl.
Milan Stejskal, SDH a JSDHo

SENIOŘI NEZAHÁLÍ
Senioři svým posledním setkáním, konaném v září t.r., překonali co do počtu těchto akcí
magickou třináctku. Máme radost, že zájem o seniorské večery nadále trvá a tyto se
těší oblibě účastníků, stávají se tradičními a přispívají k rozvoji společenského dění
v naší obci.
Činnost v této oblasti chceme stále rozvíjet. O tom, jak dál, budeme rokovat na 14. setkání seniorů, které připravujeme na začátek roku 2010.
Pro závěr roku letošního připravujeme na 28. prosinec od 16. hod. seniorské posezení
v knihovně školy. Součástí tohoto večera bude promítání i zejména starých filmů
natočených na řícmanských hodech.
Všem občanům senioři přejí pěkné prožití závěru roku 2009, hodně klidu, spokojenosti
a hlavně zdraví v roce 2010.
Ing. Karel Matuška, za seniory
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FOTBALISTÉ NA SKLONKU ROKU
SK Řícmanice děkuje všem svým příznivcům za podporu v podzimní části soutěže.
Začátek sezóny se nám příliš nevydařil, ale postupem času se mužstvo sehrálo
a nakonec jsme skončili na 9. místě v tabulce městské soutěže. Ani v zimě nechceme
zahálet. Zajistili jsme vhodné prostory a každý pátek trénujeme v hale na Janouškové
ulici v Brně. Na Silvestra plánujeme pro všechny zájemce již tradiční "Silvestrovský
fotbálek". Přesný termín bude včas uveden na nástěnce SK.
Do nového roku přejeme všem svým příznivcům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Ing. Milan Malý, předseda SK

KŘÍŽ U CESTY NA VINOHRÁDKY
V minulých dvou číslech jsme začali psát malé putování po historii řícmanických křížů.
Dnes se podíváme do kroniky uložené v Rajhradě na zápis o kříži u cesty na
Vinohrádky: „V neděli 20-tou po sv. Duchu světil se s povolením G. konsistoře brněnské
dat. 17. října 1867 č. 3311 nový železný – litý kříž u Řícmanic. Tento kříž vybudoval pan
Filip Ševčík gruntovník z Řícmanic za své peníze a postavil na svém poli u cesty
z Řícmanic do Křtin – tak řečenými Vinohrádky vedoucí. Svěcení tohoto kříže vykonal
babický farář Vilém Sedlák a sice o 1 ¼ hodin po polednách šel s průvodem četným
z chrámu Páně babického k nově postavenému kříži, cestou zpíval lid litanie o všech
svatých – přišed na místo – posvětiv kříž dle předpisu a způsobu církevního, měl
přiměřenou řeč k lidu – načež modlil se lid litanie o sv. kříži a prozpěvujíce – Bože
chválíme Tebe – nastoupil zpáteční cestu do chrámu Páně v Babicích – kdežto udělil
lidu sv. požehnání. K udržování a opravování tohoto kříže není chrám Páně zavázán
a povinován.“

SVĚTLO Z BETLÉMA
Asi jen málokdo není Vánocemi nějakým způsobem prostoupen, uchvácen… Jiné
svátky nebývají tak očekávány a slaveny jako Vánoce. Jsou svátky, které slaví větší či
menší skupiny lidí – jedni slaví listopad, druzí MDŽ, třetí to a čtvrtí ono. Ale Vánoce jsou
výjimkou, zasahují snad každou rodinu, ať již v křesťanství žije nebo ne. Je to asi tím,
že si všichni více či méně uvědomujeme, že okamžik narození Ježíše je chvíle, kdy Bůh
na sebe vzal smrtelný úděl člověka, aby za jeho hříchy zaplatil výkupné obětováním
svého života na kříži. Je to opravdu mimořádný a ojedinělý okamžik v celé historii
lidstva. To je právě ta chvíle, od které počítáme náš letopočet. Ten, kdo dokáže přijmout
tento nezasloužený dar, je obdarován nejen o Vánocích, ale čerpá z tohoto daru po celý
svůj život i po celou věčnost. Ježíš se narodil v tichosti a skromnosti Betlémské jeskyně
na okraji Betléma, jako bezbranné dítě a přece se ho bál i král Herodes.
Symbolem Vánoc je světlo, Betlémské světlo, které je každoročně rozváženo z Betléma
do kostelů po celém křesťanském světě. Již několik týdnů po revoluci v roce 1989
k nám Betlémské světlo přivezli čeští exiloví skauti z Vídně. O rok později tuto akci
organizoval Jan Svoboda z Brna. Dnes je již rozvoz Betlémského světla skauty u nás
tradicí, lidé si z kostelů odnáší plamínek domů, aby jim svítil na štědrovečerním stole.
V Řícmanicích kostel není, ale těm, kteří budou mít zájem, Betlémské světlo do
Řícmanic doneseme. Bude umístěno 23. a 24. prosince na návsi pod vánočním
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stromem a na hřbitově u kříže. Starším osamoceným lidem Betlémské světlo přineseme
až domů, stačí zavolat na některý z níže uvedených telefonů a uvést adresu.
Víme, že Vánoce nejsou jen radosti, mnozí jsou nemocní, mají různá trápení. Kdo by
cítil potřebu a chtěl být zahrnut do našich modliteb, může také zavolat nebo i anonymně
napsat SMS zprávu. Je možné nechat sloužit mši za jednotlivce nebo i za celé rodiny,
přinést svaté příjímání nemocnému a udělit svátost nemocných ve vašich domovech.
Vše po domluvě zprostředkujeme.
V současné době zakládáme občanské sdružení, které bude spolupracovat s obecním
úřadem při restaurování a obnově kulturních památek, historických křížů
v Řícmanicích. Dále usilujeme o vybudování sakrální stavby a o obnovu duchovních
hodnot, které se v době čtyřicetiletého útlaku nemohly plně rozvíjet. Jsme přesvědčeni,
že Řícmanicím taková stavba chybí. Jsme také přesvědčeni, že taková stavba je pro
Řícmanice stejně důležitá, jako například chodníky, na které každý z nás přispívá
daněmi. Jistě je nám všem jasné, že z daňového rozpočtu sakrální stavba hrazena
nebude, čímž chodníky ani silnice neutrpí. Po mnohá desetiletí posouváme naše okolí
k lepšímu hlavně po stránce materiálního zabezpečení a zjednodušení života našeho
fyzického těla. Snažíme se udělat si život příjemnější – to by bylo v pořádku,
kdybychom neopomíjeli pečovat také o duchovní stránku našeho života. Už jsme si
odvykli myslet na tuto naši součást. Máme ale stále možnost udělat krok k tomu,
abychom se přijali se vším, co k nám patří.
Přejeme a vyprošujeme požehnané Vánoce a nový rok 2010.
Dana Menšíková, za farníky
(D. Menšíková, tel: 774625811, I. Slaná 545228132, M. Mahelová 545227238, J. Kotas st.
545227331, J. Kalivodová 607681623 – ve večerních hodinách)

ZNÁTE HO?
Víte kdo je restaurátor a restauratér?
První jmenovaný je osoba, jejímž
povoláním je restaurování výtvarných
uměleckých děl. Tento popis přesně
sedí na Romana Slaného, který s vyznamenáním složil maturitní zkoušku
v oboru umělecký truhlář a následně
pokračoval ve studiu na jediné státní
škole tohoto zaměření u nás, Vyšší
odborné škole restaurátorské v Brně,
kde získal titul DiS. (diplomovaný
specialista). Ročně přijímají devět studentů, i když zájem je desetinásobný.
Co se děje s uměleckými kusy, které se dostanou do tvé dílny?
Mnohé. Učebnicová definice říká, že restaurátorství je souhrnem uměleckých,
umělecko-řemeslných a technických úkonů, jejichž cílem je maximálně možné
zamezení hmotného úpadku uměleckého díla a zpřístupnění jeho duchovní obsahové
hodnoty, a to při maximální míře respektování autenticity a fyzikální, historické
a estetické celistvosti hmotné podstaty i výtvarné formy díla. Já říkám, že jsem lékařem
umění. V praxi se vždy musí začít umělecko historickým průzkumem, zhodnocením
současného stavu díla, navržením postupu, což je nejsložitější, nejdůležitější a také
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časově nejnáročnější etapa. Pak teprve následuje samotná manuální práce. Práci nám
také velmi znepříjemňuje dřevokazný hmyz, který dokáže materiál doslova sežrat.
Kdo se na tebe obrací s žádostí o restaurování?
Jsou to především sdružení např. nájemníků, bytová
družstva, pro které většinou restauruji stavebně
technické prvky, jako jsou dveře a okna a také farníci
a soukromí zadavatelé. Ti jsou zvláštní skupinou,
chápou hmotné památky po předcích jako rodinné
stříbro a dovedou si jich vážit.
Jakých uměleckých děl, na kterých jsi pracoval, si
nejvíce ceníš?
Je to asi renesanční sekterář ze Štemberka. Hodně mě
těší věci, které zůstanou tady v okolí. Patří k nim misijní
kříž, který jsem vyřezal dle mého návrhu pro obřanskou
farnost při kostele sv. Václava a nově restaurovaný
pašijový kříž mezi Řícmanicemi a Bílovicemi.
Vyrábíš třeba i běžný nábytek?
Také, ale velmi málo. Udělal jsem nějaké stoly, postele
a dvě kolébky. Z 95% se zabývám jen restaurátorskou
prací.

Pašijový kříž mezi Řícmanicemi
a Bílovicemi

Co bude objektem tvého zájmu v blízké budoucnosti?
Určitě dveře babického kostela a také příprava projektu opravy Zlámaného kříže.
připravila Ivana Hegerová

PODĚKOVÁNÍ
Jsou mezi námi lidé, kteří se starají o naše nemohoucí a nemocné spoluobčany. Za to
si bezpochyby zaslouží náš obdiv a také dík. Jejich pomoc přichází v pravou chvíli tam,
kde státem organizovaná pomoc není účinná, vhodná nebo přijatelná. Jistě je sami
znáte ze svého okolí. Sám jsem byl svědkem takového počínání. Rád bych proto
poděkoval panu Stanislavu Kratochvílovi za jeho ochotu, s jakou pomáhal svému
sousedovi panu Františku Polákovi v jeho posledních měsících života. Tam, kde
naprosto selhala rodina a státem organizovaná pomoc nebyla akceptována, pomáhal
obětavý soused. Děkuji i všem ostatním, kterým není lhostejný osud těch, kteří pomoc
potřebují.
Patrik Heger, místostarosta
--------------------------Prodejna potravin ENAPO v Řícmanicích
•
přijímá objednávky od 14. prosince 2009 na: mini zákusky, listová těsta,
linecká těsta, vánočky, veky, saláty, chlebíčky ...
•
za každý nákup nad 500 Kč dostanete plechovku piva, akce platí od
18. prosince 2009
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám radostné Vánoce a šťastný nový rok.
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Kdo si hraje, nezlobí
Zatupitelstvo obce zve maminky, tatínky a všechny ostatní, které zajímá téma
chybějícího dětského hřiště v Řícmanicích na veřejnou debatu o tomto problému.
Ve středu 16.12. 2009 v 18 hod. v knihovně Obecního domu.
Těšíme se na hojnou účast.
--------------------------Zlatonedělní vycházka
20. prosince 2009, sraz v 9.15 na zastávce směr Babice nad. Svit., více na str. 7
--------------------------Vánoční koledování
v pondělí 21. prosince 2009 v 17.30 v sále restaurace U Lajcmanů
--------------------------Divadelní představení pro děti
Vánoční skřítek Vločka a princezna Olinka
v neděli 27. prosince 2009 v 16 hod. v sále restaurace U Lajcmanů
Vstupné: členové TJ a děti 30 Kč, ostatní 50 Kč
--------------------------Beseda s promítáním filmů z řícmanských hodů
v pondělí 28. prosince 2009 od 16 hod. v knihovně
Srdečně zvou senioři.
--------------------------Zdravotní cvičení s prvky jógy
každé úterý od 20 hod. ve cvičebně TJ, začínáme 5.1.2010
--------------------------Posezení s cimbálovou muzikou Drahan
v sobotu 23. ledna 2010 od 19 hod. v sále restaurace u Lajcmanů
--------------------------Přebor Řícmanic ve stolním tenisu
v sobotu 30. ledna 2010 od 14 hod. ve cvičebně TJ, více na str. 7
--------------------------Obecní ples
v sobotu 13. února 2010 od 20 hod. v sále restaurace U Lajcmanů
--------------------------Ostatková zábava
26. února 2009 od 20 hod. v sále restaurace U Lajcmanů, hraje Frajír
Vstupné: v předprodeji 40 Kč, na místě 50 Kč. Občerstvení, tombola.

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
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