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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
blíží se konec roku a je opět čas na zamyšlení, co se podařilo, nepodařilo a o co se
budeme dále snažit.
Bezpochyby můžeme říct, že na otázku „Mají si kde hrát?“ máme jednoznačně
kladnou odpověď – ano mají. Řícmanické děti mají od letošního roku k dispozici
nádherné nové hřiště s velmi vkusně a vtipně vybudovanými herními prvky v lokalitě
Na Štukách. Od jara bude k dispozici také menší hřiště v areálu koupaliště. To by mělo
být v provozu nejen v době otevření koupaliště.
Podařilo se zrekonstruovat některé chodníky u hlavní silnice, tak snad bude
i jednodušeji proveditelná zimní údržba. Rovněž se podařilo alespoň částečně
zrekonstruovat schody Na Skálu a vyřešit jejich osvětlení.
Z dotace MAS Moravský Kras jsme vyřešili čistění bazénové vody pořízením nových
filtračních a s tím souvisejících zařízení spolu s novým přístřeškem na tuto technologii.
V letních měsících proběhla menší stavební úprava ve školce. Jednalo se o navýšení
počtu záchodů a umyvadel, aby mohl být schválen definitivní počet dětí a to 24.
Obec pořídila rovněž měřiče rychlosti umístěné na začátku a konci obce. Zatím se
ukazuje, že řidiči si radarů všímají a doufejme, že je to povede k ukázněnější jízdě.
Nemalé prostředky obec investovala do rekonstrukce hasičského vozu, výstroje
a výzbroje hasičů.
Nepodařilo se získat dotaci na vybudování kanalizačního sběrače a rekonstrukci
vodovodní sítě. Ale možná by se dalo říci, že všechno zlé je i k něčemu dobré.
V prvním čtvrtletí 2012 vyjde nová výzva, kde budeme žádat o dotaci na kanalizaci,
tentokrát bez vodovodní sítě. Projekt bude menší a pro obec finančně méně
náročnější. Rekonstrukci vodovodu bychom pak řešili na etapy, abychom nezatížili
rozpočet obce tak velkým zadlužením, jako při současném řešením obou projektů.
Z rozpracovaných záležitostí bych chtěla zmínit snahu o zřízení další zastávky v Řícmanicích Na Štukách (u bytovek) a projekty přechodů pro chodce na nejfrekventovanějších místech. Celá záležitost týkající se projektů realizovaných na silnici je dosti
složitá na projednávání. Majitelem komunikace je Jihomoravský kraj a provozovatelem
Správa a údržba silnic JmK. Vše se musí řešit po dohodě s oběma institucemi.
Stálicí v plánech naší obce je snaha získat dotace na lepší vybavenost koupaliště
(sociálního zázemí, šaten atd). Projekt je připravený. Čekáme, zda bude v dohledné
době k dispozici vhodný dotační titul. Stejně jsme na tom i s projektem rekonstrukce
opěrné zdi u obecního úřadu.
Tak uvidíme, jaká překvapení nám přinese příští rok. Z vývoje současné situace
financování obcí mám pocit, že možná opravdu nevyjdeme z údivu. V očekávání věcí
příštích velký optimismus bohužel není na místě. Co je pozitivní, že obec momentálně
není nijak nadměrně zadlužena a v případě nepříznivého vývoje finanční situace se
můžeme rozhodnout, že obec dále nebudeme zadlužovat dofinancováním projektů.
S končícím rokem bych ještě ráda poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na společných akcích, ať už to byly brigády, společenské akce, akce pro děti.
Také děkujeme všem, kteří se podíleli a podílejí na tom, aby naše obec byla uklizená
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a upravená. Obec má v současné době k dispozici „údržbářskou četu“, ale při nejlepší
vůli se nedá ani finančně ani časově zvládnout všechno. Takže děkujeme všem, kteří
udržují okolí svého bydliště.
Za celé zastupitelstvo obce Řícmanice přeji všem, co nejklidnější a nejpříjemnější
prožití vánočních svátků. Myslím, že ani tolik nemusí záležet 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 přejeme hlavně
zdraví a hodně úspěchů v pracovním i soukromém životě.
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Uzavření Obecního úřadu Řícmanice
Obecní úřad bude ve dnech 19. – 31.12.2011 uzavřen, děkujeme za pochopení.

OBECNÍ ROZHLAS
Jak jsem vám přislíbil v minulém čísle zpravodaje, vracím se k anketě o obecním
rozhlasu.
Přestože jsme k vybudování nového obecního rozhlasu zaznamenali řadu ústních
připomínek, ať už pro, či proti, anketních lístků se navrátilo minimum a i mailových
zpráv došlo tak málo, že není možné z tohoto vzorku udělat nějaký zodpovědný závěr.
Z tohoto důvodu se budeme novým obecním rozhlasem ještě dále zabývat.
Libor Slabý, místostarosta

OBECNÍ KNIHOVNA
Tentokrát nabídka některých zajímavých nových titulů pro dospělé čtenáře.
Z našich autorů:
Ženské romány S. Monyová: Srdceboly, Citová divočina, Manželky na odpis
T. Keleová: Duhový most
D. Šárková: Nezlomená osudem
Pro milovníky napětí M. Viewegh: Mafie v Praze
Klasika
A. Lustig: Démanty noci
J. Hašek a K. Vaněk: kompletní soubor 3 knih o Švejkovi
Ze zahraničních autorů:
Detektivní žánr několik knih od klasika detektivek E. S. Gardnera
R. Bachman (s dodatkem S. Kinga): Blaze
Klasika John Irwing: Pravidla moštárny (úspěšně zfilmováno)
Poslední noc na klikaté řece
S. Mawer: Skleněný pokoj (román situovaný do vily Tugendhat)
A. Myrer: Poslední kabriolet (vynikající generační výpověď o Americe 20. st.)
MUDr. Hana Staňková, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pomáháme chránit přírodu
Ve školce se děti učí, jak se chovat v přírodě a jak s ní žít v rovnováze. Tomu dnes
napomáhá několik možností. My jsme si zvolili tyto cesty - upravujeme zahradu školky
na více přírodní styl a s dětmi třídíme odpad.
Od 8. listopadu 2011 jsme zapojeni do projektu “Zelená škola”, což znamená třídit
nejen základní složky odpadu jako je papír, sklo, plasty, ale i elektroodpad a baterie.
Za vstupními dveřmi ve školce máme umístěný speciální sběrný box na elektroodpad
i s informacemi, co do boxu patří a co ne. Děti, rodiče a učitelé mohou nosit ze svých
domácností elektroodpad a my zajistíme jeho odvoz a likvidaci.
S dětmi jsme si vytvořili náš vlastní ekokodex, kde jsme si stanovili základních
8 pravidel ekologického života:
1. chráníme čisté ovzduší
2. pečujeme o čistotu vody
3. pečujeme o své zdraví
4. šetříme energií
5. třídíme odpad
6. nakupujeme ekologicky
7. chráníme přírodu
8. pečujeme o zvířátka.
Nedávno jsme navštívili školské zařízení
pro environmentální výchovu dětí Lipka,
pracoviště Jezírko v Brně - Soběšicích,
kde s dětmi pracovali místní lektoři. Asi
největším zážitkem bylo pečení bramborových placek na kamnech, které si
děti samy připravily a také snědly.
V rámci péče o své zdraví jsme rozšířili
aktivity o návštěvy solných jeskyní,
kam jezdíme 1x za měsíc. Pravidelně 1x
za týden si děti sprchují plosky nohou
a následně nato si je masírují masážními pomůckami, prochází po zdravotním
chodníčku a zdravotních kamenech. Doufáme, že takto dětem ukážeme možnosti
životního stylu a přispějeme k dobrému zdraví, obzvlášť v tomto zimním období.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol stále v pohybu
Také máte pocit, že čas od hodů do Vánoc uběhne rychleji než zbytek roku? Sokol ho
zpestřil cyklozávodem, podzimní drakiádou, stezkou odvahy Les ve tmě, lamiponovým
průvodem, vázáním adventních dekorací, vánočním autorským čtením a výrobou
vánočních přáníček. I cvičení je v plném proudu. Cvičí všechny složky a tělocvična je
vytížená každý den. Máme z toho velkou radost.
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Nebudeme zahálet ani před svátky a do nového roku vyrazíme pěkně zostra. A co
chystáme?
Také letos se bude konat tradiční zlatonedělní vycházka do Křtin. Výletníci pojedou
18. prosince v 9.20 autobusem z Řícmanic do Babic nad Svitavou a pak půjdou pěšky
do Křtin. Tam je čeká zastavení v kostele, zvonkohra i oběd. Potom zpátky zase pěšky
nebo individuální dopravou. Chcete-li, přidejte se!
V sobotu 7. ledna 2012 od 14 hod. v tělocvičně školy se koná tradiční Přebor
Řícmanic ve stolním tenise. Ovládáte-li alespoň základy hry, přihlaste se co nejdříve,
usnadníte nám tím organizaci turnaje. Konečná uzávěrka přihlášek je hodinu před
soutěží, tj. ve 13 hod. Turnaj je určen pouze amatérským hráčům. Přihlášky přijímá
Michal Diatka osobně, prostřednictvím SMS, tel.: 776 178 682 nebo elektronicky na
adresu michal@diatka.cz. Možno se přihlásit i na místě od 12.45 do 13 hod. Startovné:
členové TJ 30 Kč, ostatní 40 Kč.
Pro milovníky tance jsou připraveny taneční pro mírně pokročilé. Bude se jednat
o čtyři dvouhodinové lekce každý pátek od 20 hod. v sále restaurace U Lajcmanů.
První lekce 20.1. 2012, v době jarních prázdnin lekce dle dohody. Lektory budou
Ing. Jindřich Vláčil, ředitel taneční školy Eso s partnerkou. Cena kurzu 350 Kč/osoba
členové TJ, 400 Kč/osoba ostatní. Zájemci hlaste se nejpozději do 15.1.2012 Renatě
Diatkové osobně, e-mailem: renata.diatkova@gmail.com nebo telefonicky
776 178 683.
V pondělí 23. ledna 2012 od 17.30 hod v knihovně si budou moci zájemci vyzkoušet
pletení z pedigu pod vedením Aleny Hegerové. Cena 130 Kč člen TJ, 150 Kč ostatní.
V ceně je materiál na jeden výrobek a rady lektorky. Je nutné přihlásit se nejpozději do
18. ledna. Kontakt: hegerovaalena@seznam.cz, tel.: 736 265 710.
Dětský karneval se koná v neděli 19. února 2012 v 15 hod. v sále restaurace
U Lajcmanů. Program pro vás tentokrát připraví agentura Koráb.
Bude další ročník Řícmanského talentu? Bude! A to v březnu 2012
v sále restaurace U Lajcmanů (termín bude upřesněn později).
Přihlásit se může každý, kdo bydlí v Řícmanicích nebo zde má
příbuzné – babičku, dědečka, tetu, strýce nebo zde jeho rodiče mají
dům, byt, chatu či pozemek. Již nyní se můžete přihlásit Heleně
Bajerové osobně, Řícmanice 146, telefonicky 545 227 569 nebo
elektronicky na adrese helenkabajerova@centrum.cz. Vítáni jsou
jednotlivci i skupiny, děti malé, velké i náctileté. Odměna nemine
nikoho.
Česká obec sokolská v roce 2012 oslaví 150. výročí svého založení - založení Sokola.
Největší akcí, která se bude při této příležitosti konat, je XV. všesokolský slet v Praze
(1.-7.7.2012). Ani naše jednota nechce při oslavách chybět. V hodinách se již nyní
začíná s nácvikem sletových skladeb pro předškolní děti, mladší žákyně, starší žákyně
a Věrnou gardu.
Všem našim cvičencům, cvičitelům, členům a příznivcům přejeme hezké Vánoce
a hodně zdraví a zdravého pohybu v novém roce.
Ivana Hegerová, starosta TJ
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Hasiči informují
V září se v Březině u Blanska členové
našeho sboru zúčastnili ukázky hašení
historickou technikou na oslavách výročí
vypálení vesnice. Oslavy měly charakter
ukázek současné i historické techniky
s provedením činností při zásahu na hořící
objekt v dýchací technice, záchraně osob
a dohašování s postupným rozebíráním
konstrukcí.
Po delším hledání vhodných prostor
a dohodě s nájemcem, našla obec místo na
přístřešek pro hasičskou techniku na dvoře místní restaurace. Po nakoupení materiálu
se členové SDH na podzim pustili do stavby. Dvůr se podélně rozdělil na zhruba stejné
poloviny. Bližší část k restauraci zůstala k užívání současnému nájemci, část ke
zbrojnici bude užívat SDH na parkování Ereny, ta je v majetku SDH a na parkování
dopravního automobilu Mitsubishi, který je obecním majetkem a je zařazen do
výjezdu. Konstrukce je z dřevěných trámů a fošen, boční stěna je z OSB desek,
krytina je bitumenová vlna, okapy a svody jsou z pozinkovaného plechu. Na vjezd se
použila větší část původní brány a vybudovala se ještě jedna, takže na dvůr jsou dva
samostatné vjezdy. Veškeré práce na stavbě byly prodedeny svépomocí členy SDH.
O náklady se rozdělí obec a SDH rovným dílem. Samotná stavba trvala bezmála
6 víkendů, 14 členů sboru na ní
odpracovalo více než 245 hodin. Všem
děkujeme.
V sobotu 3. prosince proběhla v místní
restauraci výroční členská schůze SDH
Řícmanice. Členové výboru přednesli
zprávy o činnosti sboru, zásahového
družstva, soutěžního družstva, stavu zásahové i historické techniky. Dlouholetým
členům bylo předáno věrnostní ocenění
a přijali se noví členové.
Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice

Ohlédnutí za podzimní sezónou SK
Do tohoto ročníku jsme nastupovali s cílem poprat se o postup do městského přeboru.
Mužstvo hrálo pod vedením Romana Kuklety, který nás bohužel v průběhu sezóny
náhle opustil. Pro řícmanský fotbal je to obrovská ztráta.
III. třída mužů se hraje v základní části dvoukolově (podzim-jaro) ve dvou skupinách
(A a B), potom následuje nástavbová část (play-off) o postup do II. třídy (družstva na
1. - 5. místě ze základní části) a o umístění (družstva na 6. - 10. místě). Vzhledem
k tomu, že konečné pořadí ve skupinách bude známé až po 18. kole (22.4.2012),
v pondělí 23. dubna 2012 v 15.30 provede Sportovně technická komise za účasti
zástupců oddílů vylosování čísel a účastníků pro skupiny pro postup do II. třídy a pro
umístění. Získané body ze základní části budou jednotlivým družstvům připočítávány.
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Bezprostředně po vylosování obdrží oddíly rozlosování do finálové části soutěže.
Naším cílem je proto získat co nejvíce bodů a umístit se do pátého místa tabulky a na
jaře zkusit bojovat o nejlepší umístění v tabulce o umístění.
Teď trochu čísel po podzimní části 2011:
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Řícmanice

13

9

2

2

41: 12

29

( 11)

2.

Medlánky B

12

8

2

2

46: 15

26

( 8)

3.

Tuřany B

13

7

2

4

26: 17

23

( 2)

4.

Slatina B

12

7

2

3

32: 25

23

( 5)

5.

Start B

13

4

4

5

25: 26

16

( -5)

6.

Chrlice B

12

4

1

7

22: 29

13

( -5)

7.

Obřany B

12

4

1

7

24: 34

13

( -5)

8.

Jundrov B

13

4

1

8

35: 48

13

( -5)

9.

Bílovice B

12

1

1

10

9: 54

4

(-14)

Nejlepšími střelci mužstva jsou bratři Zbořilové, kteří dali po 10, hned za nimi je Petr
Král - 9 branek. Hráči inkasovali 23 žlutých karet a 2 červené karty.
Mužstvo mužů po skončení soutěže udržuje kondici každé úterý v hale na Janouškové
v Brně. V jednání jsou na leden a únor 2012 přípravné utkání na umělé trávě také na
Janouškové. Od ledna bude mužstvo mužů pilovat fyzickou kondici na hřišti.
Mladší žáci pod vedením trenéra Tomáše Rozsypala zakončili bohužel podzimní
sezónu na posledním místě, potěšující však je, že hráli vyrovnané zápasy s mužstvy
z předních míst tabulky.
Mužstvo starší přípravky vede trenér Jaroslav Olešovský mladší. Mužstvo přípravky
bohužel skončilo také na posledním místě tabulky, ale i přes to je na hráčích na hřišti
vidět snaha o lepší výsledky, které se snad dostaví v jarní části soutěže.
Obě mládežnická družstva se po ukončení podzimní sezóny připravují přes zimu
v tělocvičně kanické školy a mají v plánu sehrát několik přátelských halových zápasů.
V jednání jsou také halové turnaje.
Sportovní klub každoročně připravuje na hřišti 31. 12. 2011 již tradiční „Silvestrovský
fotbálek“. Tímto zveme všechny svoje fanoušky a příznivce. Sraz v 10 hodin na hřišti.
Sportovní klub Řícmanice přeje krásné prožití svátků vánočních a všechno
nejlepší v roce 2012.
Roman Kubíček, za SK

Hody definitivně za námi
Poslední připomínka letošních hodů – máje – padla 19. listopadu slavnostně k zemi.
Na památku zůstal jen šátek, který si již tradičně nechává hlavní stárka. Týž den
v podvečer jsme shlédli filmové vzpomínky Libora Prokopa, ochutnali z 10-ti druhů
martinských vín a zazpívali si s Řícmanickými šumaři.
Abychom se hodovně naladili i v zimě, zveme vás na posezení u cimbálu, které se
uskuteční v sobotu 21. ledna 2012 v 19.30 v sále restaurace U Lajcmanů. Zahraje
cimbálová muzika Líšňáci.
Zapište si do svých kalendářů, že Řícmanské hody 2012 se budou konat 1. září.
Ivana Hegerová, za organizátory
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Vánoce, Vánoce přicházejí …
Tak se zpívá v jedné z mnoha vánočně laděných písní oslavujících Vánoce. Ale co
nebo kdo vlastně o Vánocích přichází? Mnozí se stále ještě ptají: Proč se vlastně ty
Vánoce slaví?
Máme dnes vyšší stavby a širší dálnice, ale menší vitalitu a omezenější pohled na
svět. Mnoho spotřebováváme a málo se těšíme. Máme větší domy, ale menší rodiny.
Děláme více kompromisů, ale času máme málo. Máme více léků, ale zdraví méně.
Znásobili jsme své vlastnictví, ale uznáváme málo hodnot. Mluvíme mnoha slovy,
milujeme méně, ale naše nenávist je veliká. Doletěli jsme na měsíc i zpět, ale je pro
nás namáhavé navštívit souseda. Prozkoumali jsme vnější prostor, ale nikoliv naše
nitro. Máme vyšší IQ, ale moudřejší nejsme. Žijeme v době velké svobody, ale
nedokážeme ji vhodně využít. Jídla máme více, ale je méně výživné. Máme více
příjmů ve svých rodinách, ale ty se přesto rozpadají. Každý den, každá hodina a každá
chvíle je jedinečná a nevíme, zda nebude tou poslední.
Řekněme svým blízkým a přátelům, jak moc je milujeme. Nepřicházejí Vánoce,
přichází živý Bůh. Co se stalo mudrcům v Betlémě? Naplnila je nevýslovná radost. To
je důležité vědět. Kéž nás radost z prožitých Vánoc provází ještě po mnoho dalších
dnů v roce 2012.
Jiří Kotas st., o.s. Ora labora 2010

Ohlédnutí
Něco jsme nestihli, něco se nám povedlo a něco nás teprve čeká. Uplynulý rok
občanské sdružení zahájilo přednáškou Dr. Jiřího Grygara, která podle přeplněného
sálu a spokojených úsměvů potěšila mnoho jeho příznivců nejen z Řícmanic.
Během letních měsíců organizovalo o.s. restaurování Zlámaného kříže a začátkem
října uspořádalo bohoslužbu a slavnost svěcení kříže s účastí 110 občanů.
Restaurování Zlámaného kříže dalo o.s. přednost před obnovou řícmanického zvonu,
neboť ten - kovový, krytý pod přístřeškem nepodléhá zkáze tak, jako dřevěný kříž
v prostoru nechráněném. Chceme ještě poděkovat dobrovolným hasičům z Řícmanic
za pomoc při zajištění dopravy starších a málo pohyblivých občanů ke Zlámanému
kříži, kde se konala mše. Tato služba byla všemi, kteří ji využili, velice oceněna.
Oprava a navrácení zvonu jeho důstojnosti je teprve před
námi.
V letošním adventu o.s. uspořádalo adventní koncert dětí
nejen z Řícmanic se čtením – tu a tam andělským. Malí
muzikanti a zpěváčci svým talentem povznesli předvánoční
atmosféru vskutku do nebeských výšin.
Před Štědrým dnem bude pod vánočním stromem u kříže
na návsi již tradičně betlémské světlo, abychom si ho mohli
zanést domů a zapálit na štědrovečerním stole.
O.s. zadalo výrobu dalšího filmu a půjde-li vše bez
komplikací, bude dokončen a v Řícmanicích promítán ještě
před koncem roku.
Dana Menšíková, o.s. Ora et labora 2010
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Jak se dařilo včelařům v ZO Bílovice n. Svitavou v letošním roce
(… v Babicích, Bílovicích, Kanicích, Ochozi a Řícmanicích)
Letošní rok si včelaři poměrně chválí, především pro vydařené jaro. To mělo vliv i na
vylepšenou snůšku medu a dobrý rozvoj včelstev. Léto se již tak dobře nejevilo. Krom
poměrně chladného a deštivého počasí potrápí včelaře v celém Jihomoravském kraji
především rozšířená nebezpečná nákaza – varoáza včel. První podzimní ošetření,
ještě v příjemných slunečných dnech, skutečně prokázalo vyšší spad roztočů
a oprávněnost požadavku ošetřit včely během podzimu třikrát (fumigací nebo
aerosolem) s posledním ošetřením v prosinci, kdy jsou včely již bez plodu.
Jak se tedy včelařům v naší ZO vedlo oproti roku předcházejícímu?
Počty včelstev v ZO
k 1.5.2010: 324
k 1.5.2011: 291
k 15.9.2010: 364
k 15.9.2011: 368
Výnosy
med v r. 2010: 3 218 kg med v r. 2011: 6 221 kg
vosk v r. 2010: 110 kg
vosk v r. 2011: 199 kg
Výnos medu v naší ZO (na kmenové včelstvo) tedy vzrostl z 9,9 kg na 21,4 kg.
Pokud zvážíme poměrně velké množství práce, které je potřeba včelám věnovat
a nutnost během podzimu odebraný med včelám nahradit krmením cukrem (10 až 15
kg na včelstvo), pak je chov včel v malém skutečně především náročným koníčkem.
V těchto souvislostech je také dobré si uvědomit, že vlastní snůška medu není hlavním
přínosem včel pro nás pro všechny. Přejme si tedy příznivou zimu a dobrý stav
včelstev na jaře příštího roku.
Ing.Vladimír Levínský, jednatel ZO ČSV Bílovice nad Svitavou

ZNÁTE HO?
Je to už pěknou řádku let, kdy kap. Ing.
Josef Taranza ml. (*1961) létal nad
Řícmanicemi na bezmotorovém kluzáku.
Dnes je pilotem několika typů Boeingů
(starší řady 737-400, 737-500 a nové
generace NG 800, NG 900) a vozí pasažéry
do nejrůznějších končin světa. S manželkou
a dvěmi dětmi (5 a 8 let) žije v Lánech
u Prahy. Nebylo nám dopřáno, abychom se
setkali osobně. Tři dny po rozhovoru odlétal
na delší dobu do Indie. Do Řícmanic jezdí
jen párkrát do roka, ale rád.
Jak se kluk z Řícmanic stane pilotem
Boeingu?
Létání mě fascinovalo už od mládí. Otec ze mě chtěl mít sice muzikanta, ale to
naštěstí nevyšlo. Hrával jsem na klarinet a vypadalo to na konzervatoř. Já trval na
svém. Začínal jsem na větroních ve Svazarmu v Medlánkách. Vystudoval jsem strojní
průmyslovku v Jedovnicích a pak VUT fakultu strojní v Brně. V roce 1988 jsem
narukoval do Dukly Liberec jako instruktor létání a tam jsem zůstal. Po revoluci jsem
dostal nabídku do letecké školy v Českých Budějovicích a to už jsem se věnoval
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akrobatickému létání na letadlech Zlin 50. V roce 1992 jsem se v této disciplíně
zúčastnil Mistrovství světa ve francouzském Lehavre. Rozběhnuté závody však byly
z důvodu velmi nepříznivého počasí zrušeny. V roce 1995 přišla nabídka z ČSA, které
jsem využil a zůstal až do teď.
Co dělá pilot, když je spuštěný autopilot?
… smích. Dnes letadla létají na přístroje, tzn. že velkou část letu kapitán letadla
a druhý pilot vykonávají hlavně kontrolní činnost. Kontrolují, zda je vše v pořádku.
Jak často jste podrobováni přezkoušení?
Každého půl roku. Zkoušky se skládají ze dvou částí. První se odehrává na simulátoru, kde jsou naprosto stejné vjemy jako ve skutečném letadle (stupání, akcelerace,
náklon…). Řešíme tam především různé simulované závady stroje za letu. Druhá část
je tzv. linkové přezkoušení na trati a to se odehrává v reálu. Musíme se podrobovat
pravidelně také zdravotnímu vyšetření. Do 40-ti let je to jednou do roka, potom
každého půl roku. Musím bohužel říct, že s věkem se reakce zpomalují. U nás je povoleno být kapitánem letadla do 65 let. Může se létat i déle, ale už jen jako druhý pilot.
Sleduješ v televizi dokumenty o leteckých katastrofách?
Ano a musím říci, že jsou docela poučné. Zatím se mi naštěstí nic vážného
nepřihodilo. Jen mi dvakrát prasklo čelní sklo a v 11,5 km nad zemí, není to nic moc.
Prasklina se šíří neuvěřitelnou rychlostí. V těchto situacích je důležitý zdravý rozum
a zkušenosti.
Máš nějaké oblíbené destinace kam lítáš?
Mám rád třeba Londýn a také Košice. Mimochodem, když se letí z Košic, letíme nad
Řícmanicemi. I ze 7 nebo 8 kilometrů nad zemí jsou pěkně vidět domy i zahrady.
Krásné je také letět třeba nad pouští v Libyi, nad Abu Dhabi, Damaškem,... Rád létám
charterové (nepravidelné) lety. Když se to ještě mohlo, brával jsem zájemce do
kokpitu. Bylo fajn s nimi sdílet jejich radost.
Co tě láká do Indie?
Dostal jsem nabídku od indické letecké společnosti, abych pro ně létal. Tam je letecká
doprava ve stádiu velkého růstu. Indie má, 1,2 miliadry obyvatel. V jejich vybavení jsou
modernější stroje Boeing a také úplně nové, což v Česku bohužel není. Bude možné
více létat dálkové lety (nad 3,5 h), o čem jsem vždycky snil. Tak snad se to vyplní.
Milí Řícmaňáci, všechny vás zdravím. Je mi potěšením, že se o mně píše ve vašem
zpravodaji. Přeji vám krásné Vánoce a úspěšný nadcházející rok.
Připravila Ivana Hegerová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu zastupitelstvu a zejména paní starostce za vánoční dárky
obyvatelům Skály. Opravu dezolátního stavu schodů, zavedení jejich osvětlení
a odvodňovací úpravy na silnici. Ze všeho nejvíce si cením ochoty a operativnosti
s jakou byly požadavky (vznesené na schůzi zastupitelstva) realizovány.
Kamila Štěpánková
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ČAS MŠE PŮLNOČNÍ
Je čas vánoční, čas mše půlnoční
zvony vyzvání, kdo se ubrání
tomuto období, co se nehodí
nahlas řvát, či krást, plácat prázdný žvást.
Okna zamrzlá, teplo od kamen
hřeje po těle, jak horký pramen
sedím, přemítám, jak rok zmizel nám
jaký vlastně byl, co nám nadělil.
Tomu nádherná, šťastná setkání
tamtěm zklamání, smutná loučení
jak rok utekl, každý vzpomíná
s nadějí se do budoucna dívá.
Stopy ve sněhu, lehce zaváté
smutné, studené, tma je po páté,
je to zvláštní čas, ten čas vánoční
když se rozezní ta mše půlnoční.
Zima, sníh i mráz taky umí hřát
ale musíš v nich spolu ve dvou stát
je i nádherný ten čas studený
s někým příjemným, spolu strávený.
Je čas vánoční, čas mše půlnoční
zvony vyzvání, kdo se ubrání
tomuto období, co se nehodí
nahlas řvát, či krást, plácat prázdný žvást.
Libor Slabý

KALENDÁŘ AKCÍ
ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN
v neděli 18. prosince 2011, odjezd v 9.20 z Řícmanic do Babic n. Svit.
Podrobnosti na str. 5.
----------------------------------

ve čtvrtek 22. prosince v 18 hod.
v sále restaurace U Lajcmanů
----------------------------------

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SENIORŮ
ve čtvrtek 29. prosince v 18 hod. v knihovně
Tradiční hudba i občerstvení jsou zajištěny.
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SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
v sobotu 31. prosince 2011 v 10 hod. na hřišti
----------------------------------

PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISE
v sobotu 7. ledna 2012 od 14 hod. ve cvičebně ve škole
Podrobnosti na str. 5.
----------------------------------

TANEČNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
v pátek do 20 do 22 hod v sále restaurace U Lajcmanů
První lekce 20. ledna 2012, celkem 4 lekce. Podrobnosti na str. 5.
----------------------------------

POSEZENÍ U CIMBÁLU
v sobotu 21. ledna 2012 v 19.30 v sále restaurace U Lajcmanů
Hraje cimbálová muzika Líšňáci.
----------------------------------

PLETENÍ Z PEDIGU
v pondělí 23. ledna 2012 od 17.30 v knihovně
Podrobnosti na str. 5.
----------------------------------

OBECNÍ PLES
v sobotu 18. února 2012 ve 20 hod. v sále restaurace U Lajcmanů
----------------------------------

MAŠKARNÍ KARNEVAL
v neděli 19. února 2012 od 15 hod. v sále restaurace U Lajcmanů
----------------------------------

OSTATKY
v pátek 24. února 2012 ve 20 hod. v sále restaurace U Lajcmanů
----------------------------------

ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ V MAĎARSKÉ MOŠONI
27.12., 21.1., 18.2., 17.3., odjezd z Řícmanic, cena 300 Kč/osoba.
Závazné ojednávky přijímá Jiřina Krajíčková osobně nebo na tel. 737 851 403.
----------------------------------

ŘÍCMANSKÝ TALENT
březen 2012, termín bude upřesněn
Podrobnosti na str. 5.
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. 3. 2012. Uzávěrka příspěvků a inzerce 29. 2. 2012.
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