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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
V letošním roce se z iniciativy občanského sdružení „Ora Et Labora 2010“ podařilo
zrekonstruovat a uvést do provozu zvon umístěný v hasičské zbrojnici.
Teď tedy krátce k historii zvonu. Pravděpodobně v roce 1751 na základě tereziánské
vyhlášky byla zbudována v obci dřevěná zvonička se šindelovou střechou, v níž byl
umístěn zvon. Ten byl později v době první světové války zrekvírován. V roce 1918 byl
pořízen zvon nový. Zápis z obecní schůze o koupi nového zvonu je data 28.10.1917
a 20.1. 1918. Od tohoto roku je v obci zvon nový, jehož výrobcem byl brněnský zvonař,
rodák z Habrůvky R. Manoušek.
V roce 1921 byla dřevěná zvonice přestavěna na zděnou s pálenými taškami.
V době druhé světové války si řícmaničtí občané již nechtěli nechat zvon znovu zabavit
a proto ho po celé válečné období ukrývali. Zvon v historii vyzváněl v nebezpečí, při
požáru, při úmrtí a pravidelně v poledne a večer, kdy zval k chvilce ztišení i modlitbě.
V roce 1946 byla zvonice zbourána a náves tak přišla o historickou dominantu, se
kterou vymizela i její půvabná poezie. Zvon pak byl zavěšen ve zvonici nad hasičskou
zbrojnicí. V době duchovního útlaku zvon zcela utichl a v otevřené zvonici chátral.
Toto zvonařské dílo, i když v poválečné době skromně ztvárněné z rukou zvonaře
R. Manouška, je poctivým řemeslným dílem. Zvon je vyroben z ocelolitiny.
V letošním roce byl zvon restaurován, zavěšen na místo ve zvoničce nad hasičskou
zbrojnicí a místo je kryté dřevěnými žaluziemi tak, aby mohl být zachován budoucím
generacím. Je kulturním dědictvím našich předků, pro jehož záchranu za druhé světové
války nemálo riskovali. V obci se nenachází kostel ani kaple a tak je zvon spolu
s křížem na návsi symbolem duchovního života obyvatel.
Na zvonu je vyznačen nápis „Benedikt“, do zvonu je umístěno nové srdce s bronzovým
úderníkem. Aby mohl být zvon používán k pravidelnému zvonění, je instalován
elektrický zvonící stroj Campa.
Na tento záměr se podařilo obci získat dotaci z Programu rozvoje venkova
prostřednictvím MAS Moravský kras. Dotace je 90% - 20 000 Kč bylo vybráno na tuto
akci od dobrovolných dárců, kterým za velkorysé příspěvky tímto velice děkujeme.
Celková částka za rekonstrukci zvonu, el. zařízení na vyzvánění a další doprovodné
výdaje činí 111 662 Kč.
Zrestaurování zvonu umožnilo obnovení místní tradice – vyzvánění zvonu v poledne
a v době večerní (klekání), tak, jak tomu bylo v historii. Zvon je památkou nejen
materiální, ale i dědictvím duchovním, s hlubokou vazbou na historii, jehož
prostřednictvím můžeme být doslova vtaženi do kulturně - duchovního odkazu našich
předků. Právě teď, v době Vánočních svátků, je příjemné slyšet vyzvánění zvonu nad
zasněženou vesnicí a představovat si dění v těchto místech v dávné minulosti.
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí klidu a pohody do dalšího roku za celé
zastupitelstvo přeje
Ing. Lenka Lišková, starostka
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Bezpečnost v obci
Je pravidlem, že občané upozorňují na problémy, které jsou spojeny s těmi částmi obce,
ve kterých bydlí nebo se jich nějak dotýkají. A jistě je to tak správné, protože kdo jiný by
měl na něco zanedbaného upozornit, než právě ten, který se s problémem nejvíce
setkává.
Dnes chci informovat o řešení situace, kterou jistě uvítá velká většina našich obyvatel.
Jedná se o vyřešení bezpečného přechodu hlavní silnice z autobusové zastávky
Řícmanice - směr od Bílovic k obchodu. Na této zastávce vystupuje nejvíce obyvatel
a zvýšení bezpečnosti přecházení chodců je zde nutné.
Hledání řešení nebylo jednoduché, protože dnes opravdu nelze vzít štětku s barvou
a namalovat na silnici „zebru“.
Proběhlo několik jednání s Policií ČR a Správou a údržbou silnic JMK. Z mnoha návrhů
zůstaly nakonec 4 varianty, které projekčně zpracovala společnost EXACT ING, s.r.o.
Jedná se o 2 varianty tzv. místa pro přecházení a 2 varianty plnohodnotného přechodu
pro chodce. Vzhledem k nebezpečnosti zmiňovaného místa díky častému nedodržování
povolené rychlosti, a po konzultaci s Policií ČR, byla vybrána varianta plnohodnotného
přechodu pro chodce. Jedná se o variantu se středovým ostrůvkem rozdělujícím silnici
na 2 zúžené pruhy. Přechod bude mít varovné výstražné pásy, bude výrazně označen
dopravním značením a osvětlen.
V současné době je odeslána projektová dokumentace všem příslušným orgánům
k projednání a předpokládáme, že k realizaci dojde ihned po skončení zimní sezóny.
Domnívám se, že obec přistoupila k tomuto bezpečnostnímu opatření zodpovědně
a věřím, že celá akce bude přijata s příznivým ohlasem.
Současně je s Policií ČR řešena dopravní situace v Močilkách, kde si občané stěžují na
zvýšený počet neukázněných řidičů.

Kluziště v Řícmanicích
Pro všechny dětské i dospělé bruslařské nadšence je na letošní rok připravena horká,
tedy spíše ledová, novinka. V našem sportovním areálu v prostoru tenisových kurtů bylo
postaveno kluziště. Tato akce se podařila zajistit díky spojení obecních financí, nadšení
a pracovitosti členů Sportovního klubu a našich hasičů. Společnými silami se také
postaráme o provoz.
Všem děkujeme za pomoc a věříme, že se nám podaří založit novou,vlastně
,,staronovou,, sportovní tradici.
Libor Slabý, místostarosta

OBECNÍ KNIHOVNA
Tentokrát nabídka nových knih
Současná česká literatura:
Hájíček Jiří: Rybí krev - poutavý příběh z jihočeské vesnice, cena Magnezia litera 2013
Klimecká Vladimíra: Druhý život Marýny G. - kronika velké valašské rodiny, vítězný
román LCKK /literární cena Knižního klubu 2013/
Váňová Magda: Pavouk v síti, Ať myši nepláčou - psychologické romány o současných mezilidských a partnerských vztazích
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Detektivní a thrillerová literatura:
Nesbö, Jo: Lovci hlav, Netopýr, Švábi – norská literatura
Robertson, Imogen: Nástroje temnoty - strhující historický thriller
Životopisná literatura:
Chevalier, Tracy: Dívka s perlou - román o životě malíře Johanese Vermeera
Sachau, Ursula: Kacíř Lucas Cranach - životní příběh světoznámého malíře
Procházková Petra: Frišta – autobiografický román inspirovaný životem žen
v Afganistánu
Světové bestsellery:
Sparks, Nicholas: To nejlepší z nás - román o setkání dvou lidí, kteří si byli před léty
velmi blízcí
James, E. L.: Padesát odstínů….. - všechny tři knihy /šedi, temnoty, svobody/ erotická literatura.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ze života školky…
… Jak ses měl dneska ve školce? Co jste dělali? To si maloval ty?….
Takové jsou většinou první otázky rodičů přicházející si pro své dítě do školky. Některé
děti jim bohatě popisují celý den ve školce, někomu se mluvit nechce nebo si to už
nepamatuje, a někdo se rozpovídá třeba až doma…ale určitě je vždy o čem vyprávět.
A jak to u nás vypadá? Hned po příchodu do třídy si dítě vybere podle své nálady
a chutě centrum aktivit “CA“ tzv. „hrací centrum“, do kterého si pověsí svou kartičku
a jde si hrát….
Někdy si děti volá paní učitelka do výtvarného
ateliéru na výtvarné tvoření, někdy je čeká
překvapení v centru objevy a pokusy.
V každém centru si má ale dítě z čeho vybírat.
Až ho hra omrzí, uklidí si po sobě a jde si hrát
jinam. Sledujeme, že takovéto rozdělení dětí
a třídy je velmi prospěšné, děti jsou spokojené, vybírají si, co chtějí a snad i díky tomu,
nemáme ve školce napětí a agresivitu.
Občasné „dětské šarvátky“ vyřešíme hned,
protože neustále děti učíme umět řešit
problém, umět se domluvit, pomáhat si
navzájem a tolerovat jeden druhého.
Jak začne hrát svolávací písnička „Pramen zdraví“, od písničkářů Z. Svěráka
a J. Uhlíře, děti uklízí a scházíme se do ranního kruhu, který je připraven podle
programu dne a každý den je jiný. Po ranním kruhu pokračují různorodé činnosti někdo jde do TS Mateřinka, na grafomotorická cvičení, na logopedická cvičení, do
kroužku flétnistů, na tajemný hrnec s kuchařkou, do keramiky…..někdy jedeme do solné
jeskyně, na plavecký výcvik, na výlet, na exkurzi, jdeme na koně, do tělocvičny…
Před 10h. dostávají děti druhou svačinku, většinou ovoce nebo zeleninu, a jdeme ven.
A zase máme z čeho vybírat - hry na zahradě, vycházka do lesa, sběr přírodnin, hry na
hřišti, na louce…. Po pobytu venku si 1x za týden sprchujeme a masírujeme plosku
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nohy a pak už jdeme obědvat. Od té doby co si nalévají děti polévku samy a říkají si, co
chtějí k jídlu, dětem ve školce chutná a zbytků jídla ubývá. Po dobrém obědě si
vyčistíme zuby, zhodnotíme si svůj den a je čas odpočinku, někdo usne, někdo jen leží,
předškoláci po 20minutách vstávají. Po odpolední svačince si opět vybírají z hracích
center a hrají si až do odchodu domů. Jednou za týden mají odpoledne hrátky
s angličtinou a předškoláci od ledna 2014 přípravu předškoláků tzv. edukativně
stimulační program.
Myslím, že odpovědi za otázky: “Jak jsem se měl ve školce a co jste dneska dělali“ je
bohatá… a tak stejně bohatého přejeme dětem i letošního školkového Ježíška, který
bude nadělovat na vánoční besídce ve čtvrtek 19.12.2013 v 17hodin ve školce.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol
od minulého vydání zpravodaje uspořádal nejen pro své členy několik jistě zajímavých
akcí. V září se v areálu koupaliště konaly cyklozávody, kde si svou dovednost
vyzkoušelo 40 dětí. Nejmenší závodily na odrážedlech, koloběžkách a větší závodníci
na kole projížděli slalom, zkoušeli jízdu s jednou rukou při převážení nádoby s vodou
a házení balónem, přejížděli úzkou desku apod.
Od 1. října pravidelně cvičí všechny věkové kategorie. Děti, ženy i muži chodí hrát také
stolní tenis a florbal.
6. října jste mohli vidět 30 draků nad Vinohrádkami při naší drakiádě. Příliš nefoukalo,
tak zbyl čas i na drobné soutěže a opékání špekáčků.
Prvního listopadu jsme uspořádali pro děti další ročník akce Les ve tmě. Jedná se
o cestu lesem s baterkou, podle značek. Menší děti šly s rodiči, větší ve dvojicích nebo
skupinkách. Po trase hledaly označené obrázky a poznávaly lesní zvířátka.
Velkou událostí, na kterou jsme se připravovali,
bylo vystoupení našich cvičenek na slavnostní
akademii při příležitosti 100. výročí založení
naší župy. 12 mladších i starších žákyň výborně
předvedlo cvičební skladbu. Svoji báseň přednesla Veronika Kubíčková, krásný zpěv a hru
na housle předvedly sestry Terezka a Adélka
Hegerovy. Součástí bylo ocenění dlouholetých
cvičitelů a činovníků z jednot a župy. Z rukou
starostky ČOS Ing. Hany Moučkové převzali
ocenění dva členové naší jednoty, Hana
Olešovská a Ing. Jaroslav Olešovský st.
Martinský lampionový průvod jsme jako každoročně uspořádali ve spolupráci s paní
Hanou Podlipnou. Na konci cesty zdobené svítícími, vydlabanými a nazdobenými
dýněmi čekal Martin. Ten přijel na bílém koni a rozdal perníčky všem 65 dětem.
Začátkem prosince jsme společně s paní Bárou Vlkovou vyráběli adventní vazby,
věnce, štoly, svícny.
S předstihem u nás naděloval Mikuláš s krásným andělem, 44 dětí našlo odvahu
a vystoupilo s básničkou nebo písničkou. Všechny děti byly hodné, tak čerti odešli
s nepořízenou.
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Jaké další akce připravujeme?
22. prosince se opět vydáme do Křtin na zlatonedělní vycházku, která má mnohaletou
tradici a vždy probíhá ve velice příjemné atmosféře.
10. ledna začnou taneční pro mírně pokročilé. Kurz bude probíhat vždy v pátek od
19.30 hodin. Taneční mistr Jindra Vláčil povede 4 lekce, jeden večer nás Pavel Crha
bude učit west coast swing. Zájemci se mohou ještě přihlásit u Renaty Diatkové na tel.
776 178 683 Cena kurzu je 800,- Kč za pár.
V únoru připravujeme turnaj ve stolním tenise pro děti i pro dospělé. Masky na dětský
karneval chystejte na 23. 2., o zábavu se dětem postarají herci divadla Koráb. Na
březen se těšíme spolu s dětmi, které si připravují vystoupení na Řícmanský talent.
O všech těchto i dalších akcích vás budeme informovat na sokolské nástěnce na
autobusové zastávce a na webových stránkách obce.
Nakonec mi dovolte za celý výbor TJ popřát všem klidné a spokojené vánoční
svátky, do nového roku pevné zdraví, štěstí, lásku, optimismus a dobrou náladu.
Eva Olešovská, starostka TJ

Hasiči informují
Dobrý den, říkají mi Erena a již řadu let jsem obyvatelkou naší obce. Chci se touto
cestou představit těm, kteří mě ještě neznají a pozdravit ty, se kterými jsem se již
dlouho neviděla. V současné době bydlím na hasičské zbrojnici, hned vedle restaurace
u Lajcmanů.
Celým jménem se jmenuji Praga RN a ve své
době jsem byla jedním z nejúspěšnějších
vyráběných nákladních automobilů na světě. V letošním roce jsem oslavila 60. narozeniny a v Řícmanicích jsem od roku 1966. Do té doby jsem
působila u Požárního sboru Zbrojovka Brno, jako
speciální požární automobil. Řícmanické hasiče
jsem řadu let dopravovala k zásahům i soutěžím
v požárním sportu, spolu s čerpadlem na vodu
a dalším hasičským vybavením. Za dobu mé
působnosti v Řícmanicích jsem toho již mnoho zažila. Ať to byla vlastní dopravní
nehoda, častá změna mé adresy, a to i mimo obec Řícmanice. Jsem ovšem ráda, že
jsem se mohla vrátit mezi ty, kterým na mě záleží, a kteří mě dopomohli se opět vrátit
na silnici. Ale od mé poslední velké opravy uplynulo téměř 20 let a já opět potřebuji
pomoc, abych mohla zase vyjet na čerstvý vzduch. Letos na podzim na mě moji hasiči
začali pracovat a pokud se všechno podaří, tak se Vám budu moci příští rok představit
osobně. I když jsem již dáma v letech, tak dovedu pořád ty mladíky, co na mě pracují,
pořádně rozpálit.
Na brzkou viděnou Vaše Erena
Zimní sezóna je již v plném proudu a s tím souvisí přísloví, „nečekej, až se zima zeptá,
cos dělal v létě“. Toto pořekadlo se nevztahuje jen na to, abychom měli nachystané
palivo na topení, ale i na to, zda jsme nechali provést každoroční prohlídku na našem
tepelném a komínovém zařízení. Od 1.1.2011 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí
nová povinnost, a to dle Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tato povinnost vzniká u všech
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spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se
spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu.
Minimálně 1 x ročně musí být každá spalinová cesta kontrolována, čištěna a vybírána.
Pro většinu spalinových cest je četnost vyšší. Vybírání a čištění je možno provádět
svépomocí, kontrolu musí provádět ovšem jen firma nebo živnostník v oboru kominictví
a revizi pouze revizní technik.
O oprávněnosti či účelnosti tohoto nařízení je možné zajisté diskutovat, faktem ovšem
je, že každoročně z důvodu nedodržování této zákonné povinnosti vzniká mnoho
požárů, při nichž zbytečně někdy umírají lidé.
V neposlední řadě má stavební úřad a hasiči oprávnění za toto udělovat pokuty a při
poškození majetku nebo zdraví se pojišťovny budou zajisté zdráhat poskytnout pojistné
plnění, včetně toho, že události se mohou zabývat i orgány činné v trestním řízení.
Za řícmanické SDH si dovoluji Vás pozvat na Ostatkovou zábavu, která se bude konat
7.března 2014 ve 20:00 v sále restaurace U Lajcmanů. K tanci a poslechu, tak jako
loni, bude hrát a zpívat kapela Akcent z Blanska. Těšit se také můžete na rej masek,
půlnoční bohoslužbu a bohatou tombolu. Opět bude připraveno občerstvení, kde jinde,
než v Pekle.
Za SDH a výjezdovou jednotku obce vám přeji krásné vánoce a všechno nejlepší
v nadcházejícím roce 2014.
připravil Zdeněk Alexa

Ohlédnutí za podzimní fotbalovou sezónou 2013
Starší přípravka
Do podzimní části ročníku 2013/2014 jsme nastupovali s minimálními změnami
v hráčském kádru. Navíc kluci po letních prázdninách povyrostli jak fyzicky, tak
i fotbalově. Bylo znát, že fotbal hrají již několikátou sezónu, předváděli nejen zlepšenou
hru, ale také bojovný a takticky zodpovědný výkon. Odměnou jim byly pěkné zápasy
s většinou úspěšnými výsledky.
Sezónu jsme zahájili vysokým vítězstvím 10:1
v Horních Heršpicích, což klukům dodalo velké
sebevědomí a chuť do hry.
Jednoznačně nejlepší a nejdramatičtější zápas s remízovým koncem jsme sehráli
v 7. kole doma proti Slatině, která do té doby
drtila všechny soupeře a neztratila ani bod
(další remízu s nimi uhrály v posledním kole
Bohunice). Přestože jsme prohrávali už 1:3,
dokázali jsme vyrovnat, avšak po chvilce jsme
Soustředění a obrana celého našeho
opět prohrávali 3:4. Kluky to nezlomilo, zatlačili
týmu při rohovém kopu Bystrce.
soupeře před jejich branku a pár minut před
koncem jsme zaslouženě vyrovnali na konečných 4:4. V samotném závěru zápasu už
se hrálo jen na polovině Slatiny, měli jsme ještě další dvě šance, avšak výsledek už se
nezměnil.
V 9-ti utkáních jsme 5x zvítězili, 1x remizovali, 3x odešli poraženi a po podzimní sezóně
přezimujeme na krásném 4. místě. S radostí jsme zaznamenali, že na naše domácí
zápasy chodí stále více diváků, což je velmi příjemné a doufáme, že tento trend bude
pokračovat i v jarní části soutěže.
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TABULKA
Rk.

Tým

Záp

-

Skóre

Body

1.

Slatina

9

+ 0

7 2 0

68: 15

23

PK

(Prav)
( 8)

2.

Bohunice

9

7 1 1

86: 32

22

( 10)

3.

Bystrc A

9

7 0 2

83: 17

21

( 6)

4.

Řícmanice

9

5 1 3

45: 38

16

( 4)

5.

Líšeň D

9

5 0 4

57: 41

15

( 0)

6.

Bystrc B

9

4 0 5

53: 36

12

( -3)

7.

Soběšice B

9

4 0 5

34: 50

12

( -3)

8.

Medlánky C

9

1 1 7

17: 82

4

( -8)

9.

Lokomotiva

9

1 1 7

16:104

4

( -8)

10.

Lelekovice

9

1 0 8

25: 69

3

( -9)

Zimní přípravu jsme zahájili 18.11.2013 v tělocvičně kanické školy a také se zúčastníme
několika halových turnajů a v plánu máme také přátelské halové zápasy.
V neděli 15.12.2013 jsme sehráli první halový turnaj v hale Startu Brno na Lesné, který
jsme suverénně vyhráli. Tento turnaj se nám povedl jako žádný jiný. Naše družstvo
hrálo útočný fotbal a soupeře k naší brance téměř nepustilo – zvítězili jsme ve všech 5-ti
utkáních s celkovým impozantním skóre 17:1 !!!
Velice nás těší, že jak na podzimní tréninky na hřišti, tak i nyní do tělocvičny přišlo
hodně nových kluků, kteří chodí do školky v Řícmanicích a v Kanicích, jsou pohybově
nadaní a do fotbalu „nažhavení“. Věříme, že se nám podaří je „fotbalově vychovat“ tak,
aby s námi rádi trénovali, fotbalem se bavili, postupně doplňovali náš hráčský kádr
a hlavně se stali součástí dobré party kluků, která si svoje tréninky a zápasy užívá !!!
Muži
Do tohoto ročníku jsme nastupovali s cílem poprat se o postup do městského přeboru.
Mužstvo hrálo pod vedením trenéra Karla Pantůčka ml. a Pavla Trávníčka, kterému
přejeme rychlou rekonvalescenci po úraze.
Začátek soutěže se nám nepovedl. První utkání jsme prohráli na domácím hřišti 3:4,
když jsme ještě 12 minut před koncem vyhrávali 3:0.
Asi nejpovedenější podzimní utkání jsme odehráli v Bílovicích, kde jsme vyhráli 4:0.
Ostatní výsledky odpovídají umístění v tabulce po podzimní části.
Celou podzimní sezónu nás trápila zranění (Putna, Doležal, Lukášek, Martinec), i tato
absence se projevila na výsledcích mužstva. Nejlepším střelcem mužstva je Martins
Edie (4 branky), Weinstein David a Zbořil Tomáš (3 branky).
Přípravu na jarní část sezóny začíná mužstvo mužů v pondělí 6. ledna 2014 od 18 hod
v hale na Veterině. Halová část přípravy začne v únoru a potom budou následovat
přípravná utkání na umělé trávě na Janouškové nebo v Brněnských Ivanovicích.
Trochu čísel z podzimní části sezóny - KONEČNÁ TABULKA
Rk.

Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

1.

Start B

11

8 1 2

21: 13

25

( 10)

2.

Jundrov

11

7 1 3

31: 17

22

( 7)

3.

Kohoutovice B

11

6 2 3

32: 16

20

( 2)

8

PK

(Prav)

4.

Řečkovice B

10

5 3 2

21: 16

18

( 3)

5.

Bílovice

11

6 0 5

24: 22

18

( 0)

6.

Řícmanice

11

6 0 5

23: 32

18

( 3)

7.

Soběšice B

11

5 0 6

18: 23

15

( -3)

8.

Chrlice B

11

4 2 5

30: 25

14

( -4)

9.

Žebětín B

11

4 0 7

22: 26

12

( 0)

10.

Lokomotiva B

11

2 1 8

19: 31

7

( -8)

11.

Obřany B

11

2 0 9

14: 34

6

(-15)

SK, jako již každoročně, připravuje na 31. prosince 2013 tradiční „Silvestrovský
fotbálek“. Zveme všechny svoje fanoušky a příznivce. Sraz v 10 hodin na hřišti.
Sportovní klub Řícmanice přeje všem našim občanům krásné prožití svátků
vánočních a všechno nejlepší v roce 2014.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Ing. Jaroslav Olešovský ml.

Požehnání - nejen vánoční
Na Vánoce snad každý vnímá, že k sobě máme o něco blíž, že vzduch se chvěje
tajemnou nedočkavostí a že ta doba je nějakým zvláštním způsobem požehnaná. Toto
požehnání pramení ve vánoční jednotě, v jakési tiché dohodě mezi lidmi, že se
společně skloníme a nahlédneme do jeslí, zda-li se nám již narodil…
Požehnání se neváže jen na čas vánoční, ale rozlévá se z jeslí do celého následujícího
roku, vlastně do všech budoucích věků. Je jen na nás, abychom si požehnání
vyprošovali, abychom o ně stáli a abychom na ně nezapomínali.
Lidé si vždy chtěli přinést požehnání také domů, a tak si v průběhu celého roku ještě
i dnes nosíme z kostela požehnané adventní věnce, hromničky, vodu, sůl, olej, kříže,
obrázky, křídy, růžence, medailky, prstýnky, bylinky, vajíčka nebo mazance.
Dana Menšíková
Domácí požehnání
Naše babičky a prababičky vyšívaly „domácí požehnání“
a zavěšovaly je nad stůl, nad kamna nebo za kredenc. Těmi
úslovími, vyjadřovaly svá přání či dobré rady, v jejich nelehké,
zvláště na venkově, každodenní těžké práci.
Když jsme s manželkou přestavovali po rodičích zděděný rodinný
domek, našli jsme ve skříni vyšívané domácí požehnání: „Práce,
láska, trpělivost, sklízí radost, všeho hojnost.“ Teď je máme zavěšené nad dveřmi do pokoje. Je škoda, že dnes v mnoha
i křesťanských domácnostech toto znamení dobré vůle a boží
přízně chybí.
Zkusme se nad tímto rčením našich předků v této současné „vizualizované a digitalizované“ době trochu zamyslet:
Práce
„Práce šlechtí člověka“ opravdu šlechtí? Nebo ho spíše „víže k rodné hroudě“? Ale, kam
dneska s rodnou hroudou. Dneska všechno koupíme v super či hypermarketu. Ale když
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anděl vyháněl první lidi z pozemského ráje, řekl Hospodin Adamovi: „V potu tváře budeš
jíst chléb.“ Ale dnes se moc lidí při práci ani nezapotí, místnosti a stroje jsou
klimatizované. Snažíme se práci v potu tváře ulehčit a vážíme si jí, až když pro stáří
nebo nemoc pracovat nemůžeme. Teprve poznáváme, že nás nejen živila, ale
pomáhala nás udržovat v tělesné i duševní rovnováze. A je nám to najednou líto, že už
pracovat nemůžeme.
Láska
„Za trochu lásky, šel bych světa kraj…“ říká básník. Ježíš řekl: „Milujte se tak, jako jsem
já miloval vás. Jinak nevejdete do božího království.“ A „Miluj bližního svého, jako sebe
samého.“ Když se ho jeden zákoník zeptal, kdo že je jeho bližní, Ježíš mu odpověděl
podobenstvím: „Na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepadli jednoho kupce zloději,
o všechno jej obrali, zbili a polomrtvého nechali ležet u cesty. Šel tudy jeden farizej, ale
vyhnul se mu. Stejně tak i jeden Levita. Poté šel tou cestou jeden Samaritán. Ten,
pohnut soucitem, raněného obvázal, usadil na soumara a zavezl do hostince, a tak mu
prokázal milosrdenství. Jdi a jednej tak i ty.“ Proto se říká milosrdný samaritán.
Apoštol Pavel píše: Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit,
nepočítá křivdy – nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“
Matka Tereza: „Nemusíme konat veliké věci – stačí ty malé, konané s velikou láskou.“
Trpělivost
„S tebó abe měl člověk svató trpělivost.“ Takovou museli mít s námi mnohdy naši
rodiče. Za všechna ta rozbitá okna, ukopnuté palce u nohou (v létě jsme od jara do
podzimu chodili doma i na poli bosky) a všechny ty klukoviny, kterých bylo nespočet.
Jakou „svatou“ trpělivost musel mít s námi začínajícími hudebníky pan učitel, když jsme
v zimě na „futrálech“ našich housliček sjížděli zasněžený kopeček a pan učitel pak půl
hodiny musel ty naše „rozladěné“ housličky ladit.
Trpělivě čekala milá na dopisy od svého milého z vojny. V době nevolnictví 12 roků, za
CK Rakouska 7 roků a v minulém století 2 roky. Trpělivě čekali rodiče na dopisy svých
synů v době 1. a 2. světové války. A mnozí se více dopisů již nedočkali.
Trpělivě čeká rolník na déšť, trpělivě čeká na úrodu. Trpělivě musíme čekat na výsledky
našeho lékařského vyšetření. Trpělivě čeká nastávající maminka na narození
vytouženého dítěte.
Ať vás požehnání a vánoční narození provází po celý další rok. Radost v srdci a pokoj
v duši
za Ora et labora Jiří Kotas st.

ZNÁTE HO?
Do Řícmanic se přistěhoval se svou rodinou před pěti lety. Chtěl na venkov, v Brně měl
málo prostoru pro svého velkého koníčka – sokolnictví. Tak se stalo, že voliéry stály
dřív, než začala stavba domu. Dnes stojí voliéry s dravci za krásným domem na
Fügnerové ulici. Už víte o kom je řeč? Je to pan Ivo Kristek.
Pane Kristku, jak dlouho trvá vaše záliba k dravcům?
O přírodu a ptáky se zajímám od dětství. Můj děda byl čižbář, chytal stehlíky, skřivany,
čížky, hýly, konopky a prodával je bohatým lidem pro chov v kleci. Jako dítě jsem chytal
s dědou ptáčky kolem Svitavy. Po skončení základní školy jsem se však více věnoval
fotbalu, stejně jako můj otec a děda.
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V 18-ti letech jsem se začal o dravce zajímat hlouběji. Udělal jsem si sokolnické
zkoušky a začal s výcvikem dravců. Nejdříve jsem cvičil poštolky, jestřáby a lov s nimi.
Pak jsem se mnoho let věnoval sokolům stěhovavým a nakonec přišel i výcvik orla
skalního. V současné době chovám ve voliérách téměř 20 dravců: orly skalní, sokoly
stěhovavé, káně harissova, sokoly lovecké, jestřáby lesní.
Vysvětlete nám prosím, co znamená SOKOLNICTVÍ?
Znamená umění lovu zvěře s dravými ptáky v jejich přirozeném prostředí. Je to činnost,
která ojedinělým způsobem připoutává člověka k přírodě. Vznik se datuje od pátého
tisíciletí před naším letopočtem. Dnes je sokolnictví pod ochranou UNESCO jako
kulturní dědictví lidstva v mnoha zemích, včetně České republiky. U nás je sokolnictví
na vysoké úrovni a často od nás přebírají zkušenosti i ze zahraničí. Sokolnictví je také
předmět vyučovaný na lesnické fakultě. I já zkouším a připravuji uchazeče o myslivost
a sokolnictví.
Co musí zájemce absolvovat, aby se stal sokolníkem ?
Každý musí mít zkoušky z myslivosti a sokolnické
zkoušky. Dále je potřeba spousta času a trpělivosti.
Chov dravců je podmíněn spoustou administrativy
a povolení. Podléhá přísnému veterinárnímu dozoru
a musí se respektovat přísný zákon na ochranu zvířat.
K jakému účelu ptáky chováte a využíváte?
Chodím společně s dalšími sokolníky lovit bažanty,
zajíce, lišky, po různých místech celé republiky
i v zahraničí. Nejčastěji navštěvujeme Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko.
V naší republice je celkem přibližně 500 sokolníků,
z toho aktivních asi jen 50.
Některé odchované dravce prodávám zájemcům jak od
nás tak ze zahraničí a tak to získané prostředky
používám na výcvik a na nákup krmení.
Kvalitní výcvik k lovu zvěře trvá u menších dravců 1-2 roky, u orlů trvá 5-7 let.
Jak probíhá lov a loví se po celý rok?
Lovecká sezona začíná 1.9. a končí 31.12. V létě dravci nelétají, zavírají se do voliér,
kde se přirozenou cestou rozmnožují a vymění veškeré peří. Lov probíhá podobně jako
lov s puškou. Sokolníci jdou v řadě asi 100 metrů od sebe, když vyběhne zvíře, vypustí
se nejbližší dravec. Letí jen jeden, aby nedošlo ke zranění nebo úhynu dravce. Na lovu
ujdeme někdy i 12 kilometrů, orel, kterého neseme na ruce váží přibližně 5 kg. Přestože
je to fyzicky náročné, věnuje se sokolnictví i několik žen.
Našly vaše děti zálibu ve stejném koníčku jako máte vy?
Oba synové dravcům rozumí, umí je vycvičit, ale nestalo se to jejich srdeční záležitostí.
Dcera zdědila lásku k fotbalu, hraje za dívčí družstvo FC Zbrojovka Brno.
Děkujeme panu Kristkovi za čas a zajímavé povídání. Pokud máte hlubší zájem o tento
krásný a náročný koníček, neváhejte jej kontaktovat, jistě si bude s vámi ochotně
povídat jako s námi.
připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
v pátek 20. prosince 2013 od 17 hod - vystoupení dětí v sále restaurace U Lajcmanů,
od 19 hod hraje Cimbálová muzika Řícmanští Šumaři, od 21 hod skupina JenTak
ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN
22. prosince 2013
ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
24. prosince 2013 ve 22 hod na návsi pod vánočním stromen
SETKÁNÍ SENIORŮ
27. prosince 2013 od 17 hod v knihovně
K tanci a poslechu zahraje pan Antonín Klučka a zazpívá Slávek Procházka.
SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
31. prosince 2013, sraz v 10 hod na hřišti
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
zahájení 10. ledna 2014, viz. str. 6
DIVADLO ŠKEBLE Z LANŠKROUNA - BRAMBOROVÝ DEN
18. ledna 2014, večer Country bál
BESEDA U CIMBÁLU
únor 2014 - termín bude upřesněn
PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISE
8. února 2014 ve cvičebně TJ Sokol Řícmanice
OBECNÍ PLES
22. února 2014 v sále restaurace U Lajcmanů
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
23. února 2014 v sále restaurace U Lajcmanů
OSTATKY
7. března 2014 v sále restaurace U Lajcmanů, hraje skupina Akcent
ŘÍCMANSKÝ TALENT
březen 2014 – termín bude upřesněn
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: Eva Olešovská, Blanka Koutská, Alena Hegerová. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příští číslo vychází 15. 3. 2014. Uzávěrka příspěvků a inzerce 28. 2. 2014.

