Z obsahu tohoto čísla:
•
•
•
•
•
•

Úvodní slovo – cyklostezky u nás
Informace z obecního úřadu
Ulice v naší obci
Informace z mateřské školy
Hody jsou za námi
Informace z organizací (Sokol, SDH, SK, včelaři)

CYKLOSTEZKY U NÁS
Asi všichni jsme v posledních letech zaregistrovali velký nárůst cyklistů na silnicích.
Naše obec a její okolí není výjimkou i přesto, že vesnicí v současné době žádná
z cyklostezek neprochází. Budování cyklotras a cyklostezek je stále velmi
podporováno a to i z dotačních programů EU. Vzhledem k tomu, jak se rozrůstá
dopravní ruch na silnicích, je někdy opravdu složité vyhýbat se skupinám cyklistů a pro
samotné výletníky na kolech je situace na silnicích také mnohdy značně nebezpečná.
Prostřednictvím svazku obcí Časnýř (Bílovice, Řícmanice, Kanice, Ochoz) jsme se
zapojili do budování cyklostezek i v našem okolí a rádi bychom se tak napojili na četné
trasy, které procházejí Moravským krasem.
První cyklostezka povede z rozcestí nad Klajdovkou do Ochozu. Trasa cyklostezky
povede podél silnice po lesní cestě a naváže na asfaltovou silničku, která vede
k „vojenskému archívu“, odtud již vede spojka ústící u vodojemu nad Ochozem.
Povrch cesty bude z minerálního betonu. V současné době probíhá stavební řízení na
tuto cyklostezku a je podaná žádost o dotaci.
Další cyklostezka povede z Obřan podél řeky do Bílovic. Tato trasa navazuje na tzv.
Jantarovou stezku, která vede dále do Adamova. Povrch této cesty má být asfaltový.
Žádost o dotaci na tuto stezku již byla podána a koncem měsíce září budeme vědět,
jak jsme dopadli.
V pořadí třetí cyklostezka je ještě ve stadiu projektu a má vést z Bílovic přes
Řícmanice a dále na Ochoz a Babice. Řešíme zde hlavně úsek přes Řícmanice, kde
bude zřejmě nutné částečně vést stezku po silnici, dále cestou nad silnicí (u parketárny), nad koupalištěm, podél fotbalového hřiště k „písečňáku“ a lesem a chatovou
oblastí do Ochozu.
Takto popsáno na papíře vypadá zřizování cyklostezek jednoduše, ale všem
projektům předcházela ne zrovna jednoduchá jednání s majiteli pozemků, po kterých
stezky povedou, konzultace s projektanty a vypracování samotné žádosti o dotace.
Věřím, že vybudování cyklostezek alespoň částečně vyřeší nebezpečný pohyb cyklistů
po silnicích. Dle mého názoru je velice nebezpečný úsek právě od Klajdovky do
Ochozu, kde cyklisté ani auta nemají dost prostoru pro vzájemné vyhýbání. Výše
uvedenou cyklostezkou by měl být problém vyřešen.
Je nutné dotáhnou do zdárného konce projekt cyklostezky přes Řícmanice. Kdokoli se
podívá na mapu cyklostezek v našem okolí, uvidí, že téměř všechny obce mají
návaznost buď na hlavní nebo vedlejší cyklostezky, jen Řícmanice a Kanice jsou mimo
veškeré napojení na stávající trasy. Doufejme tedy, že se podaří získat dostatečné
množství finančních prostředků, abychom si už nemuseli jen ukazovat prstem na
mapě, kudy bychom třeba někdy mohli na kole jet.
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do krajských zastupitelstev a do Senátu
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a v naší
obci i do Senátu Parlamentu ČR. Volby se budou konat v Obecním domě,
Komenského 68.
Bližší informace budou zveřejňovány na úřední desce.
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Změna začátku vyučování v ZŠ Bílovice nad Svitavou
Zastupitelstvo obce projednalo podněty rodičů na posun začátku vyučování ve škole
a na veřejném zasedání se rozhodlo poslat vedení školy žádost doplněnou tabulkou
návaznosti autobusových spojů. Paní ředitelka školy projednala na pedagogické radě
tuto žádost a výsledkem je posunutí začátku vyučování od září na 8,00 hod. Děti
mohou jezdit ráno o půl hodiny později a zmenší se rizika související s odpoledním
čekáním na zastávce umístěné mezi řekou, silnicí a vlakovými kolejemi.
Návrh územního plánu
Od 3.9.2008 je na úřední desce zveřejněn termín nahlížení do návrhu územního plánu
a termín veřejného projednávání.
Provoz nového informačního centra
Obec Vavřinec je od srpna roku 2001 provozovatelem rozhledny Podvrší u Veselice.
Od té doby navštívilo tento vyhledávaný turistický cíl v regionu přes 100 000
návštěvníků. Této skutečnosti využila a v rámci výzvy vyhlášené MAS Moravský kras,
na předkládání projektů do programu LEADER ČR 2007, podala žádost o dotaci na
zbudování Informačního a prodejního místa místních produktů. Tento projekt byl
hodnotící komisí na Mze ČR vybrán k podpoře a v závěru roku 2007 realizován.
Informační a prodejní místo je situované do Kulturního domu Veselice, u něhož se
nachází záchytné parkoviště pro návštěvníky rozhledny. Nachází se v těsné blízkosti
místní komunikace, po niž vede turistická stezka i cyklotrasa a která je přístupovou
komunikací k rozhledně. V rámci projektu byly vytvořené i nové internetové stránky
rozhledny, členěné na tři sekce – Rozhlednu, Informační místo a Regionální produkty.
Na adrese www.rozhledna-veselice.cz tak získají zájemci veškeré potřebné informace,
jak o rozhledně, tak nabídce „Íčka“ a současně projektu místního značení v turistickém
regionu Moravský kras a okolí, jehož koordinátorem je MAS Moravský kras.
Ing. Luběna Prokopová

SBĚRNÝ DVŮR NA ODPAD – ALE KDE...?
Od doby, kdy byl naposledy umístěn kontejner na stavební a jiný odpad na bývalém
školním dvoře, uběhlo už hodně měsíců. Dost často slyšíme na obecním úřadě dotazy
občanů kdy a kam mohou vyvést stavební suť, spalitelný odpad a podobně. Bude
třeba najít v obci vhodný prostor pro umístění tzv. ekodvoru, kde budou umístěny
kontejnery a v určených termínech zde bude možné odpad ukládat. Umístění tohoto
zařízení musí vyhovět několika pro nás ne zrovna lehce splnitelným požadavkům.
Ekodvůr by měl být snadno dostupný. Dost často lidé vyvážejí stavební suť jen na
kolečkách. Je samozřejmý příjezd autem až do ekodvorku, dostatečný prostor pro
manipulaci při vyvážení kontejnerů. I když se zde bude udržovat pořádek, mít odpad
třeba na návsi není zrovna příjemná představa . Nabízí se malý obecní prostor zhruba
naproti bývalého kravína. Ten by mohl některé z našich požadavků splňovat, ale jsou
zde i nevýhody. Především by to byl opravdu miniaturní „dvoreček“, není zrovna
nejblíže u hlavní silnice a jsou zde určitě ještě další ale…
Pokud by snad někoho z občanů napadla jiná varianta či snad by byl ochotný
poskytnou část svého pozemku (prodej, pronájem), určitě bychom o dalších
možnostech rádi jednali.
Ing. Lenka Lišková, starostka
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ULICE V NAŠÍ OBCI
Rád bych se zmínil o tom, jak my, občané Řícmanic, využíváme a někteří zneužíváme
společné prostory v naší obci. Mám na mysli využívání obecních pozemků před domy
a zahradami ke skladování nejrůznějších stavebních materiálů, odstavování vraků
a třeba také skladování dříví. Bohužel se tyto skládky stávají součástí našeho
každodenního života a mnohdy na několik let. Pohlížíme tak na hromadu suti nebo
starý vrak u souseda mnoho let a jaksi jsme otupěli a rezignovali na estetiku. Jistě
mám na mysli konkrétní místa naší obce, ale dovolte mi zůstat nekonkrétní v zájmu
pokusu o provedení alespoň dílčí nápravy dnešní žalostné situace. Zmíněnou problematiku řeší mnohé obce obecní vyhláškou, která bývá leckdy občany porušována a je
velmi těžké nalézt ideální rovnováhu, mezi tolerancí a restrikcí ze strany obce.
Osobně si myslím, že by zde měla existovat a mnohde funguje jakási elementární
slušnost. Je přece samozřejmé, že nemohu mít před domem na obecním pozemku
několik let složenou hromadu suti a soused ráz dříví. Jistě mi dáte za pravdu, že by se
vám nelíbilo, kdyby někdo něco skladoval bez dovolení na vašem pozemku a ještě
k tomu by to hyzdilo vaše okolí. Jde zde přece o společné prostory, které jsou naším
životním prostředím a to, jak vypadají naše domy, předzahrádky a ulice, je vizitkou
naší kultivovanosti. Zdá se ale, že zmíněná slušnost je vlastní pouze některým
občanům a mnohým je naprosto cizí.
Je samozřejmé, že opravy a stavby domů si vždy vyžádají nutnost složit stavební
materiál poblíž nemovitosti. Ve stísněných ulicích naší obce je to mnohdy nadlidský
úkol. Slušnost by nám všem měla velet, že je to na omezenou dobu a to nezbytně
nutnou. O takovéto složení materiálu by bylo vhodné požádat obecní úřad. Měla by být
jasně stanovena doba, po kterou bude obecní plocha pro tento účel využita
a v neposlední řadě by měl být stanoven poplatek za takto využitý prostor. Bylo by
méně nepohledných skládek, kdyby tento princip fungoval.
Rád bych v této věci nabídl pomoc zejména těm občanům, kteří fyzicky na provedení
úklidu nestačí. Jsem také ochoten pomoci každému, kdo projeví zájem provést
alespoň nějakou nápravu. Dohodnu mechanizaci, zajistím odvoz. Kontaktujte mne
telefonicky 603 236 747. Pokusme se zbavit naše ulice těchto hyzdících míst
nejpozději do výročí naší obce v roce 2010.
Patrik Heger, místostarosta

OPRAVUJEME KŘÍŽKY
Obec se snaží postupně opravit křížky v naší obci. V létě se podařilo renovovat křížek
v Močílkách. Jednáme také o obnově křížku na Vinohrádkách. Byl vyčištěn pomník
padlých na návsi a obnovena na něm jména našich padlých spoluobčanů.
Velmi rád bych poděkoval panu Luboši Slabému za jeho obětavou pomoc při obnově
křížků. A také Davidovi Hegerovi za pomoc při renovaci kříže v Močílkách. Oba
jmenovaní provedli práce pro obec Řícmanice bez nároků na odměnu.
Patrik Heger, místostarosta

PO PRÁZDNINÁCH HURÁ DO ŠKOLKY
Po prázdninovém přerušení provozu Mateřské školy jsme zahájili nový školní rok
2008/2009 dne 25.8.2008. V tomto školním roce na děti čeká výchovně vzdělávací
činnost podle Školního vzdělávacího programu s názvem: „S beruškou a broučkem
za čtyřlístkem“, dále hrátky s angličtinou, pískání na flétničky – „Kroužek flétnistů“,
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pro předškoláky od ledna 2009 začínají Edukativně stimulační skupiny tzv. příprava
předškoláka na povinnou školní docházku, kolektivní logopedická péče a mnoho
dalších aktivit podle Třídního vzdělávacího programu.
Období prázdnin a tzv. přípravný týden zaměstnanci školky využili k tomu, aby co
nejlépe připravili třídu, pomůcky, vytvořili dětem ve školce pěkné a příjemné prostředí
a to se nám myslím také povedlo. Všechny naše školkové děti zahájily společně se
zaměstnanci „svůj první školní rok“, třída se naplnila smíchem, dětským breptáním
a neustálým voláním: “… paní učitelko ...“, tak jak to má být v každé školce. Jen
zahradu školky ještě stále nemůžeme využívat, zatím na ni děti koukají pouze přes
plot a čekají, kdy už se budou moci rozběhnout a vyzkoušet všechny prolézačky, co
tam mají. Doufáme, že se co nejdříve dočkají. Budeme rádi, když nám opět pomůžete.
V případě nabídky Vaší pomoci se obracejte na Patrika Hegera – místostarostu.
Úspěšný školní rok všem dětem přejí jejich učitelky - Katka Chytilová, Radka Retková,
naše paní provozní, kuchařka a školnice Lucka Zukalová a ředitelka, učitelka Hanka
Janošková.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

HODY JSOU ZA NÁMI
Letošní ročník Řícmanských hodů byl již pátým v řadě. Snažíme se, aby každý podnik
byl v něčem jiný a snad i lepší. V tomto roce byla nová hodová zavádka. Účelem bylo
předvést naši početnou krojovanou chasu po příchodu pod máji v pěkných krojích
všem návštěvníkům. I když nebyla provedena tak, jak jsme si všichni představovali,
ohlasy vás, účastníků hodů, byly příznivé. Zda se bude opakovat i příště, záleží na
chuti a disciplíně při nácviku nás krojovaných. Tak se nechme překvapit.
Zapůjčení kroje není levná záležitost. Díky sponzorům, kteří nás každoročně podporují, si můžeme dovolit přispět každému krojovanému. Letos činil příspěvek v průměru
45% na jeden kroj. Pro vaši představu jsme celkem za kroje zaplatili 56 690 Kč
z čehož 25 440 Kč jsme uhradili z hodového rozpočtu a 31 250 Kč jsme vybrali od
stárek a stárků.
Jít v kroji už dávno není doménou jen rodilých
Řícmaňáků. A to platí i pro hlavní stárky. Letos
jimi byli Lenka a Jiří Valešovi, kteří se do naší
obce přistěhovali před 10 lety a patří mezi
„naplaveniny“. Nechybí jim přirozená autorita,
kterou by hlavní stárci určitě měli mít, pracovitost
a hlavně zodpovědnost. Ochotně na sebe vzali
tento nelehký úkol a myslím, že svoji roli zvládli
výborně. Děkujeme.
Kdo opět nezklamal, jsou naši krojovaní senioři,
kteří nastoupili jako každoročně v plné polní.
A letos k nim přibyly i krojované stárky ve zbrusu
nových krojích. Stárky a stárci, závidíme vám váš
elán a nadšení a věříme, že příští rok vaše kroje
nenecháte zahálet ve skříních, ale opět je pořádně
provětráte a posílíte naše řady!
Hody významně podpořil svatý Petr. Počasí snad
nemohlo být lepší a do areálu koupaliště
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odpoledne přilákalo přes 380 platících hostů. Přičteme-li sponzory, významné hosty,
krojované a kapelu, kteří mají vstup zdarma, bylo na místě téměř 600 lidí. Nechybělo
dobré víno, tombola a také soutěž v poznávání vín Řícmanský násoska, kterou po
nesnadném finálovém boji zaslouženě vyhrál Jan Klimeš.
Poslední tečkou za letošními hody bude tradiční slavnostní kácení máje (pokud její
výherce a majitel Tomáš Doležal dovolí). O termínu vás budeme včas informovat. Jsou
zváni všichni milovníci hazardu a napětí, neboť nebude chybět dražba polí, do kterých
by máje mohla padnout.
Ivana Hegerová, za organizátory

ŘÍCMANICKÝ SOKOL MÁ 100 LET
V letošním roce naše tělocvičná jednota slaví 100. výročí svého
vzniku. A víte jak to tenkrát bylo?
Iniciátory sokolského hnutí v Řícmanicích byli především učitel Eugen
Viktorin a řídíci učitel Václav Šolar. Ustavující schůze Sokola se
konala 8. března 1908 v hostinci pana Kokrdy č.p. 13 (nyní u Čadíků).
V protokolu, který se zachoval, je uvedeno, že schůze byla velice
četně navštívena (počet místních účastníků není uveden, podle fotografie ze schůze
byl počet 40 – 50 osob). Kromě domácích občanů, se dostavilo mnoho bratří
z okolních sokolských jednot Adamova, Bílovic, Babic a Kanic. Schůzi zahájil krátkým
proslovem br. Volejníček z Bílovic, načež udělil slovo br. Florovi z Bílovic, který ve své
řeči zdůraznil důležitost tělocviku a sokolských organizací, zvláště v národě českém.
Přednáška vyslechnuta byla s napjatou pozorností a odměněna hlučným potleskem.
Za řícmanické Sokoly se slova ujal br. Viktorin, který slibuje, že bratři řícmanští, pokud
síly jejich vystačí, vynasnaží se, aby povinnostem sokolským za dost učinili. Protokol
z ustavující schůze zapsal Rudolf Ševčík.
V zápětí po ustavující schůzi se konala první vlaná hromada nově založené jednoty.
Spolkovou místností se stal hostinec u Kokrdů, kde se i cvičilo. Podle zápisu z valné
hromady byl prvním starostou Eugen Viktorin, místostarostou Alois Kučera,
náčelníkem Antonín Hloušek, jednatelem Rudolf Ševčík, hospodářem František
Prokop, pokladníkem Václav Šolar. Dalšími členy výboru se stali bratři Buš Josef
a Blažík Antonín. Hned v prvém roce v květnu byl založen „dámský odbor“.
Předsedkyní byla Slaná Anna.
Snahou nové jednoty bylo od prvopočátku zajistit cvičení a potřebné základní nářadí:
bradla, koně, hrazdu. Proto byl krátce po založení ustaven i cvičitelský sbor ve složení
František Prokop, František Ševčík, Rudolf Ševčík, Filip Ševčík, Antonín Novák
a Josef Ludl. Kromě cvičení ve spolkové místnosti se cvičilo také na školním
dvoře, na zahradě u Ševčíků, na dvoře hájenky v Močílkách u br. Jahody apod.
V počátku jednota nebyla samostatná, byla vedena jako odbor Sokola Babice. Jednota
se osamostatnila již v říjnu roku 1908.
Povinnostem sokolským se snažíme za dosti učiniti
i my o sto let později. Proto ženy a dívky pravidelně
celé prázdniny trápily svá těla v areálu koupaliště
při aerobiku a aqua aerobiku. V červenci si děti
přišly zaskotačit na letní maškarní karneval. První
zářijový týden patřil spinningu (jízdě na
stacionárních kolech pod vedením lektora a za
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doprovodu hudby). Zúčastnilo se 95 cvičenek a 1 cvičenec (bohužel ne místní). Pro
děti připravujeme tradiční drakiádu, která se uskuteční v neděli 28. září. V říjnu
bychom také rádi přivítali naše cvičenky a cvičence v pěkné cvičebně ve škole.
Vyzýváme tímto všechny zájemce, kteří by se chtěli stát cvičiteli kterékoliv věkové
skupiny, aby se přihlásili Hance Kvapilové (tel. 604 225 360) nebo Michalovi
Olešovskému (tel. 603 924 761). Budeme rádi, posílíte-li naše řady.
Závěr roku bude patřit oslavám kulatého výročí vzniku jednoty, které se uskuteční
v sále restaurace U Lajcmanů. Připravujeme také výstavu, která bude zachycovat
významné okamžiky v dějinách řícmanického Sokola. O podrobnostech vás budeme
včas informovat.
Ivana Hegerová, TJ Sokol

HASIČI INFORMUJÍ
Záměr obce prodat dopravní automobil (DA) Praga V3S se vydařil. Po zveřejnění
záměru a posouzení nabídek Obecní úřad vozidlo prodal soukromému vlastníku
z nedaleké obce. Tento ho hodlá provozovat jako historické hasičské vozidlo a tak je
možné, že se s ním budeme setkávat v našem okolí i nadále. Náhradou za prodaný
DA má obec zažádáno o bezplatný převod WV Transporter z vyřazeného majetku
Ministerstva vnitra a doufáme v brzké vyřízení žádosti.
Nedbalost při likvidaci suchého porostu pálením se může velice rychle vymknout
z rukou, jak se to stalo ve večerních hodinách v pondělí 11. srpna. Majitel nemovitosti
dle zákona oznámil likvidaci suché trávy pálením na Krajské operační středisko
hasičů. Shrabanou trávu zapálil, ale nevěnoval činnosti dostatečnou pozornost a oheň
se rozšířil na maringotku stojící opodál. Během několika minut dřevěná maringotka
plála vysokým plamenem a hrozilo rozšíření požáru na hospodářskou budovu. Díky
bdělosti občanů jsem se o pálení trávy bezprostředně dozvěděl a mohl vyhlásit
poplach vzápětí po vzniku mimořádné situace. Jednotka vyjela v určeném čase a po
příjezdu na místo zásahu okamžitě začala s likvidací požáru. Včasným zásahem se
podařilo požár lokalizovat a zamezit tak ohrožení života a materiálním škodám na
přilehlé budově. Po lokalizaci požáru naše a profesionální jednotka z Pozořic
pokračovaly v dohašování požářiště (zapálené trávy). V pozdních večerních hodinách
po předání požářiště majiteli se jednotka odebrala na místo dislokace do hasičské
zbrojnice. Děkuji členům zásahové jednotky za bezchybný zásah.
V případě pálení většího množství suché trávy, větví, dřeva a podobných biologických
materiálů má občan povinnost, dle zákona 133/1985 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, ohlásit uvedenou činnost s popisem co bude pálit, přesnou adresu kde bude
pálit a kdy na Krajské operační středisko HZS na telefonní čísla 950 640 400 nebo
950 631 111. V případě, že toto fyzická nebo právnická osoba neučiní, vystavuje se
hrozbě finančního postihu. Splněním této povinnosti může každý občan zamezit
zbytečným výjezdům zásahových jednotek, které mohou v dané chvíli chybět na jiném
místě a současně v případě nepředvídatelné události výrazně urychlit její zdolání.
Přeji všem občanům co nejpříjemnější babí léto a co nejméně mimořádných událostí.
Milan Stejskal, za SDH a JSDHo
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S POZMĚNĚNÝM KÁDREM DO NOVÉ SEZÓNY
Přípravu na podzimní sezónu II. třídy městského přeboru začalo naše mužstvo
poslední červencovou neděli již tradičním tenisovým turnajem „3-M“. Vítězem turnaje
se stal Petr Opletal.
Mužstvo začalo přípravu již bez hráčů Petra Havelky, Tomáše Vody a Ivoše
Bednaříka, kteří přestoupili do Moravské Slavie „B“, hostování skončilo Davidu
Zalabovi, který se vrátil do Svratky Brno. Mužstvo opustil také Petr Valoušek, který se
vrátil do Bílovic. Do mužstva přišli na hostování tři hráči z Kohoutovic, dále se do
přípravy zapojil David Beneš, který byl na hostování v Bílovicích a Petr Opletal, který
hraje tenis v Bílovicích a s fotbalem teprve začíná. Do přípravy se také zapojili
Hrabovský a Pavlík. Trenérem mužstva pro tuto sezónu zůstává Pavel Neklapil.
Naše mužstvo se zúčastnilo pohárového turnaje v Ochozi u příležitosti oslav založení
klubu, kde obsadilo 2. místo. 9. srpna pořádal náš sportovní oddíl pohárový turnaj za
účasti mužstev Bílovic, Moravské Slavie, MCV a domácího SK Řícmanice. Tento
turnaj se mužstvu moc nevydařil a po dvou porážkách jsme skončili na posledním
4. místě. Vítězem turnaje se stalo mužstvo Moravské Slavie Brno.
První mistrovské utkání jsme sehráli na domácím hřišti s mužstvem Bohunice „B“,
které sestoupilo z I.B třídy. Naše mužstvo prohrálo 4:0. Další utkání se odehrálo na
hřišti Lokomotivy Horní Heršpice. Zde jsme uhráli šťastnou remízu 1:1, kdy v poslední
minutě vyrovnával Tomáš Zbořil. Ve čtvrtek 4. září jsme sehráli odložené utkání kvůli
hodům na hřišti Chrlic. Bohužel, i když jsme v tomto utkání byli po celý zápas lepším
mužstvem, tak jsme opět nebodovali a vlastní brankou v závěru utkání prohráli 1:2.
V neděli 7. září jsme hráli na domácím hřišti utkání s mužstvem Lelekovic, které
postoupilo z městské třídy. Bylo pro nás těžkým soupeřem. Prohráli jsme 2:3.
Cílem po dvou vydařených sezónách je udržet se v městském přeboru, do mužstva
zabodovat nové hráče a vytvořit kvalitní mladé mužstvo pro následující sezóny.
Rozlosování městský přebor II. třída muži – podzim 2008
24.8.2008
28.8.2008
4.9.2008
7.9.2008
11.9.2008
14.9.2008
21.9.2008
28.9.2008
5.10.2008
12.10.2008
19.10.2008
26.10.2008
1.11.2008
9.11.2008

ŘÍCMANICE
LOKOMOTIVA
CHRLICE
ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE
MCV
ŘÍCMANICE
SPARTA BRNO "B"
ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE
MS BRNO "B" VIN
ŘÍCMANICE
SLATINA
BOHUNICE "B"

-

BOHUNICE "B"
ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE
LELEKOVICE
SLOVAN "B"
ŘÍCMANICE
LÍSKOVEC
ŘÍCMANICE
ŽEBĚTÍN
SVRATKA "B"
ŘÍCMANICE
OBŘANY
ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE

neděle
čtvrtek
čtvrtek
neděle
čtvrtek
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle

16:00
17:30
17:30
16:00
17:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:00
13:30
13:30

Náš sportovní klub se již jako každoročně podílel na Řícmanských hodech 2008.
Roman Kubíček, SK Řícmanice
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O MEDU A SKOŘICI
Směs medu a skořice napomáhá k odeznívání příznaků nemocí. Vědci ji doporučují
jako velmi účinný prostředek. Zjistili, že konzumace medu v určitých dávkách nemůže
ublížit ani diabetickým pacientům. Kanadský týdeník World News ve svém vydání ze
17. 1. 2008 uveřejnil následující seznam nemocí, které mohou býti léčeny medem
a skořicí jako výsledek studií západních vědců.
Nemoci srdce: Smíchejte med a mletou skořici a mažte na chléb místo džemu nebo
marmelády a jezte pravidelně k snídani. Snižuje to hladinu cholesterolu v krvi a cévách
a chrání pacienty před infarktem. Ti, kteří už infarkt prodělali a budou jíst toto denně,
budou se držet míle daleko od dalšího infarktu. Pravidelné snídaně tohoto druhu
ulevují při zadýchávání a posilují srdeční tep. V Americe a Kanadě různé domy
s ošetřovatelskou péčí léčí takto své pacienty, kteří jsou ve věku, kdy cévy a žíly
ztrácejí svou pružnost a mohou se ucpávat. Med a skořice vracejí cévám a žilám jejich
pružnost.
Artritida: Ráno a večer pijte šálek horké vody se 2 lžičkami medu a malou lžičkou
skořice. Bere-li se to pravidelně, může se vyléčit dokonce i chronická artritida.
Infekce močového měchýře: Rozpustit 2 lžíce medu a lžičku skořice ve sklenici vlažné
vody a vypít. Tím potlačíte infekci měchýře a močových cest.
Bolesti zubů: Smíchejte 1 lžíci skořice a 5 lžic medu. Aplikujte 3krát na bolavý zub
a bolest přestane.
Cholesterol: 2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2 dcl horké vody
dokážou snížit hladinu cholesterolu o 10 procent do 2 hodin. Samotný med, je-li užíván
denně, zabraňuje zvyšování hladiny cholesterolu.
Nachlazení: Užívejte 3krát denně lžíci vlažného medu se čtvrtinou lžičky skořice po
dobu 3 dnů. Zbavíte se nachlazení, chronického kašle a pročistíte průdušky.
Potíže se žaludkem: Med se skořicí úspěšně léčí bolesti žaludku a chrání jej od vzniku
žaludečních vředů. Krom toho lžička skořice a 2 lžíce medu požité před jídlem brání
zvýšení kyselosti žaludku i u nejtěžších jídel.
Plynatost: Med a skořice zabraňují tvoření nadbytečných plynů při trávení.
Potíže imunitního systému: Každodenní konzumace medu posiluje bílé krvinky v jejich
boji s viry a bakteriemi.
Chřipka: Med obsahuje přírodní látky, které zabíjejí kmeny chřipky a brání před ní
pacienty.
Potíže dlouhověkosti: Čaj vyrobený z medu a skořice, je-li brán pravidelně, zabraňuje
nástupu potíží dlouhého věku. Vezměte 1 lžíci skořice a uvařte jako čaj spolu se
3 šálky vody. Po vychladnutí oslaďte čtyřmi lžícemi medu. Pijte ¼ šálku 3x denně. To
udržuje kůži čerstvou a hebkou až do vysokého věku. Délka života stále vzrůstá
a i 100letí lidé mohou být svěží jako ve 20 letech.
Pupínky: 3 lžíce medu a lžičku skořice promíchejte v krém. Denně jej před spaním
nanášejte na pupínky a ráno smyjte teplou vodou. Pupínky zmizí do týdne i s kořeny.
Kožní infekce: Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzémy i pásový opar
a všechny druhy kožních infekcí.
Obezita: Každý den ráno nalačno půl hodiny před snídaní a večer před spaním vypijte
šálek medu se skořicí. Pravidelné užívání sníží váhu i u mimořádně obézních osob.
Pravidelné užívání zabraňuje usazování tuku i při požívání mimořádně tučných jídel.
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Rakovina: Pacienti trpící rakovinou kostí, žaludku a střev by měli užívat směs lžíce
medu a lžíce skořice 3krát denně celý měsíc.
Chronická únava: Pacienti – senioři užívající med a skořici v poměru 1:1 jsou čilejší
a ohebnější. Dr. Milton, který tyto výzkumy prováděl, říká, že 1 lžíce medu a malá
lžička skořice smíchané s vodou a brané několikrát denně a hlavně kolem 3 hodin
odpoledne, kdy začíná klesat tělesná vitalita, obnoví do týdne vitalitu těla.
Co říci závěrem? Myslím, že Vám to určitě neublíží a že je nejlepší to vyzkoušet. Co
myslíte? Vzpomínáte, když jsme byli děti? Krajíc chleba pomazaný čerstvým máslem
a posypaný skořicí patřil mezi oblíbené pochoutky. Asi něco na tom je!
Ing. František Pantůček, ZO ČSV Bílovice n/Svit. o. s., zdroj: World News

MÁTE DOMA EDICI CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY?
Jižní Morava je jednou z lokalit v naší zemi, které jsou přímo plná přírodních bohatství,
unikátních rostlin a živočichů. Ani pro odborníky často není lehké se ve všech druzích
orientovat. Co pak zbývá nám laikům, když se chceme poučit a projít na mnohdy
blízkých a známých místech. Není jiná možnost než zamířit na stránky některé
z publikací nebo naučných svazků.
Rád bych vás upozornil v této souvislosti na novou možnost, která se nám všem
naskýtá od minulého týdne. Na trh se totiž dostává Edice Chráněná území ČR.
Podrobně popisuje a dává přehled o všech chráněných území naší republiky.
Poděkování patří zejména Státnímu fondu životního prostředí, díky jehož finanční
podpoře se publikace dostává do prodeje.
Proč vyzdvihuji zrovna tuto publikaci? Jde o výjimečný projekt hned po mnoha
stránkách. Za první prezentuje jak textově tak obrazově chráněnou přírodu celé České
republiky. Svým rozsahem a záběrem je publikací první svého druhu v Evropě. Edici
Chráněná území ČR vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum
Brno. Vychází ze širokého autorského a redakčního zázemí. K realizaci se podařilo
získat naše přední specialisty z oblasti zoologie, botaniky, geologie a dalších oborů.
Něco málo k obsahu. Úvodní část každého svazku shrnuje přírodní podmínky regionu,
vliv osídlení na vývoj krajiny a historii ochrany přírody. Následující kapitoly se
podrobně věnují chráněné přírodě na území bývalých okresů, dále v národních parcích
a CHKO. Následují popisy jednotlivých menších chráněných území, přírodních parků
a památných stromů. Text je bohatě doplněn fotografiemi, množstvím digitalizovaných
map a leteckých snímků. Každý svazek obsahuje velmi podrobnou bibliografii, rejstříky
chráněných území, botanických a zoologických jmen (českých i latinských),
místopisných názvů i rejstřík neživé přírody. Celkem bylo zpracováno 271 menších
chráněných území.
Rád bych všem Edici Chráněná území České Republiky doporučil. Málokdo tuší, kolik
odlišných druhů se může nacházet na části lesa nebo větší lokalitě. Každý region je
něčím svůj, něčím se odlišuje a proto jej máme také rádi.
K dispozici bude zanedlouho také internetová verze knihy, takže možná bude pro
některé z vás dostupnější. Na závěr snad jen dodám, že Svazek Brněnsko má 932
stran, prodejní cena je 990 Kč. Knihu si můžete objednat prostřednictvím
www.chranenauzemi.cz. Stojí opravdu za to.
Václav Horák, náměstek hejtmana JMk
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INZERCE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TJ Sokol Řícmanice zve všechny děti na tradiční drakiádu, která se bude konat
v neděli 28. září.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Potraviny Hanka
Přijímáme objednávky na brambory. Možnost rozvozu až do domu.
Využijte také možnosti platby platebními kartami.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Restaurace U Lajcmanů
pro Vás připravila 13. a 14. září KANČÍ A SRNČÍ HODY
Přijďte si vybrat, určitě si pochutnáte!
Rezervace a bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. čísle 545 227 328.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOUPÍM RODINNÝ DŮM
V BRNĚ K BYDLENÍ
(větší I menší I ve špatném
stavu). Jen solidně.
Platím hotově. Jsem přímý
kupec. Tel.: 546 220361.
Zn: Brno I okraj
HLEDÁM ZAHRADU
KDEKOLIV V BRNĚ,
ve valstnictví možno
i s chatou. Finance mám.
Tel: 776 637 839.
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV
V BRNĚ i v horším stavu.
Dohoda jistá.
Tel: 776 809 213.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ
pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte.
Rychlé jednání.
Tel.: 776 637 839.
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ ZDARMA
Ing. Pavlína Spěšná
Moravany u Brna
•
•
•

autodoprava
zprostředkování
odpady

Současné znění zákona o odpadech definuje povinnosti posledního vlastníka
autovraku zapsaného v Registru vozidel k jeho ekologické likvidaci na vlastní náklady.
Zákonné sankce mohou dosáhnout až pokut v řádech desetitisíců. Proto je v zájmu
každého majitele autovraku jeho včasná a ekologicky nezávadná likvidace.
Služby
•
Ekologická likvidace autovraků osobních,
dodávkových, nákladních, speciálních i jiných
dopravních prostředků
•
Vystavujeme potvrzení o ekologické likvidaci
autovraku (při převzetí)
•
Provádíme odtahy aut na recyklaci
•
Odtahová a vyprošťovací služba NONSTOP
12 Kč/km
Kompletní osobní vůz kat. M1 a N1
Nekompletní osobní vůz kat. M1 a N1
Avia mimo M1 a N1
Vlek, návěs, motorka
Autobus
Nákladní vůz nad 3,5 tuny

vykoupíme
vykoupíme
vykoupíme
vykoupíme

zdarma
dohodou
cena dohodou
cena dohodou
cena dohodou
až 3000 Kč/t

Naše společnost je tu právě pro tyto případy. Pomůžeme Vám vyřešit tyto problémy
rychle, ekonomicky a v plném souladu se zákonem.
Neváhejte se informovat na našich telefonech.
Tel.: 774 999 291
777 999 291
VOLEJTE ZDARMA 800 607 706

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. 9. 2008.
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