
rrrrooooččččnnnnííííkkkk XXXXIIII,,,, ččččíííísssslllloooo 1111////2222000011113333

vvvvyyyycccchhhháááázzzzíííí 22220000.... 3333.... 2222000011113333 wwwwwwwwwwww....rrrriiiiccccmmmmaaaannnniiiicccceeee....cccczzzz

DDDDěěěěttttsssskkkkýýýý mmmmaaaašššškkkkaaaarrrrnnnníííí kkkkaaaarrrrnnnneeeevvvvaaaallll ((((ffffoooottttoooo:::: VVVV.... AAAAlllleeeexxxxoooovvvváááá))))



 2

 
Vážení občané, 
doufám, že v době, kdy se vám do ruky dostává číslo prvního letošního Zpravodaje, je 
zimní počasí definitivně na ústupu a jaro už je opravdu blízko nás. Děti a milovníky 
zimních sportů letos sněhová nadílka potěšila, avšak občany a obec starající se            
o čistotu chodníků a sjízdnost komunikací zase potrápila. 

Na základě připomínek občanů zvažujeme, zda by nebylo dobré se v oblasti zimní 
údržby více osamostatnit. Znamenalo by to pořízení nějakého víceúčelového úklidového 
stroje, který by zvládl nejen toto problematické období, ale byl by nápomocen v celém 
ročním období. Samozřejmě bychom se snažili využít nějakého dotačního titulu na 
financování tohoto nákupu. Také je ale třeba zvážit všechny náklady, tedy i následný 
provoz, servis apod. 

V úvodníku z roku 2011 jsem se zmínil, že kromě jiného je pro nás důležité zabývat se 
postupným rozvojem a rekonstrukcí areálu našeho koupaliště. Po uvedení do provozu 
nového technologického zázemí se podařilo vybudovat koutek s herními prvky pro naše 
nejmenší návštěvníky, kteří si ho opravdu pochvalují. Dalším krokem byla rekonstrukce 
sociálního zařízení v areálu koupaliště a tu si pochvalují určitě všichni návštěvníci. 

V letošním roce se ještě snažíme využít dotační titul na dovybavení koupaliště o různé 
venkovní posilovací stroje a vytvoření prostoru pro rekreační sporty.  

Ve spolupráci se Sportovním klubem plánujeme něco ke zlepšení vzhledu a provozu 
sportovního areálu. Stávající unimobuňky sloužící pro zázemí a provoz tenisového 
klubu by měly být opraveny, možná i nahrazeny lepší stavbou. Na Jihomoravském kraji 
se společně pokusíme získat peníze na pořízení kvalitního stroje na údržbu trávy a na 
zakoupení nových fotbalových střídaček. Největším úkolem bude získání financí na 
rekonstrukci objektu fotbalových kabin. 

Znovu se v letošním roce snažíme získat finance na Ministerstvu pro místní rozvoj na 
opravu rozbořené zdi za Obecním úřadem a vysázení zeleně nad touto zdí. 

V době vypsané výzvy OPŽP jsme podali žádost o dotaci na stavbu kanalizace v naší 
obci. V současné době probíhá hodnocení podaných žádostí na SFŽP. Dořešení 
kanalizace je naším prvořadým úkolem. 

Jistě jste zaznamenali vznik nových, dočasně umístěných autobusových zastávek pod 
bytovkami. V letošním roce bude vybudována zastávka směrem do Bílovic nad 
Svitavou. O její financování žádáme prostřednictvím dotačního titulu Jihomoravský kraj. 
S výstavbou zastávky směrem na Kanice je počítáno na rok 2014. 

Je toho mnohem více, čemu se chce v letošním roce zastupitelstvo věnovat. Například 
jak zvýšit bezpečnost chodců a bezpečnost provozu v naší obci, nebo jak více využívat 
naší knihovnu, která se k různým besedám, setkáním a kulturním akcím přímo nabízí. 
Samozřejmě rádi uvítáme od vás občanů různé náměty i připomínky, co byste rádi 
v naší obci chtěli vidět a co zlepšit. 

Jménem celého zastupitelstva přeji všem občanům Řícmanic celý rok 2013 prožít ve 
zdraví a spokojenosti. 

Libor Slabý, místostarosta 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Oznámení o platbách za místní poplatky v roce 2013  
 

Vážení občané, 
Od 1. 1. 2013 je účinná nová obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání            
a odstraňování komunálních odpadů. Vyhlášku naleznete na www.ricmanice.cz 
v odkazu „úřední deska“ v aktuálně zveřejněných dokumentech a také v aktualitách. 
Kromě vyhlášky zde naleznete také formuláře potřebné pro splnění oznamovací 
povinnosti, na kterou upozorňuji v dalším textu. 
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY od 1. 1. 2013: 
- Vyhláškou je zm ěněna sazba na 500 K č.  
- Vyhláškou je rozší řen okruh poplatník ů následovn ě: 

 

U rodinných dom ů s č.p. nebo byt ů, kde není hlášena žádná osoba k trvalému 
pobytu (tzv. prázdné domy a byty) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu tento 
rodinný dům nebo byt; má-li k bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně (což znamená, že vybraný zástupce 
uhradí 1 x sazbu poplatku). 
U cizinc ů  

- fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

- fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR 
pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

- fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců. 

Tito noví poplatníci (cizinci a majitelé prázdných rodinných dom ů a bytů)  jsou 
povinni splnit oznamovací povinnost – tzn. p řihlásit se k poplatku - a to do 30 dn ů 
od vzniku povinnosti hradit tento poplatek.  Přihlášení představuje vyplnění 
předepsaného formuláře buď osobně na obecním úřadě nebo formuláře zveřejněného 
na www.ricmanice.cz a jeho zaslání  na adresu Obecní úřad Řícmanice, Komenského 
68, Řícmanice 664 01, či doručení osobně na podatelnu Obecního úřadu Řícmanice. 
V případě nejasností tel. 545 227 567, 724 352 527. 
Upozor ňujeme, že OZNAMOVACÍ POVINNOST je i v p řípadě změn (nap ř. zejména 
změna majitele chaty, či prázdného rodinného domu nebo bytu). 
OZNAMOVACÍ POVINNOST PLATÍ TAKÉ PRO MAJITELE PS Ů při nabytí psa, ale 
velmi důležité je také ODHLÁŠENÍ PSA.  
Pokud psa majitel neodhlásí, je stále poplatníkem místního poplatku za psy. Spolu 
s odhlášením je poplatník povinen také vrátit obdrženou známku. Prosíme proto 
majitele psů, aby pokud tuto povinnost nesplnili, tak učinili. Potřebný formulář je 
obdobně jako u oznamovací povinnosti k poplatku za odpady zveřejněn na www 
stránkách obce, nebo je možno jej vyplnit osobně na obecním úřadě. 
 

Věnujte prosím pozornost pozm ěněnému zp ůsobu vytvá ření variabilních symbol ů 
zejména u chat a trvale bydlícíh, viz níže. 
Místní poplatek za komunální odpad 2013  
Poplatek  je splatný nejpozději do 31. 5. 2013.  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Sazba:  500 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice, cizince, za 
každý objekt určený nebo sloužící k rekreaci, dále za dům s č.p. nebo byt, kde není 
žádná osoba hlášena k trvalému pobytu.  
Variabilní symbol  při bezhotovostní platbě:  
- občané s trvalým pobytem v obci, rodinné domy           

VS   12013xxx   (kde xxx  = číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy     

VS  113xxxyy   (xxx  = číslo popisné domu, yy = číslo bytu, nuly se doplní zleva) 
- za prázdné domy s č.p. a byty, kde není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu 

VS   52013xxx     (kde xxx = číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
- za chaty bez trvalého pobytu     

VS   62013xxx   (kde xxx  je evidenční číslo chaty, nuly se doplní zleva) 
- za cizince  

VS  72013xxx  (kde xxx  je ev.č. chaty, č.p. rodinného domu, nuly se doplní zleva) 
Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337     
 

Místní poplatek za psy 2013  
Poplatek  je splatný nejpozději do 30. 4. 2013.  
Sazba:    150 Kč za  prvního psa a 225 Kč za každého dalšího psa 
Důchodci:    80 Kč za prvního psa  a 120 Kč za každého dalšího psa 
Variabilní symbol  při bezhotovostní platbě:  
- občané s trvalým pobytem v obci  

VS  32013xxx   (kde xxx  = číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy  

VS 313xxxyy  (kde xxx  = č. popisné domu, yy = číslo bytu, nuly se doplní zleva) 
Specifický symbol při bezhotovostní platbě:  1341 
 

Platby lze provád ět:  
- hotovostn ě v úředních hodinách   (Po: 15 –17 hod,   St:  9 -11 a 1 5 -17 hod)  

na pokladně OÚ Řícmanice, Komenského 68. 
- bezhotovostn ě na účet obce Řícmanice, č.účtu: 1345044329/0800,   k.s. 0308  

 

Prosíme, je-li to možné o úhradu bezhotovostní.  
Posíláte-li platbu prostřednictvím internetového bankovnictví, můžete do zprávy pro 
příjemce vypsat: 

- co hradíte (odpady, pes), 
- u odpadů jména všech osob, za které hradíte, u psů jméno majitele, 
- č. popisné, u chat č. evidenční i se značkou E 

 

Svoz nebezpe čného odpadu  
Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 25. 5. 2013 na návsi v dob ě od 
10.00 do 11.00  hodin. Je nezbytné vyčkat příjezdu obsluhy svozového vozu firmy AVE 
a odevzdat odpad přímo do rukou obsluhy. Podrobné informace budou zveřejněny na 
www.ricmanice.cz a na vývěsce obecního úřadu dva týdny před termínem svozu. 
 

Informace z kroniky  
Narozené děti v roce 2012:                                  7 
Zemřelí občané v roce 2012:                               8 
Počet přistěhovaných občanů v roce 2012:      24 
Počet odstěhovaných občanů v roce 2012:      24 
Počet obyvatel k 31.12.2012:                           759 
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OBECNÍ KNIHOVNA  

Strom života k 31.12.2012 po 5 letech 
Rok naro zení  Věk Muži  Ženy Celkem  
  - 1917 95 -   1 2 3 
1918 - 1923 90 - 94 1 3 4 
1924 - 1928 85 - 89 4 6 10 
1929 - 1933 80 - 84 13 12 25 
1934 - 1938 75 - 79 10 12 22 
1939 - 1943 70 - 74 18 15 33 
1944 - 1948 65 - 69 23 23 46 
1949 - 1953 60 - 64 18 22 40 
1954 - 1958 55 - 59 16 14 30 
1959 - 1963 50 - 54 22 27 49 
1964 - 1968 45 - 49 21 21 42 
1969 - 1973 40 - 44 35 22 57 
1974 - 1978 35 - 39 48 45 93 
1979 - 1983 30 - 34 20 26 46 
1984 - 1988 25 - 29 17 23 40 
1989 - 1993 20 - 24 20 16 36 
1994 - 1998 15 - 19 13 22 35 
1999 - 2003 10 - 14 21 19 40 
2004 - 2008 5 - 9 37 22 59 
2009 - 2013 0 - 4 26 21 47 
Celkem  384 373 757 
Průměrný v ěk 39 41 40 

 

Statistika jmen a p říjmení k 31. 12. 2012:  
Různých jmen 193, z toho nejvíc: 
Jiří – 25, Jana – 24, Jan – 21, Martin – 20, Petr – 19, Tomáš - 16  
Různých p říjmení 411, z toho nejvíc:     
Heger – 7, Hegerová – 6  
Slabý – 7 , Slabá – 4 
Prokop – 6, Prokopová – 5                                                             Lenka Kunčarová, OÚ 

 
 

 

 

Byla ukončena on-line katalogizace knihovního fondu, k dnešnímu dni máme 2190 knih. 
Tento katalog je, stejně jako katalogy ostatních malých neprofesionálních knihoven 
Brna-venkova, propojen s katalogem městské knihovny Kuřim a používá jejich 
informace. V  těchto katalozích je možné hledat knihy podle zadávací tabulky (buď 
podle jména autora, nebo názvu knihy, či klíčového slova - například: historie, historická 
romance, lékařský román atd.). Jeden nedostatek tento katalog má: při otevření novinek 
jednotlivých knihoven se neobjevují všechny nové knihy, ale jen ty, které jsou zároveň 
novinkami kuřimské knihovny. Na odstranění tohoto nedostatku se pracuje. Zatím se 
všechny naše nové knihy budou umísťovat na webovou stránku knihovny 
www.knihovnaricmanice.webk.cz, kde najdete i katalog. 
Teď několik statistických čísel: v loňském roce jsme měli zaregistrováno 57 čtenářů, 
kteří si vypůjčili celkem 1479 svazků knih. Veřejný internet má již samostatný počítač     
a navštívilo jej kolem 50 občanů. Pro práci knihovnice jsme dostali jeden počítač 
zdarma. V březnu, ,,Měsíci knihy“, navštívili  řícmanskou knihovnu naši nejmladší 
občánci, děti z mateřské školy. 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
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Toulky p ředjařím… 
Letošní zima byla opravdu krásná. I s dětmi ve školce jsme si užili sáňkování, bobování, 
stavění sněhuláků a výletů do zimního lesa.  
Zajímavým zpestřením zimního období byly pro děti hned dva výukové programy.  
První se zaměřil na počasí a dával dětem odpovědi např. na otázky Co je počasí? 
Odkud se bere a jak vzniká? Jaký má vliv počasí na člověka a jak jej člověk ovlivňuje?  
Druhý program se jmenoval Mám hlad  a ukázal dětem hravou formou, co se stává 
potravou zvířat v přírodě, rozdělení zvířat na býložravce, všežravce, masožravce           
a jejich potravní řetězce. Největším zážitkem ovšem byl opět živý dravec, tentokrát jsme 
si mohli pohladit puštíka. 
Děti určitě nezapomenou ani na návštěvu RLP BRNO, kdy na parkoviště u školky přijela 
sanitka a dva záchraná ři. Ti nám ukázali vnitřní vybavení sanitního vozu, předvedli 
některé přístroje a pomůcky, které jsme si mohli na sobě i vyzkoušet. A když sanitka 
začala houkat, lekli jsme se nejen my, ale i někteří blízcí sousedé školky.  
Po jarních prázdninách opět proběhl ve 
školce oblíbený program HASÍK , vedený 
profesionálním hasičem. Při něm se děti 
seznamují hravou formou se základy 
chování při požáru, u ohně a s ohněm. 
Největším zážitkem však je, když si hasič 
nasadí přilbu, napojí se na dýchací přístroj 
a předvádí dětem prakticky záchranářskou 
akci. 
Maškarním karnevalem  se pomalu 
blížíme k předjaří. Od března nám začíná 
plavecký výcvik,  edukativně stimulační 
program, tzv. příprava předškoláků, a těšíme se na jarní divadelní představení, na 
návštěvu místní knihovny, na vítání jara a jarní svátky. 
Na jaře také proběhne zápis do školky  a to v tomto termínu: úterý 26. 3. 2013 v dob ě  
od 13 do 16 hod. a st ředa 27. 3. 2013 v dob ě od 13 do 16 hod. Další bližší informace, 
které vás zajímají najdete na www.msricmanice.cz. 
Přejeme vám příjemné toulky předjařím.  

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 
 

 

A máme za sebou již třetí ročník! Začíná nová tradice? Věřím, že ANO. Možná se 
budete ptát PROČ. Přijďte se podívat a uvidíte. V neděli 10. března jsme prožili velmi 
příjemné odpoledne. V sále Restaurace U Lajcmanů se nás sešlo kolem stovky, a to 
není tak málo. 
A že máme v Řícmanicích velice šikovné děti! Ať už tady bydlí, nebo jezdí na návštěvu 
třeba k babičce a dědečkovi. Jsou nejenom šikovné, ale také cílevědomé, pilné a mají 
snahu naučit se něco navíc. Ve volném čase se věnují tomu, co je baví. Zpívají, hrají na 
housle nebo kytaru či klavír, trénují třeba kung-fu nebo stepují. A co třeba takový 
aerobik!  Další recitují, tančí… Ale ono to není jen o dětech. Ale také o rodičích. O jejich 
podpoře a zájmu, vytrvalosti a někdy i neústupnosti. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
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Za úžasným výsledkem snažení se skrývá pilný trenink i několikrát v týdnu, překonání 
lenosti, vábení kamarádů, jindy nechuť vůbec vytáhnout paty z domova… 
Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 19 dětí. Vystoupení hodnotila osvědčená porota 
ve složení: Svaťa Jelínková – předsedkyně, Blanka Koutská, Lenka Rovenská, Libor 
Slabý a Jirka Leder. Neměli to vůbec jednoduché, protože všichni byli výborní! Bylo se 
skutečně na co dívat!!!  

Na stupně vítězů se dostali tito soutěžící: 

V mladších zvítězily Terezka a Adélka Hegerovy  
s pásmem lidových písniček. Hrály na housle a zpí-
valy. Na druhém místě byla Natálka Pot ůčková , 
která zaujala step aerobikem a třetí skončila 
zpěvačka Katka K řížková , kterou za ruku držel      
a podporoval bratr Honzík. 

Ve starších si pro pomyslnou zlatou medaili od poroty přišla Adélka Prokopová  se 
stepem, stříbro si vybojoval Adam Drápal  s písní Stín katedrál a bronz získal tanečník   
a šoumen Michal Malý . 
Také diváci měli možnost vybrat svého favorita a dát mu svůj hlas. U nich si prvenství 
odnesli Natálka Potůčková a Adam Drápal.  

V průběhu nedělního vystoupení jsem 
měla mnohokrát slzy v očích. A nebyla 
jsem sama. Výkony všech soutěžících 
byly skvělé a jen díky obětavosti a ochotě 
nadšenců se takové akce mohou 
uskutečnit. Děkuji všem, kteří tuto akci 
podpořili. 
A co říci závěrem? Ať nám vydrží dobrá 
nálada, radost a příští ročník ať je ještě 
lepší! 
TALENTU ZDAR!    

Helena Bajerová,  za organizátory 

 

 

Sokol letos 
Začátek roku byl ve znamení bílého sportu. Ač se to zdá 
neuvěřitelné, naše jednota měla své zástupce v závodech      
46. ročníku Jizerské 50, která se jela 11.-13.1.2013 v Bedři-
chově. Vojta Tomáš  (nar. 2007) v kategorii benjamínci na trati 
dlouhé 300 m vybojoval krásné druhé místo a jeho mladší bratr 
Viktor  (nar. 2009), který patřil k nejmladším účastníkům závodu, 
skončil na stejné trati 24. Maminka Vlasta Tomášová  získala 
v závodě na 25 km klasicky 31. místo. Všem gratulujeme! 
Zájemci místní i přespolní se připravovali na plesovou sezónu   
v tanečních kurzech pro dospělé, které se konaly v sále 
restaurace U Lajcmanů. Pod vedením paní Buryanové z taneční 
školy Starlet pilně trénovali pět pátečních večerů. 

ORGANIZACE A SPOLKY  
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2. února se konal župní přebor v plavání v Řečko-
vicích, kde jsme měli dvě želízka v ohni. V kategorii 
mladších žákyň na dráze dlouhé 25 m se Ani čka 
Vlková  umístila na 6. místě a v kategorii starších žáků 
na dráze dlouhé 50 m Vojta Slabý  obsadil 5. místo. 
Tradiční přebor Řícmanic ve stolním tenise se konal 
v sobotu 23. února za účasti 15-ti soutěžících. Vítězi se 
stali Svaťa Křížková  v kategorii ženy a Milan Koutský  
v kategorii muži. 

Pro děti jsme ve spolupráci s SK a SDH připravili dětský maškarní karneval , který se 
letos konal 3. února pod taktovkou divadla Koráb a v neděli 10. března 3. ročník 
soutěže Řícmanský talent . 
Aktivní jsou i naši senioři. Kromě pravidelného cvičení vyráží každých 14 dnů ve středu 
na vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí.  
Letošní volební valná hromada  TJ Sokol Řícmanice se bude konat v pátek 22. b řezna 
2013 v 18 hod.  v místní knihovně. Zveme všechny naše členy a příznivce. Přijďte 
v hojném počtu! 
Naše jednota se bude podílet na přípravě župního kola Zálesáckého závodu 
zdatnosti , který se bude konat v okolních lesích dne 20. dubna 2013. Závod je určen 
tříčlenným družstvům, která běží po vytyčené trase, kde na jednotlivých stanovištích 
musí prokázat vědomosti z vlastivědy, přírodovědy, tábornické dovednosti a také 
tělesnou zdatnost např. na lanové lávce. Zveme všechny děti! Zájemci hlaste se svým 
cvičitelům dle jednotlivých věkových kategorií. 

Ivana Hegerová, starosta TJ 
 

Hasiči informují 
Dne 15. února proběhly v místní restauraci tradiční Ostatky. Před ne zcela zaplněným 
sálem, se předvedla nově angažovaná kapela Akcent z Blanska. Rozmanitým 
repertoárem a hudebním uměním si získala všechny účastníky pochovávání basy, 
oproti minulým akcím spíše mladšího a středního věku, kteří spolu s maskami okupovali 
taneční parket do pozdních nočních hodin. Bohatá tombola a dobře zásobené peklo 
rovněž přispělo k pohodovému večeru. 
Zásahová jednotka ani v novém roce nezahálí. 8. a 9. března proběhlo v Pozořicích 
cyklické školení velitelů a strojníků, kde uvedené členy lektoři seznámili s novými 
poznatky a zopakovali metodické postupy na poli požární ochrany. Hned další víkend 
15. a 16. března proběhl kurz nositelů dýchací techniky, který pozvedne úroveň zásahů 
na vyšší level a ochrání zasahující hasiče před zraněním nebo něčím horším. Doufáme, 
že se nám v brzké době podaří sehnat dýchací přístroje a budeme moci využít 
absolvované školení. 

Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice 
 
SK - příprava na jarní část sezóny 2013 všech mužstev v plném proudu  
Muži 
Po podzimní části soutěže je mužstvo mužů na 8. míst ě tabulky III.třídy Brno – město. 
Na jarní část sezóny 2013 se mužstvo připravuje na venkovním hřišti ZŠ Janouškova, 
kde sehrálo dva přípravné zápasy – s Bílovicemi nad Svitavou 2:2 a s Želešicemi 3:3. 
Na jarní část sezóny máme v plánu posílit mužstvo mužů o některé hráče. V jednání je 
David Weinstein ze Sparty Brno, hostování by měl prodloužit Michal Martinec z Blanska. 
První mistrovské utkání sehraje mužstvo v neděli 7. dubna 2013  na domácím hřišti.  
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Mladší žáci a p řípravka 
Po skončení podzimní sezóny zahájily oba týmy zimní přípravu v tělocvičně kanické 
školy. Přípravka se navíc zúčastnila 4 halových turnajů, kde sice většinu zápasů 
prohrála, ale např. v posledním zápase turnaje v Žebětíně se kluci „vybičovali“ 
k neuvěřitelnému výkonu a už jistého vítěze Svratku Brno porazili 3:1. 
Nejlepší výkony jsme však předvedli na posled-
ním turnaji v Adamově (viz foto), kde jsme po 
dvou vítězstvích a jedné porážce nastoupili k zá-
věrečnému zápasu, v němž by nám remíza 
zajistila vítězství v celém turnaji. Ještě 3 minuty 
před koncem vypjatého utkání byl stav 1:1, 
avšak pak proti nám rozhodčí, poněkud necitlivě, 
nařídil penaltu, kterou soupeř proměnil. Vyrovnat 
jsme už nedokázali a obsadili jsme 3. místo.  
Další zajímavostí je, že pořadatel turnaje v Rou-
sínově získal od sponzora atraktivní dárek, 
zájezd na zápas bundesligy do Norimberku pro nejlepšího hráče z každého týmu. 
Z našeho mužstva si tento zážitek vychutná Eda Moll v doprovodu tatínka. 
Do jarní sezóny 2013 vstoupí naši žáci již v neděli 7. dubna 2013  na domácím hřišti 
proti týmu Nordic Brno a přípravka o týden později, rovněž na domácím hřišti proti 
dívčímu družstvu Zbrojovky Brno. 
 

Tabulka rozlosování – jaro 2013  
DATUM DEN MUŽI Hodina MLADŠÍ ŽÁCI Hodina STARŠÍ PŘÍPRAVKA Hodina 

7.4. NEDĚLE ŘÍCMANICE - ČAFC 15:30 ŘÍCMANICE - NORDIC 13:15     

13.4. SOBOTA START "B" - ŘÍCMANICE 10:30     ŘÍCMANICE - ZBROJOVKA (d) 14:00 

14.4. NEDĚLE     SOBĚŠICE - ŘÍCMANICE 13:30     

20.4. SOBOTA         BOHUNICE - ŘÍCMANICE 9:30 

21.4. NEDĚLE JUNDROV "B" - ŘÍCMANICE 16:00 ŘÍCMANICE - ČAFC 2011 "B" 14:00     

27.4. SOBOTA ŘEČKOVICE B - ŘÍCMANICE 16:00 ČAFC 2011 "C" - ŘÍCMANICE 10:30 BYSTRC "B" - ŘÍCMANICE 10:30 

5.5. NEDĚLE ŘÍCMANICE - BOSONOHY B 16:00 ŘÍCMANICE - MEDLÁNKY "B" 13:30 ŘÍCMANICE - LÍŠEŇ "D" 12:00 

10.5. PÁTEK         MEDLÁNKY "D" - ŘÍCMANICE 15:30 

12.5. NEDĚLE LOKOMOTIVA B – ŘÍCM. 16:30 OBŘANY - ŘÍCMANICE 14:15     

2013 ČTVRTEK TUŘANY "B" - ŘÍCMANICE 17:30         

19.5. NEDĚLE ŘÍCMANICE - OBŘANY "B" 16:00 ŘÍCMANICE - KOHOUTOVICE B 13:30 ŘÍCMANICE - ŘEČKOVICE B 12:00 

23.5. ČTVRTEK     ZBROJOVKA (d) - ŘÍCMANICE 17:00     

24.5. PÁTEK         CHRLICE - ŘÍCMANICE 17:45 

25.5. SOBOTA JUNDROV - ŘÍCMANICE 16:30 MS BRNO "B" - ŘÍCMANICE 14:00     

2.6. NEDĚLE ŘÍCMANICE - SOBĚŠICE "B" 16:00 ŘÍCMANICE - BOSONOHY 13:30 ŘÍCMANICE - SLATINA "B" 12:00 

8.6. SOBOTA         LELEKOVICE - ŘÍCMANICE 10:30 

9.6. NEDĚLE ŽEBĚTÍN "B" - ŘÍCMANICE 16:30 ŘÍCMANICE - ST.LÍSKOVEC "B" 14:00     

15.6. SOBOTA ŘÍCMANICE - CHRLICE "B" 16:00         

Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. za SK 
 
Bestseller 
Často čteme nebo slyšíme, který film je nejnavštěvovanější, který zpěvák či skupina 
prodala nejvíce CD, která kniha je bestseller… No schválně, která? Bible. Je to 
nejčtenější kniha na celém světě. A proč v ní čte tolik lidí z celého světa?                                                    
 

 
Mladý člověk, aby se učil, jak má žít. 
Zestárlý člověk, aby se učil, jak zacházet se smrtí. 
Nevědomý, aby obdržel poznání. 
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Učený, aby se učil pokoře. 
Bohatý, aby se stal soucitným. 
Chudý, aby byl potěšen. 
Snílek, aby našel pravou moudrost. 
Praktik, aby získal dobrou radu. 
Slabý, aby byl posilněn. 
Silný, aby nalezl správnou cestu. 
Pyšný, jako varování. 
Pokorný k povzbuzení. 
Zarmoucený, aby se vnitřně uklidnil. 
Znavený, aby našel pokoj pro srdce a své svědomí. 
Pochybující, aby získal bezpečí a jistotu. 
Hříšník, aby nalezl záchranu. 
Nemocný, aby měl naději. 
Všichni křesťané ke své duchovní orientaci. 
 

Kardinál František Tomášek:  
Kolik lidské moudrosti, přísloví, folklóru, aniž si to vůbec uvědomujeme je vzato z Bible 
a je neseno jejím duchem. Bible prokvasila denní a všední život našich předků. Kolik  
velkých básníků, umělců, výtvarníků a hudebních skladatelů bylo inspirováno Biblí. To 
vše jsou skutečnosti, které vedou k závěru, že Bible si zaslouží náš zájem, a to nejen 
křesťanů z důvodů náboženských, ale i lidských, národních a kulturních.    
  

Josef  Hu ťka: 
Buď se lidé navrátí k Bohu po způsobu marnotratného syna z Písma nebo nepoznají 
jiný mír než ten hřbitovní.  
 

Hans - Joachim Schoeps: 
Židovství čeká na mesiáše, který přijde. Křesťanství na Krista, který se vrátí. Může se 
stát, že mesiáš na něhož čeká synagoga a přicházející Kristus, jehož vyhlíží církev, 
bude mít jednu a tutéž tvářnost. 
 

Mahátmá  Gándí: 
Na světě je dostatek zdrojů pro uspokojení všech lidských potřeb. Ale na světě není 
dost zdrojů, které by uspokojily všechnu lidskou chamtivost. 

Radost ze vzkříšení a pokoj v duši přeje za Ora et labora Jiří Kotas st.       
 

 

 

 

Je molekulárním biologem a genetikem, ve volném čase 
se zajímá o kynologii, bydlí v Řícmanicích ve funkcio-
nalistické vile postavené v roce 1939, která byla loni 
zařazena mezi kulturní památky, ale jeho samotného zde  
z důvodu velké pracovní vytíženosti potkáte zřídka kdy. 
Avšak ve světe vědy a především v oblasti výzkumu 
kmenových buněk je Prof. Ing. Petr Dvo řák, CSc.  (*1956) 
znám velmi dobře. Vystudoval Mendelovu univerzitu          
v Brně, kde absolvoval zootechnický obor se zaměřením 
na genetiku. Po ukončení studií začal pracovat 
na Akademii věd ČR, nejdříve v Ústavu živočišné 
fyziologie a genetiky a potom v Ústavu experimentální 

ZNÁTE HO? 
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medicíny. Zkušenosti sbíral také ve výzkumných ústavech v Japonsku (rok a půl), ve 
Francii (dva roky) a na mnoha dalších zahraničních pracovištích. Od roku 2005 je 
přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 
2011 byl na téže univerzitě jmenován prorektorem pro výzkum. U nás patří ke špičkám 
ve svém oboru. 
Od dob Vašich studií jste se aktivn ě věnoval v ědecké práci. M ůžete laicky p řiblížit 
předmět Vašeho výzkumu? 
Od začátku mé kariéry jsem se zabýval výzkumem kmenových buněk, a to právě těch, 
které se získávají z velmi časných embryí. Takových embryí, které ještě vypadají jako 
malý kulatý shluk několika buněk. Říká se jim embryonální kmenové buňky                     
a představují buňky, které jsou naprosto univerzální a mohou z nich vznikat všechny 
možné další typy buněk, jako jsou neurony, srdeční buňky nebo buňky, které vyrábějí 
insulin. Takové kmenové buňky umíme nejen získat, ale i dlouhodobě množit 
v laboratořích a „vyrábět“ z nich právě ty buňky, které jsou důležité pro správnou funkci 
orgánů a tkání. Úvahy vědců a lékařů jsou takové, že kmenové buňky by mohly sloužit 
pro tzv. buněčnou terapii, která zjednodušeně znamená náhradu chybějících nebo 
poškozených, nemocných buněk kdekoliv v těle pacientů zdravými buňkami získanými 
složitými procedurami z kmenových buněk. Až se tyto představy naplní, bude to 
znamenat skutečnou revoluci v medicíně, protože takový způsob by byl nejenom velice 
účinný, ale i šetrný. Mnohem více než většina současně používaných způsobů léčby. Je 
to ale samozřejmě běh na velmi dlouhou trať a také to nebude všelék. Některé choroby 
tímto způsobem prostě nepůjde vyléčit.  
Máte nyní ve funkci prorektora stále čas věnovat se výzkumu? 
Přiznám se, že moc ne. Je ze mě spíše úředník, ale mám možnost napomoci jiným 
vědcům na univerzitě, např. řízením projektů, které mají celouniverzitní dopad. Takový 
projekt máme třeba na zaměstnání zahraničních vědců nebo na přiblížení výsledků 
vědy středoškolákům a veřejnosti. Z pozice přednosty Biologického ústavu také ještě 
docela intenzivně učím na Lékařské fakultě. Čas mi bohužel nezbývá ani na mé 
koníčky. 
Jaký by podle Vás m ěl být profil v ědce? 
Věda je pro nadšence a hračičky, kteří se těší, že příští den něco nového objeví. Pro 
začínajícího vědce je důležité mít silnou motivaci do toho jít a něco vydržet. Na práci 
vědce se mi líbí, že můžu daný obor někam směřovat a posouvat. Na poli vědy existuje 
velká soutěživost, nezbytné je publikování v odborných časopisech. Vědec, který 
nepublikuje, jako by „nežil“. 
Jak si vede Masarykova univerzita v oblasti výzkumu  ve srovnání s ostatními 
univerzitami u nás? 
Myslím, že patří k nejlepším nejenom v naší zemi. Máme spoustu výborných lidí            
a výsledků, které se dříve nebo později objeví v praxi, třeba v medicíně. Na 
Přírodovědecké a Lékařské fakultě, kde výzkum považujeme za dominantní složku, 
pracuje dokonce hodně vědců ze zahraničí. Některé ústavy mají třeba 30% 
zahraničních pracovníků. To je ve vědě dobré znamení. Lidé z ciziny k nám chodí, 
protože to dobře funguje. Navíc to vytváří spousty vazeb se zahraničními pracovišti, což 
je pro vědu naprostou nezbytností. 
Máte v plánu se k aktivnímu výzkumu ješt ě v budoucnu vrátit? 
Úplně jsem na vědu nezanevřel. Tak jeden až dva dny v týdnu pořád vyšetřím. Ale 
nastavuji to po večerech a víkendech. V podstatě jsem tedy ještě od vědy neodešel,        
i když tu skutečnou laboratorní práci jsem přenechal mladším a šikovnějším. 

Připravily Ivana Hegerová a Blanka Koutská 



  

 

Dovolte, abych touto cestou poděkoval za obec, i za vás, čtenáře Řícmanického 
zpravodaje, Ivaně Hegerové , za sedmiletou, obětavou a perfektní spolupráci při 
tvorbě tohoto časopisu. Jelikož Ivana Hegerová očekává přírůstek do rodiny, předává 
redakční žezlo dál a my jí přejeme krásné dny, štěstí a pohodu v nastávajícím období. 
V redakci nadále zůstává Alena Hegerová a nově jí budou pomáhat Blanka Koutská   
a Eva Olešovská. 

Libor Slabý, místostarosta 

 

VALNÁ HROMADA SK ŘÍCMANICE 
 v pátek 15. 3. 2013 v 18 hod.  v sále restaurace U Lajcmanů 

 

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŘÍCMANICE 
v pátek 22. b řezna 2013 v 18 hod v knihovně 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
23. a 24. března 2013 v sále restaurace U Lajcmanů 

vždy od 13 do 18 hodin 
Vstupné dobrovolné. 

 

RESTAURACE U LAJCMAN Ů připravuje  
28. 3. 2013 Zelený čtvrtek - zelené pivo 
30. 3. - 1. 4. 2013 Velikonoční speciality 

 

26. SETKÁNÍ SENIORŮ 
v pátek 5. dubna 2013 od 19.00 hod. v sále restaurace U Lajcmanů 

K tanci a poslechu zahraje pan Antonín Klučka. 
Občerstvení zajištěno. 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
v sobotu  25. 5. 2013 na návsi v době od 10.00 do 11.00 

 

ŘÍCMANSKÉ HODY 2013 
v sobotu 31. srpna 2013 

 

DĚTSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA ŘÍCMANICE 
zahajuje zápis do jarního jezdeckého kurzu. 

Nabízí také vožení dětí do 6 let 
Více informací na www.nakonich.cz 

 

 
 

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. 6. 2013. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 5. 2013. 

KALENDÁŘ AKCÍ  

PODĚKOVÁNÍ 


