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Vážení spoluob čané, 
 

dovolte mi, abych se v dnešním úvodu zmínil o činnosti zastupitelstva v uplynulém 
období. V letošním roce jsme žádali o finanční prostředky na několik projektů 
z různých dotačních titulů. V současné době již víme, že jsme byli v získání některých 
dotací úspěšní, další ještě nebyly rozhodnuty. 

Za důležitou považujeme rekonstrukci areálu koupaliště a přilehlého okolí. Celková 
realizace projektu je velmi finančně náročná, a proto je nutné postupovat po 
jednotlivých částech. Za první krok je možné považovat právě dokončenou instalaci 
nového technologického zázemí, které výrazně sníží provozní náklady a zlepší kvalitu 
vody. 

Druhým krokem je vybudování několika dětských herních prvků v areálu. Na tuto akci 
jsme těsně před prázdninami obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Doufáme, že realizaci stihneme alespoň částečně do slavnostního otevření koupaliště. 
Myslím, že se naše ratolesti mají na co těšit. 

Při vzpomínce na naše děti si teď dovolím odbočit od areálu koupaliště. Jak asi většina 
z vás ví, bylo pro ně v Řícmanicích právě otevřeno dětské hřiště, které na vlastní 
náklady vybudoval a dětem věnoval pan Kamil Kaiser. Za tento počin mu moc rád za 
všechny děti děkuji.  

Ale zpět k areálu koupaliště. Třetím krokem by měla být rekonstrukce zázemí pro 
sportovní klub SK Řícmanice, tedy tzv. fotbalových kabin. V současné době hledáme 
nejlepší variantu z dotačních titulů pro tento účel. 

Z dotačního titulu Jihomoravského kraje jsme získali dotaci na opravu chodníků. Ta 
bude provedena od obchodu směrem na Bílovice n. Svitavou. Přesný termín realizace 
ještě není znám, ale vše proběhne v letních měsících.  

Doposud ještě nebyly rozhodnuty dotační tituly na projekty kanalizace a zřízení 
nového veřejného rozhlasu. Dále bychom rádi řešili nedobrý stav objektu restaurace 
se sálem. Nabízí se varianta získání finančních prostředků na komplexní zateplení 
objektu s výměnou oken a dveří, včetně rekonstrukce zdroje vytápění. Tento záměr je 
ale v úplném počátku, sděluji ho hlavně proto, aby bylo zřejmé, že rozhodně nikdo 
nemá v úmyslu tento objekt prodat. 

Na  závěr přeji všem krásné léto, příjemný odpočinek a nádherné zážitky při letních 
dovolených. 

Libor Slabý, místostarosta 

 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Místní poplatky za komunální odpad a za psy  
Upozorňujeme ty občany, kteří z jakéhokoliv důvodu zapomněli zaplatit poplatky,       
že uplynul termín, do kterého měly být poplatky uhrazeny. Nebudou-li poplatky       
za odpad zaplaceny  v čas nebo v plné výši, vym ěří obecní ú řad poplatek 
platebním vým ěrem. Včas nezaplacené poplatky m ůže obecní ú řad zvýšit až na 
trojnásobek . Pokyny k úhradě poplatků naleznete na www.ricmanice.cz a byly vydány 
v Řícmanickém zpravodaji č.1/2011. 
 

Informace ke svozu odpadu  
V letním období od 1.7.2011 do 31.8.2011 bude svoz komunálního odpadu opět 
probíhat každý týden ve čtvrtek.  
V období od 1.6.2011 do 30.9.2011 bude zvýšena také četnost svozu separovaného 
odpadu na jednou týdně. 
 

Rozmíst ění nádob na separovaný odpad  
V měsíci červnu nám byla dle velikosti obce v systému EKO-KOM přidělena další sada 
nádob na separovaný odpad (1 nádoba na papír, 1 nádoba na plast, 2 nádoby na 
sklo). 
Rozmístění nádob v obci tak bude následujícím způsobem: 

- u obecního úřadu – 1x plast, 1x papír 
- na návsi za obchodem – 3x plast, 1x papír, 2x sklo 
- u koupaliště – 1x plast, 2x sklo 
- na Skále u zastávky autobusu – 2x sklo 
- na Štukách pod bytovými domy – 2x plast 

 

Koupališt ě 
Termín otevření koupaliště je plánován na sobotu 25. června 2011.  
Ceny vstupného pro sezónu roku 2011: 

- vstupné dospělí:            celodenní 50 Kč, odpolední 30 Kč 
- vstupné děti:                  celodenní 30 Kč, odpolední 10 Kč 
- permanentky:                 dospělí 440 Kč, děti 220 Kč 

Osoby se ZTTP, předškolní děti a občané starší 70 let mají vstup zdarma.  
Občané starší 70 let musí u vstupu nárok prokázat dokl adem totožnosti, jinak 
jim nebude vstup zdarma umožn ěn. Permanentky bude možno zakoupit pouze 
přímo na koupališti.  
V rámci „podpory rodiny“ bude letos opět poskytován příspěvek pro rodinné sportovně 
rekreační aktivity. Tento příspěvek bude určen pro občany obce Řícmanice, kteří 
budou využívat ke svým letním sportovně rekreačním aktivitám areál místního 
koupaliště. Výše příspěvku je pro rok 2011 pro dospělého 170 Kč a pro dítě do 15 let 
100 Kč.  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 



 4 

OBECNÍ KNIHOVNA  

Vyúčtování ve řejné sbírky za ú čelem obnovy k říže na návsi           
v Řícmanicích  
Konání veřejné sbírky bylo vedeno u Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod Sp. 
značkou S-JMK/48750/2010/OSP. Sbírka probíhala od 1.5.2010 do 31.1.2011. 

Vyúčtování veřejné sbírky bylo schváleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 
9.5.2011. Na zhotovení díla byla uzavřena smlouva o dílo s firmou MARSTON - CZ 
s.r.o. (cena díla dle smlouvy 195.960 Kč). 
 

Příjmy: 
Vybrané příspěvky od občanů: 115 245,00 Kč 
Úroky z prostředků na bankovním účtu:          85,61 Kč 
Příspěvek obce Řícmanice ve výši chybějících prostředků na zbudování díla:  
   80 629,39 Kč 
Příjmy celkem: 195 960,00 Kč 
 

Výdaje: 
Úhrada za zhotovení díla dodavateli firmě Marston-CZ s.r.o.: 195 960,00 Kč 
Výdaje celkem: 195 960,00 Kč 
 

Příjmy - Výdaje =            0,00 Kč 
 

Děkujeme všem ob čanům, kte ří obnovení k říže na návsi finan čně podpo řili. 

Lenka Kunčarová, OÚ 
 

 

 

Od provedení revize knihovního fondu v roce 2010 jsme jej rozšířili asi o 100 nových 
knih všech žánrů a věřím, že každý čtenář bude schopen si z nich nějakou vybrat. 
Knihy jsme získali jednak koupí a také darem. Podotýkám ale, že jde o knihy nové! 
Vyřazené knihy z likvidovaných domácích knihoven opravdu nelze jako celek přijímat. 
Dalo by se uvažovat pouze o jednotlivých knihách. 

Z nové nabídky tentokrát vybírám alespoň pár knih našich českých autorů. Pro 
nejmenší dvě nádherně ilustrované knihy J. Kahouna O včelích medvídcích či od       
J. Kubištové Trampoty černého kocourka. Pro trochu větší od A. Goldflama Tatínek 
není k zahození či od Z. Svěráka Tatínku, ta se ti povedla. Pro ještě větší čtenáře 
knihy St. Nopové Toridi nebo Riskantní prázdniny či L. Lanzové Zadáno pro blížence. 
Pro milovníky napětí od St. Nopové Daiquirita či Pro práci zabíjet a od  M. Jedličky 
klasická detektivka Past na záletníky. Ženy, které rády čtou o mezilidských vztazích ze 
současnosti, mohou sáhnout po knihách I. Hlaváčkové Sčítání zla nebo Lepší pozdě 
než nikdy. Pro ty, kteří se rádi dozvědí něco ze života známých osobností, je tu kniha 
Vl. Přibského Adina (román o životě A. Mandlové – prvorepublikové filmové hvězdy) či 
autobiografie známého televizního režiséra zajímavých pořadů z minulosti a partnera 
herečky J. Jiráskové Z. Podskalského. A na konec, ale ne na posledním místě, knihy  
o historii naší obce od našich spoluobčanů – D. Menšíková: Rzicmanici na poutní 
cestě a Řícmanice – dějiny obce od kolektivu autorů. 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
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Učíme se už ve školce 
Už ve školce se děti „učí“ věci ze života a pro život. Od školního roku 2011/2012 
budeme pracovat v programu „Začít spolu“ , jehož cílem je „naučit“ děti vnímat 
změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnat, učit se kriticky myslet, 
rozpoznávat problémy a řešit je, umět si vybírat a nést za svou volbu zodpovědnost, 
být tvůrčí a mít představivost, sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (své obci), 
zemi a prostředí, ve kterém žijeme, vytvářet si zdravé životní návyky a postoje. 
Některé kroky, směřující k tomuto programu, jsme udělali už v tomto školním roce. 
Naše školka se stala členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem                        
o ekologickou/environmentální výchovu „Mrkvi čka“  a v tomto zaměření děti vedeme. 
Např. třídíme odpad, poznáváme zákonitosti v přírodě, chodíme do lesa - v květnu 
jsme navštívili arboretum v Řícmanicích (viz. foto na obálce), čteme dětem knihy 
z edice Život a zdraví „Filipova dobrodružství“ apod. 
Školní rok 2010/2011 nám za chvíli skončí a děti se rozběhnou na prázdniny. Ale ještě 
než se tak stane, připravili jsme pro ně hned několik akcí. S předškoláky jsme navštívili 
1.třídy v ZŠ Bílovice nad Svitavou a ZŠ Kanice, Den dětí jsme oslavili 1. června 
výpravou do přírody „Hledáme cestu k sýru “,  ve středu 8.června jsme vyrazili na 
celodenní výlet do Western parku Boskovice .  
Závěrečnou tradiční akcí bude Zahradní slavnost 2011 , která se koná ve st ředu     
22. června od 16 hodin  a bude spojená s pasováním školáků. Tentokrát bude 
program akce pod vedením divadelní společnosti. Kdo máte chut´a čas, přijd´te se 
podívat. Zveme tímto naše bývalé, současné i budoucí děti, jejich rodinné členy          
a všechny další přátele naší školky. Nezapomeňte si s sebou vzít dobrou náladu, chuť 
soutěžit, tašku na odměny (zboží z Rákosníčkova obchůdku) a peníze na dobrovolné 
vstupné. Těšíme se na vás.  
A máme tu ještě jednu akci na závěr - „Spaní ve školce“,  které bude ze středy 29. na 
čtvrtek 30. června. Čeká nás hledání pokladu (letos jsme dostali zprávu, že je schován 
někde v lese), opékání špekáčků a možná i divadlo, ale nechte se překvapit. 
Provoz školky končí dne 8. července, po prázdninách můžete děti přivést do školky od 
29. srpna.  
Přejeme Vám příjemnou dovolenou a dětem hezké prázdniny.  

Mgr. Hana Janošková za celý kolektiv MŠ 
 

 

 
Louky nad hřbitovem byly dlouhou dobu nevyužívané. V posledních letech je dvakrát 
ročně sekal pan Čapka z Hostěnic. Při tvorbě územního plánu se uvažovalo                
i o zalesnění, ale pro obec by tato varianta byla finančně velice náročná. Investice do 
lesů má velice dlouhou návratnost a hlavně se vyplatí až při daleko větší výměře lesa, 
než má naše obec. 
V minulém roce se nám dostala informace o občanském sdružení Manner, které 
realizuje velice zajímavé projekty, týkající se zakládání biocenter a zajímavých 
výsadeb. Nakonec jsme se domluvili na dalším postupu. Sdružení vše zařídilo – od 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

VÝSADBA NAD H ŘBITOVEM 
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žádosti o dotaci až po financování a vlastní realizaci projektu. Podmínkou je pouze 
nájem ploch, na kterých je výsadba provedena a to na dobu pěti let. Nejméně po tuto 
dobu se bude rovněž sdružení o novou výsadbu starat, dále bude záležet na domluvě. 
Výsadba stromů proběhla na jaře letošního roku. 
Vše o projektu je uvedeno na informační tabulce umístěné na jedné z oplocenek 
s novou výsadbou. Uvádím zkrácenou verzi toho, o co v projektu vlastně jde: 
Cílem projektu je vznik druhově bohatého biocentra kombinujícího funkci ekologickou 
s funkcí společenskou – naučnou. Výsadby dřevin jsou koncipovány jako přehled 
některých základních typů přírodních lesních společenstev. Sadová část pak jako 
přehled několika desítek starých ovocných odrůd. 
Projekt realizovaný v letech 2010 -2012 je spolufinancován EU –Evropským fondem 
pro regionální rozvoj a státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního 
projektu Životní prostředí. 
Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 285 047 Kč, z toho příspěvek z fondů EU 
činil 983 061 Kč (76,5%), příspěvek SFŽP ČR 173 481 Kč (13,5%) a příspěvek 
Manner o.s. 128 505 Kč (10%). Řídící orgán je Ministerstvo životního prostředí, 
zprostředkující subjekt SFŽP ČR, příjemce Manner o.s. 

Ing. Lenka Lišková, starostka 
 

 
Letošní hody se budou konat v sobotu 27. srpna . Zahraje nám již 
známá dechová muzika Legrúti, která zde hrála i loni.  

A na čem že pracujeme? Jsou zajištěné kroje, kapela, rozmarýny, 
hodové skleničky, máje, smrčky, chystáme pozvánky, děti již nacvičují 
hodové pásmo, píšeme žádost o pěkné počasí,… 
I když jsme si vědomi, že tak početná hodová chasa jako v loňském roce asi nebude, 
věříme, že krojovaných bude dost. Však množství stárek a stárků nám závidí široko 
daleko. Neváhejte, kroje se již objednávají u Lenky Rovenské (e-mail: 
rovenska.lenka@gmail.com, tel: 737 438 880), nejpozději do 10. července. Vybíráme 
zálohy: dětský 100 Kč, dámský a pánský 200 Kč. Ceny krojů: dětský 250 Kč, dámský 
600 Kč, pánský 450 Kč.  
Malí zpěváci již začali nacvičovat hodové pásmo pod vedením Hanky Janoškové. Má-li 
vaše dítko chuť zpívat, neváhejte a přiveďte ho. Zkoušky zpívání probíhají každý 
čtvrtek v knihovně a to od 18.30 děti předškolního věku a od 19 hod. děti školou 
povinné. Přes letní prázdniny budou zkoušky takto: čtvrtek 30.6., 7.7., 11.8. a 18.8.     
V předhodovém týdnu od 22.8. do 26.8. počítejte s tím, že budou zkoušky zpívání 
častěji. Termíny budou včas zveřejněny. V případě dotazů kontaktujte Hanku 
Janoškovou  na tel. 724 252 430.  
Mnoho z vás se také dotazuje na výroční hodové skleničky. Nebojte se, budou k mání 
i letos. Těší nás, že se vám líbí a že jsou součástí vybavení mnoha místních 
domácností. 
 

Ať žijó letošní hody! 
Ivana Hegerová za organizátory 

ŘÍCMANSKÉ HODY 2011 
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A už je tady zase léto …  
Hlavní cvičební sezóna v tělocvičně byla ukončena v průběhu dubna a května, kdy 
počasí láká cvičence ven a účast na hodinách výrazně klesá. Ráda bych zde 
poděkovala všem cvičitelkám a cvičitelům, kteří se pravidelně věnovali svým 
cvičencům. Oficiálně zakončíme cvičební sezónu táborákem na Sokolském cvičišti     
a to ve středu 15. června od 17 hod. Pro všechny bude připraveno malé občerstvení   
a pro děti také soutěže. Zveme všechny cvičence bez ohledu na věk!!! 
V květnu jsme chtěli uspořádat víkendový dětský tábor v Řícmanicích se spaním ve 
cvičebně ve škole. Termín konání se bohužel sešel se školou v přírodě a tak se z dů-
vodu malého počtu přihlášených tábor nekonal. Jako náhradu bychom rádi uspořádali 
podobný víkend o prázdninách, ale to vyrazíme o trochu dále. Vydáme se na 
Vysočinu, kde má jezdecký tábor paní starostka Lenka Lišková, která nás sem 
pozvala. Děkujeme. Pokud máte volno 13.-14. srpna, kontaktujte Evu Olešovskou    
(e-mail: Eva.Olesovska@seznam.cz , tel: 737 199 952), nejpozději do 30. června. 
Již sedmou sezónu budeme pravidelně cvičit na koupališti aerobik a také současný hit, 
který hýbe světem - ZUMBU. Že nevíte, co to je? Zumba kombinuje tance jako je 
Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, 
Calypso, Belly Dance a mnoho dalších. Cvičení je jednoduché, zábavné a také 
efektivní. Přijďte ji určitě vyzkoušet. Těšit se na vás bude lektorka Renata Diatková. 
Začínáme 28. června. Po cvičení je možné si jít ještě na 30 min. zaplavat. 
Úterý   19-20 hod.   AEROBIK, Blanka 
Čtvrtek   19-20 hod.  ZUMBA, Renata 
Všem našim členům a příznivcům přejeme pohodové prázdniny a krásné léto. 

Ivana Hegerová, starosta TJ 
 
Hasiči informují 
V neděli 8. května proběhlo v Sivicích 1. kolo 
Sportovní soutěže požárních družstev 
v požárním sportu. Zúčastnila se obě naše 
družstva, ženské i mužské. Konkurence byla 
nemalá, 13 mužských    a 4 ženská družstva, 
nervozita veliká a počasí proměnlivé. 
Soutěžilo se ve štafetě 4x100 metrů             
a v požárním útoku. Obě disciplíny jsou 
dvoukolové, ovšem ve štafetě může běžet 
každý člen pouze jednou. Bohužel oběma 
našim mužstvům se první kolo štafety 
nezdařilo a ve druhém kole jsme nedosáhli uspokojivého času. Reputaci jsme si trochu 
spravili na požárním útoku (muži 7. čas, ženy 3. čas). To stačilo na celkové 10. a 3. 
místo, což je na premiéru slušné. 
Koncem dubna členové jednotky svépomocí upravili dříve získanou dodávku 
Mitsubishi L 300. Úprava zahrnovala zakytování a přebroušení, dále firma 
Heger&synové vůz přestříkala z bílé na červenou s bílým pruhem. Tato barevná 
kombinace odpovídá předpisu o značení hasičské techniky a po instalování 

ORGANIZACE A SPOLKY  
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výstražného zařízení může být vozidlo zařazeno do výjezdu jako dopravní automobil, 
který poslouží zásahové jednotce, SDH i obci. 

Ve druhé polovině května proběhla úprava 
zbrojnice. Členové SDH zapravili díru v zadní 
stěně zbrojnice, která byla vybouraná kvůli 
délce cisterny a firma Heger&synové 
nainstalovala plastický nápis nad velká vrata 
zbrojnice. 
Začátkem června členové jednotky vyčistili 
bazén na koupališti, čímž ho připravili na 
natírání.  

Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice 
 

   
Výročí kříže 
Za krátký čas si připomeneme malé výročí. Čtvrtou 
červnovou neděli 27.6. roku 2010 jsme prožívali 
děkovnou bohoslužbu za uplynulých 800 let, při níž 
požehnal biskup českobudějovický Mons. Mgr. Pavel 
Posád obnovený kříž na návsi. S křížem požehnal 
také obrázek Panny Marie, který je umístěn na staré 
poutní cestě, zvané Brněnka v místě, kde se říkávalo               
„U obrázku“. Bohoslužba za účasti biskupa, děkana, 
několika kněží a jáhna byla událost z pohledu historie 
Řícmanic výjimečná. Účast přítomných však ukázala, 
že slavení eucharistie nebylo proti mysli mnoha 
našich spoluobčanů i obyvatelů sousedních vesnic. 
Chtěl bych po roce znovu ještě jednou poděkovat 
vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli ke 
zdárnému průběhu děkovné mše, zvláště členům 
hasičského požárního sboru, dobrovolným 
pořadatelům, předešlému zastupitelstvu a všem 
organizátorům. 
Velké poděkování patří také občanům, kteří finančně přispěli na obnovu kříže, aby se 
znovu stal součástí řícmanické návsi. Jak v dopise napsal P. Rybář, cituji: „ … chci jen 
podotknout, že je symbolické poukázat na kříž, křesťanský symbol, který zde zůstává 
po 800 let (na světě po 2000. letech) jako stálá jistota přes všechny režimy a ideologie. 
Připomíná, že se lidstvo nevyhne bolestným zkouškám, které ovšem v závěru mají 
smysl a vítězí život.“ Jedním z bodů náplně činnosti o.s. je obnova kříže na návsi. 
Myslím si, že jsme jej společně s vámi se ctí splnili. 
Dalším naším cílem je organizace restaurování dalšího ze symbolů staré poutní cesty 
z Brna do Křtin - Zlámaného kříže. Z kronik víme, že kříž obnovený řícmanickými 
občany zhotovil Václav Sehnal a při žehnání kříže v roce 1932 se sešlo na 1000 lidí. 
Je na nás všech, jak dokážeme obnovovat a udržovat malé sakrální stavby, které byly 
a stále jsou nedílnou součástí našeho životního prostředí a odkazy našich předků.  

Leoš Kubíček za o.s. ORA ET LABORA 2010 
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Senio ři na výlet ě 
Po dubnovém 19. setkání se tentokrát místní senioři vypravili 2. června na výlet za 
dalším poznáváním Moravského krasu a celého blanenského regionu. V městě 
Blansku navštívili pozoruhodný dřevěný kostelík dovezený do města pravoslavnými 
věřícími z Ukrajiny v 1. polovině minulého století. V Blansku také pobyli na farmářském 
jarmarku a využili možnosti nákupu potravinářských specialit nabízených zde vlastními 
farmáři. 
Zajímavá byla návštěva nové rozhledny 
v nedaleké obci Veselice. Těm, kteří 
vystoupali až na plošinu rozhledny se 
otevřelo krásné panorama od vrcholků 
Beskyd a Jeseníků na severu až po 
Pálavu na jihu. Při dobré viditelnosti 
odtud bývají vidět i vrcholky Alp. 
Pro milovníky kozích sýrů byla zajištěna 
exkurze na kozí farmě manželů Sedlá-
kových v Šošůvce spojená s nákupem 
těchto pochoutek. V Šošůvce si senioři 
také prohlédli novou hřbitovní kapli, 
která zaujme svojí velmi moderní 
architekturou, interiérem i umístěním na návrší nad vesnicí. 
Po obědě v petrovické historické restauraci U hraběnky následovala prohlídka zámku 
v Rájci nad Svitavou a výlet končil návštěvou Kopřivova zahradnictví v Šebrově. 
Zájezd se všem 41 účastníkům líbil, za jeho přípravu se Jiřině Krajíčkové odměnili 
potleskem. 
Další aktivita seniorů je zaměřena na přípravu letního jubilejního 20. setkání 
v prostorách restaurace U Lajcmanů. 

Ing. Karel Matuška za seniory 
 
Vydařené jaro 
Nedávno jsem si při prohlídce úlů vzpomněl na Františka Pantůčka: „Zdalipak se na to 
naše lopotění, někde z hůry, se spokojeným úsměvem nedívá?“ Právě před rokem, 
byť už velmi nemocný, mi radostně ukazoval, jak se mu podařilo včelstva pěkně 
vyzimovat. Měl je tak rád, že k nim přicházel, dokud to alespoň trochu šlo i přes velké 
sebezapření. Jinak byl loňský květen studený a propršený. Stromy po krátkém teplém 
období v dubnu rychle vykvetly, ale včely následně při nízkých teplotách příliš nelétaly 
a to se odrazilo nejen v tom, že zásoby v úlech prakticky žádné nebyly, ale i na úrodě. 
O tolik jiný byl letošní květen! 

Při své zeměměřické profesi se občas při měření zeptám po místním včelaři. A už se 
mi také dostalo odpovědi, že „Tady už včely nikdo nechová a tak se tu urodí i méně 
ovoce.“ Několik čmeláků přítomnost včel nenahradí. Včely si sice pro snůšku dolétnou 
i několik kilometrů (3 až 5 km, to zřejmě i zde část úrody zachránilo), ale mají-li po 
cestě něco blíž, tak to upřednostní. 

Pojďme zpátky k letošnímu teplému prosluněnému jaru. Bohaté průlety včel a také 
rychle vytvářené bohaté zásoby medu. Prudký rozvoj včelstev a s tím spojené i časté 
rojení! Opatření proti vyrojení, pravidelné prohlídky (a případné odstranění matečníků), 
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dostatek prostoru (včasné přidávání nástavků) a stavební rámky pro „divoké“ stavění 
díla spojené s ponecháním trubčího plodu (a následně trubců) v úlu, často nestačí. 
Příroda si to nakonec udělá „po svém“. Pro včelaře to znamená spoustu starostí. 
Včelstvo v úlu je rozdělením oslabeno (nové matce chviličku potrvá, než se rozklade    
a snůška zde bude slabší) a odchycený roj (s původní matkou) je potřeba odchytit        
a umístit v novém úlu.  

Několik přátel, kteří mě v dubnu oslovili o vytvoření oddělků k doplnění počtu včelstev, 
mi teď volají, že již mají úly plné a že si oddělek nebudou moci vzít, protože jej nemají 
kam dát. Naopak shání úly, než dokoupí nové! Často teď slyším takovéto 
povzdechnutí: „Chtěl jsem doplnit včelstva z pěti na šest a už jich mám letos dokonce 
osm!“ 

A tak vás všechny, kteří nás včelaře máte ve své blízkosti, chci požádat „o pochopení 
a porozumění“, pokud se u vás objeví zalétnutý roj. Opravdu se všichni snažíme, aby 
k tomu nedocházelo! Nikdo z nás nechce, aby o něm kolovalo: „To je ten, co mu ulítly 
včely!“ 

Ještě jedna věc by byla Františka Pantůčka jistě potěšila. A to příliv nových včelařů! 
Od loňského léta se mi přihlásilo deset nových členů do naší ZO ČSV! A tak, snad i jim 
letošní vydařené jaro pomůže odhalit kouzla včelaření a odmění je bohatou snůškou. 
Dostatek včel pak přinese užitek v podobě dobré úrody i ostatním. 

Ing. Vladimír Levínský, jednatel ZO ČSV o.s .Bílovice n/Svit. 
 

 

V letošních číslech časopisu jsme vám začali představovat zajímavé osobnosti, které 
sice v Řícmanicích nežijí, ale něco je s naší obcí pojí. Tibora Haluš čáka (40 let), který 
je místním rodákem, ale nyní žije 
v Ochozi u Brna, mnozí z vás znají 
jako šikovného truhláře. V jeho 
dílně si připadáte skoro jako u zu-
baře. Všechny pracovní nástroje 
úhledně vyrovnané ve skříňce, 
materiál přehledně poskládán a na 
zemi ani pilina. Kromě výroby 
běžných truhlářských výrobků jako 
jsou dveře, okna, nábytek vyrábí 
také hudební nástroje – mandolíny, 
kytary, loutny, ale hlavně cembala. 
Cembalo je strunný hudební ná-
stroj, který je předchůdcem klavíru. 
Využívá se k produkci barokní         
a pozdně renesanční hudby.  

Chtěl jsi být vždy truhlá řem? 

Moje cesta k truhlařině byla docela dlouhá. Původně jsem se vyučil zedníkem, ale 
práce se dřevem se mě vždycky líbila. Po vojně jsem se po této profesi začal více 
poohlížet a ve svých 26 letech jsem se vyučil truhlářem. Doma jsem si udělal malou 
dílnu a tak to všechno začalo. 

ZNÁTE HO? 

 
T. Haluščák (vlevo) se svým mistrem ze školy J. Růžičkou. 
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Hudební nástroje nepat ří do b ěžného výrobního programu truhlá ře. Pro koho jsi 
vyrobil první nástroj? 

Překvapením asi nebude, že pro sebe. V mládí jsem se učil hrát na bráchovu kytaru, 
kterou měl upravenou na levou stranu. Tato verze vyhovovala i mě, jelikož jsem levák. 
Později jsem začal hrát na mandolínu. Tyto nástroje pro leváky tenkrát vůbec nebyly 
k mání a tak po mnohaletých úpravách nástrojů pravorukých na levoruké, jsem v roce 
1999 podle fotky (tenkrát vysněného modelu) udělal první mandolínu a pak ještě asi 
dalších šest. Dostávali se mi do ruky i nástroje mých kamarádů, kteří si je ke mně dali 
opravit nebo seřídit. Z těchto nástrojů jsem získával cenné informace a také 
zkušenosti při opravách. Ale bylo to stále v té amatérské úrovni. 

Je těžké pro „laika“ vyrobit nástroj, který má p ěknou barvu tónu, dobrou 
akustiku,…? 

I když dnes není problém po internetu koupit přesné plány pro výrobu mnoha modelů, 
vyrobit kvalitní nástroj není jednoduché. Z tohoto důvodu jsem se před třemi lety 
přihlásil na Odbornou houslařskou školu v Chebu na obor Umělecko řemeslná stavba 
hudebních nástrojů. Zbývá mi dodělat ještě jeden rok a musím říct, že škola mi mnoho 
dala. I když v počátku jsem na chvíli zaváhal. To když jsem přišel na zahájení             
1. ročníku na třídnickou hodinu a polovina třídy vstala v domnění, že jsem jejich nový 
učitel, neboť moji spolužáci jsou stejně staří jako můj syn. 

Mandolína a cembalo si nejsou moc podobné. 
Jak jsi se k tomu dostal? 

Všechno je osud. Se svojí první mandolínou jsem 
se pochlubil stolařům v Bílovicích. Za pár dnů mi 
volal Vít Bébar, že dostal od nich na mě kontakt, 
zda bych nechtěl vyrábět korpusy k cembalům. Já 
v tu chvíli ani pořádně nevěděl, co to je. Ale slovo 
dalo slovo a dnes jich je na světě 16. Já vyrábím 
korpusy a stojany, on skládá mechaniku, 
rezonanční desku a nástroj ladí. 

Jaký materiál se na korpusy používá?  

Především americký a český ořech, javor, cedr a střemcha (druh akácie). Původně 
jsem všechno nakupoval od dodavatelů, dnes už jen exotické dřevo. Se sháněním      
a přípravou ořechu mi v nemalé míře pomáhají známí na nedaleké pile Belcredi. Ti mi 
sami volají, když se nějaký ořech objeví. Dřevo pak zhruba rok a půl suším přírodně, 
po té se dosuší uměle a pak se ještě 2 měsíce skladuje v místnosti, kde se korpus 
vyrábí. Výroba celého nástroje trvá asi čtvrt roku. Vyrábí se jako kopie historických 
nástrojů, částečně podle plánů s přihlédnutím na zkušenosti z předešlých nástrojů. 
Často jsou zdobeny intarziemi. 

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Tak buď jsou to přímo sami aktivní hráči různých hudebních těles nebo hudební školy. 
Vyrábíme pouze na zakázku. Ročně vyrobíme čtyři až pět nástrojů a objednávky 
máme na dva roky dopředu. Cembala z naší produkce jsou jak v České republice 
(např. Akademie staré hudby v Brně), tak i v Rakousku a připravujeme jedno do 
Polska. Naše cembalo vyzkoušela také Barbara Maria Willi, která spolupracuje např. 
s  Magdalenou Koženou. 

Připravila Ivana Hegerová 
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Od 18.4.2011 jsme pro  Vás otevřeli v Řícmanicích na ulici Komenského 222 
V I N O T É K U 

s nabídkou sudových a lahvových vín  
z oblasti Morava, podoblast Mikulovská a Velkopavlovická. 

Otevřeno:  po – pá  17 - 21,  so  9 -12 
Pokud chcete přijít jindy, volejte na telefonní číslo 774 833 313.   

Na Vaši návštěvu se těší Eva Krajíčková ml. a Mgr. Aleš Krajíček. 
 

 

TJ Sokol Řícmanice zve cvičence na 
TÁBORÁK PRO CVI ĆENCE 

ve st ředu 15. června 2011 od 17 hod. na Sokolském cvi čišti , 
kterým ukončíme letošní cvičební sezónu. Více str. 7. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

SK Řícmanice pořádá 
LETNÍ TURNAJ PŘÍPRAVEK  

v ned ěli 19. června 2011 ve 13 hod. na h řišti  
Zúčastní se týmy TJ Sokol Bílovice n. Sv., FK Adamov, FC ČAFC Brno a domácí tým. 

Přijďte podpořit naše mladé fotbalisty! Občerstvení zajištěno. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK ANEB OTEV ŘENÍ KOUPALIŠTĚ 
v sobotu 25. června od 15 hod.  

Připraven bude program pro děti i dospělé. Hraje JEN TAK . 
Akce se koná za příznivého počasí. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

CVIČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM 
vždy od 19 do 20 hod  v areálu koupaliště: 

úterý  AEROBIK - Blanka, čtvrtek  ZUMBA - Renata 
Začínáme 28. června . Po cvičení je možné si jít ještě na 30 min. zaplavat. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

RESTAURACE U LAJCMAN Ů  pro Vás připravila 
18. - 19.6.  řízkové hody,  25. - 26.6.  grilování na zahrádce 

Rezervace a bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. čísle 545 227 328. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

TJ Sokol Řícmanice zve všechny děti na  
PRÁZDNINOVÝ TÁBOR  

13. - 14. srpna 2011  (více str.7) 
 

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. 9. 2011. Uzávěrka příspěvků a inzerce 30. 8. 2011. 

INZERCE 

KALENDÁŘ AKCÍ  


