ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
když procházíme ulicemi, uličkami, obecními cestami a cestičkami, vidíme, že obecní
pozemky slouží na mnohých místech jako skladiště nebo odkladiště.
Vzhledem k chystající se akci budování kanalizace, žádáme občany, kteří zabírají obecní pozemky na místních komunikacích, aby z nich vše odstranili. Jedná se o různý
stavební materiál, dřevo, přívěsy, autovraky apod. I komunikace, které se běžně nevyužívají, musí zůstat průjezdné, mohou být využívány během provádění stavebních prací.
Dovoluji si upozornit na stále platnou Obecně závaznou vyhlášku obce Řícmanice
č. 3/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství: …poplatník je
povinen oznámit Obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství ….
Celé znění můžete shlédnout na http://ricmanice.cz/ostatni-dokumenty/, nebo je
možnost nahlédnutí na obecním úřadě. Pro pohodlnější přístup občanům, kteří nemají
přístup na internet, bude vyhláška v plném znění vyvěšena na úřední desce obce na
návsi do konce srpna.
Žádáme občany, kteří mají své věci uloženy na obecním prostranství, aby situaci
napravili odklizením, nebo oznámením obecnímu úřadu.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Libor Slabý, místostarosta

Spolupráce je dobrá
Možná jste si všimli, že mnoho okolních obcí i měst má své partnerské obce v zahraničí,
např. v Rakousku na Slovensku, Maďarsku… Toto partnerství je většinou založeno na
tom, že spolupracující strany řeší podobné problémy, navzájem se podporují a pořádají
společné akce ať už folklorní setkání, přátelská sportovní utkání nebo jen vzájemné
setkání a předávání zkušeností.
Naše obec uzavřela partnerskou dohodu s obcí Dolné Saliby na Slovensku
(www.dolnesaliby.sk). Máme hodně společných problémů ale i plánů na společné
kulturní a sportovní aktivity. Obec Dolné Saliby se nachází na jihovýchod od Bratislavy
a má hodně společného se sousedním Maďarskem. V sousední obci Horné Saliby se
nachází termální koupaliště a celá oblast je i rekreačním zázemím hlavně pro
Bratislavu. Podporují zde drobné podnikání, zemědělskou výrobu a všichni si zde potrpí
na různé místní gurmánské speciality, které mají hodně blízko k Maďarské kuchyni.
Doufáme, že se nám v budoucnu podaří pravidelná setkávání a budeme i společně
usilovat o možnost dotací z Vyšegradských fondů.
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace ke svozu odpadu v letním období - POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ
V letním období od 1.7.2014 do 31.8.2014 bude svoz komunálního odpadu opět probíhat každý týden, ALE NOVĚ KAŽDÉ ÚTERÝ. To znamená, že podle současných termínů proběhne před letním obdobím svoz ve čtvrtek naposledy dne 26.6.2014, následující
svoz proběhne již v úterý 1.7.2014, a poté každý týden v úterý naposledy 26.8.2014.
Po skončení letního období v září budou svozy probíhat opět v dvoutýdenních
intervalech, každý lichý týden v úterý. První svoz v měsíci září tedy připadne na úterý
9.9.2014 a poté opět v úterý za dva týdny.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zabezpečení veřejného pořádku
omezením hluku o svátcích a nedělích
Upozorňujeme občany na výše uvedenou vyhlášku zakazující jakékoliv práce či činnosti
spojené s používáním zejména sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek a rozbrušovaček o svátcích a nedělích. Porušení obecně závazné
vyhlášky je přestupkovým chováním, které je šetřeno Policií ČR a následně je vedeno
řízení o přestupku na Městském úřadě Šlapanice.

Koupaliště
Ceny vstupného pro sezónu roku 2014:
Permanentky: dospělí 500,- Kč; děti do 15 let věku a senioři starší 70 let 300,- Kč;
Celodenní vstupné: dospělí 80,- Kč, děti do 15 let věku 50,- Kč;
Odpolední vstupné od 16.00 hod.: dospělí 50,- Kč, děti do 15 let věku 20,- Kč;
Od vstupného jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTTP a děti do 6 let věku. Již nebudou
osvobozeni senioři, místním seniorům starším 70 let bude poskytován příspěvek na
sport ve výši ceny permanentky, tedy 300,- Kč.
Permanentky bude možno zakoupit pouze přímo na koupališti.
V rámci „podpory rodiny“ a seniorů bude opět letos 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 2013: 150,- Kč pro děti do 15 let věku; 200,- Kč
pro děti starší 15 let a dospělé; 300,- Kč pro seniory starší 70 let. Příspěvek je možno
vyzvednout pouze na obecním úřadě do 30.9.2014.
Zahájení provozu:
Termín zahájení provozu je plánován na 29. června 2014.
Otevírací doby:
Denně od 8.30 hod. do 20.30 hod.
Od 19.00 hod. do 20.30 hod. bude koupaliště využíváno pouze pro kondiční plavání pro
lidi se zakoupenou permanentkou nebo nově také s platnou vstupenkou.
Uvedené otevírací doby platí v případě teplého počasí. Změna otevírací doby pro
nepříznivé počasí bude zveřejňována u vstupu koupaliště a na www.ricmanice.cz.
Lenka Kunčarová, OÚ

ŘÍCMANSKÉ HODY 2014
Příznivci hodů, nezapomeňte si do svých kalendářů poznačit, že v sobotu 30. srpna
budou naše Řícmanské hody! Hraje osvědčená dechová muzika Legrúti z Velkých
Bílovic. V neděli 31. srpna se konají tradiční Hodové dozvuky.
Krojovaná chaso, objednávání krojů proběhne ve čtvrtek 19. června a v pondělí 23.
června vždy od 18.00 do 18.30 na zahrádce restaurace u Lajcmanů. Bližší informace
podá, míry vezme a zálohy vybere Lenka Rovenská (tel. 774 734 316). Neváhejte, další
termíny již nebudou! Konečné ceny krojů: dětský 250 Kč, dámský 600 Kč, pánský 450
Kč. Zálohy vybírané při objednání: dětský 100 Kč, dámský a pánský 200 Kč.
Zpěváci, nácvik hodového pásma je v začátcích. Přidejte se! Termíny hodového
zpívání: středa 18.6., úterý 24.6., středy 2.7., 9.7. Pozdější termíny budou upřesněny.
Přijďte do knihovny – děti MŠ a ZŠ v 18 hod., studenti SŠ v 19 hod. Podrobnější
informace podá Hanka Janošková (tel. 724 252 430).
Všem přejeme pohodové předhodové léto!
Ivana Hegerová, za organizátory
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Projekt „Šel zahradník do zahrady“
V období duben až květen 2014 probíhal ve školce projekt pod názvem „Šel zahradník
do zahrady“. Cílem tohoto jarního projektu bylo rozvíjet a vytvářet u dětí vztah k zahradě
a umět o ni pečovat. Po celou dobu činností děti provázeli různorodí skřítci, které si
rozmístily po zahradě na jejich místa: skřítek „Bylinka“ v bylinkové spirále, skřítek
„Květinka“ v květinovém záhonku, skřítek „Rybníček“ ochránce jezírka, vodních rostlin
a živočichů žijící v jezírku a u jezírka, skřítek „Jablůňka“ skřítek ovocných a okrasných
stromů, skřítek „Včelka Mája“ hlídá hmyzí domeček, skřítek „Dřevníček-Kompostíček“
hlídá kompost a rozklad přírodních materiálů.
Děti se pečlivě staraly o všechny kouty
školkové zahrady, poznaly spoustu nového a
prožily mnoho zajímavého. Tento projekt byl již
třetím projektem ve školním roce 2013/2014.
Na podzim jsme procházeli projektem „Jak
jsme objevovali podzim“ a v zimě jsme
prožívali projekt “Pohádková zima”. Projektové
vyučování je pro nás velkým přínosem v pedagogické práci s dětmi.
Teď už máme červen, měsíc plný výletů a zajímavých akcí, takže jsme hned 2.6.2014
uspořádali „Motýlkovou slavnost“ u příležitosti oslavy MDD, kdy jsme slavnostně vypustili do přírody našich pět motýlů “Babočku bodlákovou“, což byl náš školkový experiment - vývoj motýla začínající od housenek, až po kuklení a vylíhnutí hotových motýlů.
Děti měly velikou radost a každodenně sledovaly změny, které provází vývoj motýla.
Ve čtvrtek 5.6. jedeme na celodenní výlet do Doubravice nad Svitavou na „pštrosí
farmu“. Už teď se těšíme na zahradní slavnost s pasováním našich předškoláků,
která bude ve čtvrtek 19.6. od 16hodin na zahradě školky a školní rok tradičně
ukončíme spaním ve školce, ve čtvrtek 26.6. spojené s hledáním pokladu. Pak už nás
čekají letní měsíce a prázdniny. Tak si to všichni užijme ve zdraví a radosti.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

ORGANIZACE A SPOLKY
U nás v Sokole
Na konci března, stejně jako každý rok, se konala valná hromada, kde jsme hodnotili
minulý rok a plánovali, co nás čeká letos. S radostí říkám, že výbor pracuje ve shodě,
a je výborné, že k akcím se nám vždy přihlásí dostatečný počet pořadatelů. Pro
cvičence i pro rodiče je jistě dobrou zprávou, že se rozrůstá počet kvalifikovaných
cvičitelů. Další dvě naše cvičitelky absolvovaly náročný teoretický i praktický seminář
pro cvičitele III. třídy. V této době máme tedy 3 cvičitele se IV. základní třídou,
7 cvičitelů s III. třídou a 2 cvičitelky dokonce s II. třídou.
Sobotu v pohybu tentokrát zorganizovala 29. března Renata Diatková v tělocvičně
v Kanicích. Druhý den přijela do naší tělocvičny cvičitelka z „Fitko Jana“ – Jana
Papírníková-Sialini. Seznámila nás s SM systémem (stabilizační a mobilizační systém,
při kterém se využívá speciální elastické lano), cvičili jsme pilátes a s malým balónkem
jsme se snažili o zdravá chodidla. Další sobotu s námi tato šikovná cvičitelka
absolvovala seminář Nordic walking, trekové i norské hole jsme prakticky vyzkoušeli
v lese kolem Řícmanic.
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Na Velikonoční pondělí zorganizoval br. Nováček vycházku s cílem cesty v Bílovicích
u Hrušky, které se zúčastnilo 18 členů. Téměř každý týden se vydává skupina našich
sokolských seniorů pod vedením Jany Klimešové na zajímavé výlety po okolí. Máte-li
čas a chuť, přidejte se také!
Pro děti jsme připravili v knihovně velikonoční tvoření, kde si namalovaly a zajímavě
nazdobily velikonoční vajíčka a z pedigu upletly zapichovací kytičku. Na začátku května
25 čarodějnic a čarodějů na zahradě restaurace vyrobilo čarodějnou knihu. Pak plnili
připravené úkoly, hráli hry a po upálení namalovaných čarodějnic si opekli špekáčky,
které nám věnoval pan Lajcman. Když se začalo venku oteplovat, a nechtělo se už
cvičit v tělocvičně, vydaly se mladší žákyně se svými cvičitelkami na cvičiště do Močílek
uklízet kolem ohniště a potoka. Cvičitelky nejmladšího žactva pro své děti připravily
na závěr roku cestu za pokladem. Společně s SK a SDH jsme chystali dětský den,
tentokrát pod názvem: „Pirátské odpoledne“.
Původní termín 18.5. nám překazil déšť, odložili jsme akci o týden do areálu koupaliště,
protože na hřišti obě naše mužstva hrála fotbal. V tento krásný, slunečný den
pořadatelé v červených pirátských šátcích u svých úkolů očekávali malé piráty. K velké
radosti všech se akce zúčastnilo rekordních 80 dětí! Namalovaly si černé šátky, střílely
z bambitky, hledaly poklad, soutěžily v pití „rumu“, zkusily vodní dělo, rozbouřenou loď
a další disciplíny. Hasiči umožnili dětem vyzkoušet stříkání hadicí, prohlídku hasičského
auta, a některé odvážné děti se mohly autem svézt. Velká část dětí se dobrovolně
nechala pokropit z hasičské hadice a na závěr si každý vybral svoji odměnu.
Dlouho dopředu plánovanou akcí byla návštěva TJ Sokol Telnice 7. - 8. června.
Termín byl vybrán podle našich akcí, i podle hodových příprav v Telnici. Přesto se
o tomto víkendu sešlo mnoho různých akcí, a nás v sobotu ráno odjelo jen 10.
Dopředu jsme věděli o vlakové výluce a přestup autobus - vlak - trolejbus - autobus nás
nezaskočil. Děvčata na přivítanou dostala praktické a slušivé slaměné klobouky. Prošli
jsme si část historické stezky (Telnice je začleněna do památkové zóny bitvy
u Slavkova), dověděli se něco o bitvě tří císařů a odpočinuli ve stínu na hezkém,
zajímavými dřevěnými prvky vybaveném dětském hřišti., Před polednem jsme se
občerstvili zmrzlinou. To již před kostelem Sv. Jana Křtitele, kde nás Telnický rodák
odborným a zasvěceným výkladem uvedl do historie i současnosti Telnické
nejvýznamnější památky. Doputovali jsme do krásného areálu sokolovny k malému
občerstvení. Zde na nás čekal bratr Jaroslav Janko. Přiblížil nám smysl a cíle Sokola
a obdaroval děti malým mlsem. Naše šikovné gymnastky Baruška a Beatka Břínkovy
předvedly svoje cvičení v krásném trikotu s hudbou a sklidily velký potlesk. Pak se již
naplno rozjelo cvičení všech dětí na nářadí za odborného a pečlivého dohledu cvičitelek
z obou jednot. Bylo pro nás zajímavé vyzkoušet si tělocvičné nářadí, které u nás
nemáme, např. kruhy a švédskou bednu. Posléze na venkovním hřišti trenéři vedli
společný dvouhodinový trénink v házené. Po vynaložené námaze čekal již táborák
s tradičními špekáčky. Nečekaně dlouho vydržely sportem unavené děti pobíhat po
hřišti, zpívat s kytarou u ohně. Společně s částí Telnických dětí jsme přespali
v tělocvičně. Ráno byly ke snídani buchty a bylinkový čaj z telnického mlýna. Řízení
dopoledního turnaje v malé kopané se ujal starosta obce bratr František Kroutil. Velmi
odborně a neúnavně zasvěcoval všechny hráče do pravidel kopané. Naše děvčata
předvedla nevídaný výkon a umístila se na druhém místě. (Musíme poctivě přiznat, že
naši sestavu doplnil jeden místní fotbalista hrající za Zbrojovku.) Spokojené tváře všech
fotbalových účastníků si můžete prohlédnout na titulní straně. Následovalo další
společné foto, drobné dárky od pana starosty a loučení s novými kamarády. Po dobrém
obědě v pohostinství u Laštůvků zbyla ještě chvilka času na zmrzlinu. Pak nás vyvezl
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autobus k památníku Mohyla Míru. Navštívili jsme kapli a muzeum s videoprogramem,
kde v živých obrazech nám byly přiblíženy události roku 1805. Autobus nás dovezl zpět,
kde jsme se rozloučili a vzápětí nám přijel spoj do Brna. Hodnocení děvčat při cestě
domů: „To je škoda, že jsme byly v Telnici jen tak krátce a ne na celý týden“, bylo nám
organizátorům odměnou a ujištěním, že jsme se pustili do správné akce. Teď už nám
jen zbývá naplánovat stejně pestrý a zajímavý program pro naše Telnické kamarády,
které bychom na oplátku v září rádi přivítali u nás v Řícmanicích.
Přes léto máme v tělocvičně prázdniny, ale cvičíme pořád! Každé pondělí a středu od
19 hodin si můžou všichni malí, velcí, členové i nečlenové protáhnout tělo na koupališti
při ZUMBĚ. Těšíme se na nové zájemce, přijďte vyzkoušet!
Eva Olešovská, starostka TJ

Jarní fotbalová sezóna končí a tenisová začala
Muži
Do jarní části sezóny vstupoval kádr mužstva mužů rozšířen o nové hráče – Malý David,
Kolář, Prachař, Severa, Horák Tomáš a Roštínský, který se však před začátkem
mistrovských utkání zranil. V mužstvu pokračovali na hostování Martinec a Weinstein ze
Sparty Brno. Mužstvo mužů vede jako trenér náš bývalý hráč „tygr“ Karel Pantůček ml.
Kádr se začíná omlazovat a v jarní části bylo naše mužstvo ve fázi sehrávání, čemuž
nasvědčovaly i výsledky na hřišti. Před posledním zápasem v Řečkovicích je naše
mužstvo na 8.místě tabulky. Nejlepšími střelci jsou David Weinstein se 6-ti brankami
a Edie Martins s 5-ti brankami.
Týden po skončení soutěže, v sobotu 21.6.2014, se zúčastníme tradičního pohárového
turnaje v Bílovicích. Pohárový turnaj v Řícmanicích uspořádáme v sobotu 9.8.2014 za
účasti mužstev – Bílovic, Startu Brno, Obřan a našeho domácího mužstva.
Dorost
Před 4-mi lety náš klub znovu obnovil v Řícmanicích mládežnický fotbal a nyní se
nejstarší z tehdejších mladších žáků již dostávají do dorosteneckého věku. Přestože na
přihlášení do soutěže žáků nebo dorostu nemáme dostatečný počet hráčů, děláme vše
pro to, aby všichni mohli dále pokračovat s fotbalem ve svých věkových kategoriích,
i když v dresu jiného klubu. V uplynulé sezóně hráli naši kluci za starší žáky Slatiny.
Od nové podzimní sezóny jsme udělali dohodu s vedením klubu v Ochozi, že naši borci
budou nastupovat v jejich dorosteneckém mužstvu – jedná se o Ondru Bednaříka
z Kanic a z našich domácích kluků o Tondu Vlka, Dominika Chalupu, Jakuba
Rozsypala, Dalibora Sedláka a také Vojtu Slabého, který jako starší žák bude sbírat
zkušenosti se staršími spoluhráči. Dominik Chalupa a Jakub Rozsypal ještě zvažují
možnost střídavého startu za Slatinu a za Ochoz. Všem klukům držíme palce, aby do
týmu zapadli, co nejvíce hráli a věříme, že za pár let je uvidíme jako „novou krev“
v našem mužstvu mužů.
Starší přípravka
Po velice povedené podzimní sezóně
a úspěšných zimních halových turnajích
jsme vstoupili do jarní části soutěže
s velkým očekáváním, zda kluci dokáží
v nasazeném
tempu
a
výkonech
pokračovat. Náš tým předčil všechna
očekávání. Hrál výborně a s velkým
sebevědomím. Kluci bojovali, nahrávali si,
dostávali soupeře pod tlak, vytvářeli si
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mnoho brankových příležitostí a výsledkem bylo neuvěřitelných 7 vítězství v řadě. Až
v osmém zápase jsme prohráli ve Slatině 4:5 s velkým „přispěním“ rozhodčího a kluci
tak poprvé zažili, jaké to je, když rozhodčí mužstvo „zařízne“. Druhou porážku sezóny
jsme utrpěli doma v posledním zápase proti již jistému vítězi naší skupiny Bystrci „A“
3:7. Nejvyššího vítězství jsme dosáhli v Medlánkách, kde jsme zvítězili 14:0.
Po posledním zápase s Bystrcí dostali kluci od paní Mollové sladkou odměnu za výkony
v celé sezóně v podobě krásného dortu ve tvaru fotbalového hřiště (viz foto). Po
podzimním 4. místě jsme naši pozici dokázali ještě o jeden stupínek vylepšit a v ročníku
2013/2014 jsme obsadili vynikající konečné 3. místo. K podzimním 45 gólům jsme na
jaře přidali dalších 60 a poprvé tak dokázali překonat magickou hranici 100 vstřelených
branek za jeden ročník – naše celkové skóre je 105:68. Našemu mužstvu také velice
pomohla dohoda s Bílovicemi, kdy 2 naši a 2 jejich hráči měli střídavé starty a mohli
tedy nastoupit za oba týmy.
V neděli 15.6.2014 jsme uspořádali již
4. ročník pohárového turnaje přípravek,
kde náš tým vybojoval v silné konkurenci
družstev Bílovic, Adamova, ČAFC Brno a
Medlánek krásné druhé místo. Vítězem
turnaje se stalo mužstvo Bílovic. V úvodním a rozhodujícím derby Řícmanice –
Bílovice náš tým „prospal“ první poločas,
který jsme prohráli 1:6 a ve druhém už
jsme ztrátu nedokázali vymazat a prohráli
5:7. V dalších zápasech se naše družstvo
zlepšilo a porazilo všechny další soupeře: Medlánky 3:2, ČAFC Židenice 4:3 a oslabený
Adamov 8:1. Následující neděli 22.6.2014 ukončíme jarní sezónu turnajem v Podolí
u Brna.
Mladší přípravka
Již na podzim a také v zimě do tělocvičny s námi chodilo hodně nových kluků
narozených 2006 až 2009, kteří v ještě větším počtu chodí také na naše jarní tréninky.
Když se sejdeme všichni, máme na tréninku 8 borců ze starší přípravky a 16 nových
fotbalových adeptů, tedy celkem 24 kluků!!! Jsme velice rádi, že je fotbal baví, chtějí ho
hrát a je tedy přirozené, že od podzimní sezóny tuto novou partu přihlásíme do soutěže
jako mladší přípravku. Kluci si obléknou dresy, začnou hrát oficiální zápasy a postupně
se budou učit fotbalovým dovednostem a zodpovědnosti bojovat pro tým.
My, jako vedení klubu, musíme samozřejmě zajistit trenéra a vedoucího pro tento nový
tým. Určitá jednání a předběžné dohody již proběhly, ale k takové síle kluků je třeba
více než dvou vedoucích – proto pokud někdo máte zájem a vztah k fotbalu, kontaktujte
nás nebo přijďte na trénink, rádi vás mezi sebou přivítáme. Hlavně na začátku a dle
možností i nadále budou tomuto novému družstvu pomáhat oba stávající trenéři starší
přípravky Jaroslav Olešovský ml. a Jan Dzúrik, ale do budoucna bude třeba zajistit ještě
další nejméně jednu dvojici. První akcí tohoto nově se tvořícího týmu bude v pondělí
16.6.2014 přátelský zápas s Ochozí, který bude tréninkem pro pohárový turnaj
v Lipůvce v sobotu 21.6.2014, kam je naše mladší přípravka již přihlášena.
Vodní fotbálek
V době prázdnin v sobotu 12.7.2014 se uskuteční na našem hřišti „Neoficiální
mistrovství ČR“ ve vodním fotbálku. Tato akce měla loni na našem hřišti svoji premiéru
a ohlasy na ni byly velice pozitivní. Přijďte si také letos užít dobrou zábavu. Po skončení
turnaje cca od 19 hodin bude následovat DJ danceparty.cz – Oldies Party.
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Rekonstrukce kabin
Zastupitelstvu naší obce se podařilo zajistit dotaci na rekonstrukci kabin. Po mnoha
letech tak naše sportovní zázemí čeká velká změna – změní se vnitřní uspořádání tak,
aby byla celá budova optimálně využita, tj. zvětší se prostory pro sportovce (kabiny
i sprchy), a naopak zmenší se prostor „pro obsluhu“. Nově bude vybudována kabina pro
rozhodčí se samostatnou sprchou, což je jedna z podmínek FAČRu. Tím, že tato kabina
bude oddělená od ostatních prostor, bude mimo fotbalové zápasy (tedy po většinu
času) sloužit tenistům, což v našem areálu dosud chybělo – tedy od nové tenisové
sezóny 2015 již budou moci tenisté využívat šatnu se sprchou. Kromě změn ve vnitřní
dispozici bude celá budova odizolována od zemní vlhkosti a dostane novou
elektroinstalaci a vodoinstalaci. Práce by měly začít v září 2014 a celá rekonstrukce by
měla být dokončena do konce roku 2014.
Nadcházející sezóna 2014/2015
Do nového soutěžního ročníku jsme přihlásili mužstvo mužů, mužstvo starší přípravky
a nově také mužstvo mladší přípravky. Vzhledem k tomu, že budova kabin bude během
podzimní sezóny v rekonstrukci, sehrají všechna tři naše mužstva svoje podzimní
soutěžní zápasy na hřištích soupeřů. Naopak na jaře 2015 si užijeme v Řícmanicích
fotbal každou neděli, kdy naše soupeře přivítáme na našem hřišti a v zázemí nově
zrekonstruovaných kabin. Hřiště bude pravidelně udržováno a tréninky budou během
podzimní i jarní sezóny probíhat v nezměněném rytmu – obě přípravky pondělí a středa,
muži úterý a čtvrtek.
Tenis
Vzhledem k příznivému počasí začala letošní tenisová sezóna již v předposledním
dubnovém týdnu. Oba kurty jsou pravidelně využívány dle vyvěšeného rozpisu a samozřejmě po dohodě se správcem je možno hrát také mimo tyto rezervované hodiny.
V době vrcholného léta 2.8.2014 bude uspořádán již tradiční tenisový turnaj ve
čtyřhrách 3M. Na září jsou také naplánovány všechny již tradičně pořádané turnaje –
aktuální akce budou včas zveřejněny.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

Hasiči informují
Dobrý den Řícmanice, po neobvyklé zimě a suchém jaru přicházejí povodně, které
mohou napáchat velké škody, a to zejména v záplavových oblastech. Možná si říkáte,
že nás se to netýká, protože jsme na kopci. Nesmíme ovšem zapomenout na tzv.
bleskové povodně z přívalových dešťů, které zpravidla ovlivní plochu jen na několika
2
km . Tyto povodně se projevují rychlým vzestupem vodních stavů na menších tocích,
případně i v místech, kde bychom to nečekali (koryta již vyschlých toků, cesty nebo
nevhodně osazená půda). Oproti klasickým povodním, kterým předchází několikadenní
deště a je tedy možné se na ně připravit, se bleskové povodně objeví nenadále. Ovšem,
ať se jedná o jakoukoliv povodeň, tak hasiči, a to jak profesionální, tak i dobrovolní, jsou
připraveni nastalou situaci řešit. V Řícmanicích má jednotka SDH obce k dispozici pro
tyto účely motorovou stříkačku PS 12 a nově pořízené plovoucí čerpadlo. Tyto čerpadla
ovšem nejsou vhodná do uzavřených prostor. Časem bychom tedy chtěli pořídit i kalové
čerpadlo, které můžeme pohánět elektrocentrálou, kterou již máme ve výbavě.
V předešlém zpravodaji jsme vyzývali, zda má někdo zájem vstoupit do výjezdové
jednotky SDH obce. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak jsme přistoupili na verbování po
vzoru kaprála (Petra Nárožného) z pohádky S čerty nejsou žerty. Na otázku:
„Doopravdy není u těch Řícmanických hasičů žádná práce?“ jsme odpověděli: „Prosím
tě, co bys u těch hasičů chtěl dělat, tam jsou jen samý parády, přehlídky, vycházky
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a hlavně peníze!“ A tak jsme získali dva nové členy, teď již jen záleží na tom, zda si je
udržíme, až vystřízliví z opojení. Nábor do jednotky i SDH samozřejmě stále platí
a nečekejte tedy, až si pro vás přijdeme.
Dne 27. dubna byl ohlášen požár v Bílovicích nad Svitavou v bývalé parketárně na
ulici Havlíčkova. Poplach byl vyhlášen profesionálním jednotkám na požárních stanicích
Líšeň a Lidická. Z dobrovolných hasičů byly povolány jednotky Bílovice nad Svitavou,
Obřany a Řícmanice. Na místo jako první dorazila naše jednotka, která provedla
průzkum a začala spolupracovat s přijíždějícími profesionálními hasiči, kteří přijeli
v zápětí. Jednotky z Bílovic a Obřan nedorazily, jelikož nahlásily na operační středisko,
že nejsou akceschopní. Jednalo se o požár hořlavé kapaliny, kterou zapálili pracující
dělníci v budově. Požár byl uhašen a prostor odvětrán od zplodin hoření.
Dobrý den Řícmanice, mé jméno je Erena a před půl
rokem jsem se vám již představovala. Jsem ráda, že jsem
vás mohla poznat i osobně na Dětském dni, který jsme si
spolu krásně užili. Děkuji všem, kteří se zasloužili na tom, že
jsem po mnoha letech mohla opět vyjet a ukázat se světu.
Mám za sebou generálku motoru, nové brzdy a další
opravy. Vady na kráse mě tolik netrápí, protože si musím
připustit, že nejsem již nejmladší. Slibuji vám, že se zase
v Řícmanicích potkáme a mým hasičům slibuji, že se na mě
zase něco porouchá a budeme se spolu opět mazlit.
Vaše Erenka
I já bych chtěl touto cestou poděkovat všem zúčastněným
za krásně prožité odpoledne na koupališti. Po výtce mé
dcery Barči, že hasiči neupozornili děti, aby si vzaly plavky
a ručníky, se omlouvám všem mokrým.
V sobotu 21. června 2014 od 13 hod. se na fotbalovém hřišti uskuteční již 5. ročník
Memoriálu Petra Fakly v Netradiční soutěži požárních družstev. Můžete se těšit na
sportovní výkony, hasičskou techniku naši i sborů, které přijedou do naší obce. Dobrá
nálada, občerstvení a první letní den budou zajištěny, přijďte nás podpořit!
Za SDH a výjezdovou jednotku obce Zdeněk Alexa

Výročí
V letošním roce vzpomeneme smutné 70. výročí úmrtí 7 obyvatel Řícmanic, kteří
zahynuli 20. listopadu 1944. Byl to chladný, podmračený a sychravý den, v celém kraji
ležela mlha. Nevíme přesně, co bylo příčinou toho, že pilot angloamerických leteckých
svazů začal shazovat svůj náklad bomb již nad Řícmanicemi a ne až nad cílem, kterým
měl být tehdejší brněnský zbrojní průmysl Hitlerovy říše. Snad to byla porucha letounu,
která donutila pilota zbavit se nákladu co nejdříve. Tomu nasvědčuje i to, že měl motor
letadla nepravidelné otáčky, jak si všimli místní obyvatelé. Písemná svědectví řícmanických obyvatel dosvědčují, jak tragický okamžik to pro zdejší občany byl. Toho dne,
několik měsíců před koncem války zahynula v Řícmanicích 3 děvčata ve věku 10 let,
která šla právě domů z bílovické školy - Zdeňka Holubářová, Jarmila Kadaňková
a Zdeňka Blatná. Dalšími oběťmi byly - mladá žena, matka dvou malých dětí Božena
Skálová (28), Marie Matušková (20), Josef Matějů (42) a jeho dcera Jindřiška (18).
Tak, jak se hluboce vryly bomby do země, tak se tento den hluboce vryl do srdcí
i vzpomínek obyvatel Řícmanic. Kolik bolesti, pláče, stesku si musely rodiny těchto obětí
vytrpět? Co prožívaly matky a otcové, kterým se nevrátily děti ze školy? Jak bylo dětem,
kterým se nevrátila matka domů?
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Tato událost natolik zasáhla do života zdejších obyvatel, že jsme se rozhodli, na
památku obětem tohoto tragického okamžiku umístit před budovu bývalé školy
pomníček, který by připomínal zmařené životy dětí a mladých lidí, aby i budoucím
generacím poukazoval na nesmyslnost válek a násilí.
Při příležitosti odhalení pomníčku bude sloužena bohoslužba za oběti neštěstí a jejich
rodiny. Plánujeme také uspořádat přednášku, která by umožnila do událostí 20. listopadu 1944 alespoň částečně nahlédnout. Datum a čas odhalení pomníčku, bohoslužby
i přednášky bude oznámen na vývěskách a vyhlášen místním rozhlasem.
Za Ora et labora Dana Menšíková

Výlet seniorů 27. května 2014
Jednou ročně pořádají řícmanští senioři celodenní výlet po vlastech českých. Výběr
trasy je vždy složitý. Trasa musí být naplánována tak, aby se mohli všichni zájemci
zúčastnit, protože každý z nás je jinak tělesně zdatný. Tentokrát jsme se vydali nejprve
do Kunštátu, kde jsme si prohlédli Kunštátský zámek. Pokračovali jsme prohlídkou
Rolínkovi jeskyně v Rudce, prošli jsme náměstí i hradby v Poličce a jelikož začalo
pršet, s deštníkem v ruce jsme se zastavili před Litoměřicemi na Růžovém paloučku.
V Litomyšli nás upoutala krása nádherného zámku, ale bohužel park jsme si
prohlédnout nemohli, protože cestičky zámeckého parku byly po vydatném dešti zalité
vodou. Dále jsme pokračovali do Loštic, všem známého města výrobou tvarůžků. Snad
nikdo neodolal lákavé nabídce voňavých produktů a všichni si koupili nějakou pochutinu
domů. Posledním zastavením byla vytoužená večeře, která nás čekala v prostějovském
pivovaru “U krále Ječmínka“. Připravili nám menu skutečně výborné, bylo možno si
vybrat z několika druhů jídel a nakonec zapít dobrým pivem jejich výroby, jako zlatou
tečku našeho poznávacího putování.
Unaveni, ale spokojeni s krásným výletem jsme se vraceli do našich domovů. Celým
dnem nás provázel výkladem k různým pamětihodnostem pan Vladimír Nováček,
kterému za to moc děkujeme. Děkujeme také obecnímu úřadu za přispění finanční
částky na dopravu, protože bez této pomoci bychom takový výlet neuskutečnili.
Za seniory Jiřina Krajíčková

„Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí. Ale o svatém Janě
ani za vodu ve džbáně.“
Ano, právě v tomto období se spousta včelařů potýká s přirozeným rozvojem včelstva –
rojivostí včel. V důsledku jarního rozvoje včel v úlech se včely „rozhodnou“, že jim úl
stačit nebude. Vychovají si novou matku a rozdělí se na polovinu, která úl opustí
a druhou polovinu, která zůstane. Před opuštěním úlu si všechny odlétající včely naplní
medné váčky medem z plástů, a takto se předzásobí na cestu. Většinou se usadí na
nějakou větev poblíž úlu a vytvoří hrozen. To je doba, kdy má včelař možnost zakročit,
usadit si roj do nového úlu, a tak rozšířit svou včelí farmu. Později, po několika hodinách
až dnech, včely pátračky najdou nový domov v podobě dutiny stromu. To je chvíle, kdy
vyrojené včely opouští nenávratně své místo. Když spatříte roj, nebo narazíte na rojový
hrozen, není čeho se obávat. Včely nebodají. Zásob potravy mají dostatek a domov,
který by měly střežit, zatím hledají.
Letošní jaro je trochu jiné, než předešlé. Letošní jarní snůška je v naší oblasti téměř
mizivá. Především v Řícmanicích a přilehlém okolí, které vždy trpělo nedostatkem.
Může za to snad střídavé počasí, změny teplot, brzký start jarního rozkvětu.
V chladnějším, déle trvajícím období si včely sáhly na dno svých jarních zásob a je
mnoho ohlasů na úhyn včelstev v důsledku vyhladovění. Ten kdo nezahálel, dokrmil
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cukerným sirupem, nebo těstem. A tak zatím nevím o nikom v našem okolí, kdo by se
věnoval prvnímu jarnímu medobraní. I když je medu jinde dostatek, u nás ho nenajdete.
Velký fanda včelího společenství a nezapomenutelný včelař pan Pantůček by asi řekl:
„desítky let se věnuji chovu včel a každý rok mě něčím novým překvapí.“
Pár slov k dotacím jihomoravského kraje. Je dobře, že nějaká pomoc včelařům JMK
existuje. Například na obnovu úlových sestav. Dotační program je každoročně téměř
stejný. Letošní byl zajímavý tím, že desetidenní termín pro podání žádosti se smrskl na
čtyři hodiny. Kdo si přivstal v pondělí ráno, měl štěstí. Kdo přišel po obědě, na toho se
nedostalo. Z těchto důvodů se počítá se změnami podmínek dotačního programu pro
včelaře JMK na rok 2015.
Máme před sebou pár teplých měsíců, a tak nezbývá než doufat, že nás zase něčím
překvapí. Tak včelaři, ať nám bzučí.
Za řícmanické včelaře Pavel Křížek

ZNALI JSTE HO?
22. dubna by oslavil se svou dcerou,
vnuky a dvěma pravnuky a celou rodinou
100. narozeniny. Jelikož jsme se s ním
v loňském roce rozloučili, rozhodli jsme
se udělat rozhovor s dcerou Milenou. Co
se nám vybaví, kdo jsme ho znali, když
se řekne Ruda Štěrba?
Někomu vůně uzeného masa nebo
výborná chuť klobásů, někomu snad
nejstarší řidič v modrém fiatu, a někomu
možná šikovný opravář kol.
Pan Rudolf Štěrba se narodil v roce 1914 v Pršticích u Brna a zde bydlel do svých
15-ti let. Poté se s rodiči odstěhovali do Brna. Vyučil se nejprve kuchař, číšník, pak
řezník, uzenář. Po vyučení se seznámil se svou budoucí ženou Marií. V řeznictví, kde
pracoval, měli malé děvčátko Milenu. Jméno se mu natolik líbilo, že tak pojmenoval
svoji prvorozenou dceru. Pracoval v Řečkovicích, v Kuřimi, u Stopků…
Bydlel se svojí rodinou v Brně a v Řícmanicích měl kamarády. Od nich se dozvěděl, že
v Kanicích u koupaliště je možné si pronajmout objekt s hospodou. Přistavěli horní patro
a přestěhovali se. Paní Štěrbová se starala o hospodu, pan Štěrba pracoval v gumce
a pak vypomáhal manželce. Dcera začala chodit od druhé třídy do základní školy
v Kanicích. Na koupališti se často konaly táboráky, zábavy, Benátské noci a různé
zábavné akce. V Kanicích bydleli 9 let. Byli to zase řícmanští kamarádi, kteří mu
pověděli o volném domku v Řícmanicích. V roce 1965 s manželkou začali opravovat
dům na Havlíčkové ulici, a přestěhovali se. Začal dělat zabíjačky nejprve kamarádům
a známým, pak se stal vyhledávaným řezníkem v širokém okolí. Uměl výborně nakládat
a udit maso, dělal znamenité klobásy, párky i salámy. Manželka mu brzy zemřela a pak
hospodařil 32 roků sám, nebo s dcerou. Dcera ani syn lásku k řeznickému řemeslu
nepodědili, zato máme šikovnou zahradnici.
Děkujeme paní Mileně Tesařové za její milé přijetí a povídání o tatínkovi.
připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská
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KALENDÁŘ AKCÍ
HODOVÉ ZPÍVÁNÍ 2014 - NÁCVIK
ČERVEN: středa 18.6. úterý 24.6., ČERVENEC: středa 2.7., 9.7. SRPEN: upřesníme
V knihovně zkouší od 18.00 hod. (děti MŠ a ZŠ), od 19.00 hod. (studenti/ky SŠ).
Podrobnější informace podá Hanka Janošková (tel.724 252 430).
Děti, chcete zpívat na Řícmanských hodech? Přijďte mezi nás !

OBJEDNÁVÁNÍ KROJŮ
Ve čtvrtek 19. června a v pondělí 23. června vždy od 18.00 od 18.30
na zahrádce restaurace U Lajcmanů. Více na str. 3

ZUMBA NA KOUPALIŠTI
TJ Sokol nabízí možnost cvičení s hudbou pod širým nebem
Pokud počasí dovolí, cvičíme každé pondělí a středu od 19.00 hod.
Přijďte vyzkoušet ☺

5. ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA FAKLY
V NETRADIČNÍ SOUTĚŽI POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV
V sobotu 21. června 2014 od 13hod. na fotbalovém hřišti
Můžete se těšit na sportovní výkony, hasičskou techniku obce.
Dobrá nálada, občerstvení a první letní den budou zajištěny, přijďte nás podpořit!

30. SETKÁNÍ SENIORŮ
se uskuteční ve středu 25.6.2014 od 18.00 hod. na zahrádce restaurace U Lajcmanů.
K příjemnému posezení pod širým nebem zahrají ŘÍCMANŠTÍ ŠUMAŘI.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás, jste všichni srdečně zváni.
Za seniory Ing. Karel Matuška a Jiřina Krajíčková

ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK
aneb zahájení letošní sezony koupaliště.
Zastupitelé obce připravují na sobotu 28.6.2014 od 15.00
Tak jako minulé ročníky Vás čekají různé vodní hry a soutěže, vratká lávka přes vodu
a některá další ,,vodní“ překvapení.

VODNÍ FOTBÁLEK
„Neoficiální mistrovství ČR“ ve vodním fotbálku.
12. července 2014 na fotbalovém hřišti.
Po skončení turnaje cca od 19 hodin DJ danceparty.cz – Oldies Party.

TENISOVÝ TURNAJ 3M
2. srpna 2014

POHÁROVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ
9. srpna 2014
Více informací na str. 6 – 8.

ŘÍCMANSKÉ HODY
sobota 30. srpna 2014, v neděli tradiční dozvuky
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. 9. 2014. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 8. 2014.

