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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
dostává se vám do rukou další číslo
našeho zpravodaje, které můžeme
nazvat číslem "letním". Počasí tomu
opravdu nasvědčuje a horké dny na
sebe letos opravdu nenechaly dlouho
čekat.
Kromě větších projektů, které jsou
rozpracovány, realizujeme několik
menších stavebních akcí. Asi nejvíce
viditelná je oprava autobusové
zastávky na návsi. Ještě ji zbývá osadit
novými vitrínami. Opravuje se také autobusová zastávka Na Skále. Jsou
opraveny díry na ulici U Mlýnku,
Komenského a Havlíčkova. Zapravena
je také komunikace vedoucí ke hřbitovu. Opraveny jsou schody u obchodu
a Na Skále. Se společností Ekokom
jsem objednal nové kontejnery na odpad. Poškozené budou vyměněny a na
některých místech zvýšíme počet

nádob. Tyto kontejnery dostaneme
zdarma. Dále se opraví a prodlouží
chodník na začátku ulice U Mlýnku.
Jak jsem již jednou psal, je naší snahou,
co nejvíce snížit množství směsného
komunálního odpadu. To znamená
zvyšovat množství tříděného odpadu.
Proto budou posílena některá místa o
kontejnery na papír a plasty. Pro co
nejpohodlnější třídění papíru a plastů
chceme zavést tzv. pytlový sběr. O tom
se dočtete v samostatném článku zpravodaje. Věřím, že se do tohoto systému zapojí většina obyvatel.
Věřím, že všechny tyto akce pomohou
měnit tvář naší obce a prostředí
k lepšímu.
Přeji všem příjemný letní čas s občasným deštěm, dětem hezké prázdniny,
plné nových zážitků.
Libor Slabý, starosta

AKTUÁLNĚ Z OBECNÍHO ÚŘADU
Velké stavební akce
Dokončuje se lesní turistická stezka
vedoucí lesem nad hřbitovem. Znovu
opakuji, že se nebuduje nová cesta pro
chataře, ale pro celou naši veřejnost. O
úpravu našich lesních cest mají zájem
především naše maminky s malými
dětmi s kočárky. Na tento úsek jsme
získali 100 % dotaci, ale musí být
splněny různé požadavky. Např. šířka
nesmí být větší jak 2 m, opraveny

můžou být pouze lesní úseky a cesta
musí být osazena závorami.
Věřím, že postupně opravíme i další
úseky našich vycházkových cest.
Stavební povolení se vyřizuje na
opravu chodníku na ulici Husova.
Předpokládáme
v nejbližší
době
vypsání dotačního titulu. Realizace by
mohla proběhnout na podzim nebo
v jarních měsících roku 2019.
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Projekt na opravu povrchu ulice U
Mlýnku se dodělává. Před případným
zahájením prací bude nutné opravit
mostek přes tuto komunikaci.
Žádost o dotaci na Doplnění vodovodu
postoupila ve schvalovacím procesu do
dalšího kola a definitivní rozhodnutí by
mělo být známo v měsíci srpnu.

Pítko
Jistě jste si všimli, že na návsi vyrostlo
místo, kde byl osazen vodovodní kohoutek. Toto je provizorní řešení a
během měsíce července nainstaluje
Vodárenská společnost kvalitní pítko.
Věříme, že bude sloužit k osvěžení
turistů a veřejnosti v nadcházejících
letních měsících, stejně tak jako
v některých okolních obcích.

Vize rozvoje obce
Děkujeme všem, kteří se zapojili do
ankety, kterou byla zahájena naše Vize
budoucnosti rozvoje obce. Zhotovitelé
se setkali se zastupiteli a pak také s
občany, které si sami vybrali dle vyplněné ankety. Podněty a připomínky
občanů jsou v současné době zpracovávány týmem zhotovitelů.
S prvními výsledky budete seznámeni
na webové stránce: www.ricmanice.cityupgrade.cz. O dalším
postupu vás budeme informovat.
Upozornění
Znovu připomínáme občanům, že
kovové a hliníkové obaly (konzervy,
plechovky od nápojů atd.) se třídí do
společných nádob s plasty, tedy do
žlutých nádob.
Na nové třídící lince jsou dále tříděny.
Libor Slabý, starosta

NAŠE OBEC A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení občané, rádi bychom vás touto
cestou informovali, jaké změny se
chystají v odpadovém hospodářství
naší obce. Česká republika patří
v evropském průměru mezi země, kde
se stále obrovské množství odpadu
skládkuje a jen minimální množství se
recykluje. Řada z Vás si jistě také myslí,
že nahrnout odpad do jámy a zasypat,
není zrovna vhodným řešením. Řada
z vás již jistě slyšela, že od roku 2024
bude vydán zákaz skládkování
neupraveného směsného komunálního odpadu. Ale již před tímto
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termínem se čeští zákonodárci budou
snažit omezit množství odpadů ukládaných na skládkách. Nejsnadnější
způsob, jak toho dosáhnout, je zvýšit
poplatek za jejich uložení. Tudíž
v průběhu let se naprosto jistě budou
zvyšovat
náklady
na
likvidaci
směsného komunálního odpadu a ty
pak bude muset obec promítnout i do
výše místních poplatků za odpad, které
každý rok hradíte na obecním úřadě.
Aby se nemusel zvyšovat v průběhu
následujících
let
poplatek
za
komunální odpad, rozhodli jsme se

změnit obecní systém nakládání s odpady.
Naším cílem je co nejvíce snížit
množství směsného komunálního odpadu, který bude v budoucnu obec stát
nemalé náklady. Jak toho dosáhneme?
Odpověď je jednoduchá - co nejvíce
třídit! Pokud se nám podaří z odpadu,
který nyní končí v černých popelnicích
jako směsný odpad, vytřídit co nejvíce
druhotných surovin za které obec
dostane zaplaceno, nebude nutné
zvyšovat místní poplatek a třeba se
nám ho podaří i snížit. Papír i plast jsou
surovinou, ze které lze vyrobit ještě
spoustu nových věcí. Bioodpad je zase
snadné zkompostovat a to ideálně
přímo u Vás doma na zahradě a vracet
do půdy. Vše je škoda bez užitku zahrnout do země.
Aby byl nový systém co nejvíce
pohodlný, dostane každá domácnost,
která projeví zájem o třídění, zdarma
plastové pytle na plast a papír, které
jim budou pravidelně sváženy přímo

od domu. Nebude tedy nutné
s tříděným odpadem chodit desítky
metrů k nejbližšímu sběrnému hnízdu.
Stačí vyplnit poptávkový formulář, že
máte zájem o třídění a dodání plastových pytlů. Formulář je přiložen k tomuto zpravodaji, nebo ho lze vyzvednout na obecním úřadě.

Prosím, zapojme se všichni do nového
systému! Nejen proto, že takový systém třídění a svozu odpadů ušetří naší
obci několik set tisíc korun ročně, které
může investovat do dalšího rozvoje
obce, ale hlavně sníží zátěž na životní
prostředí a o to nám hlavně jde.
Libor Slabý, starosta

KOUPALIŠTĚ
Ceny vstupného pro rok 2018:
Permanentky: pro dospělé 600,- Kč,
pro děti do 15 let věku a senioři starší
70 let 300,- Kč
Celodenní vstupné: pro dospělé 80,Kč, pro děti do 15 let a senioři od 70 let
věku 50,- Kč
Odpolední vstupné od 15,00 hod.:
dospělí 50,- Kč, děti do 15 let a senioři
od 70 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
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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 2018:
150,- Kč pro děti do 15 let věku
300,- Kč pro děti starší 15 let a dospělé
300,- Kč pro seniory starší 70 let
Příspěvek je možno vyzvednout pouze
na obecním úřadě od 9.7.2018 do
30.9.2018.

Zahájení provozu:
Termín zahájení provozu je v případě
příznivého počasí plánováno na den

29.6.2018. V případě změny bude
zveřejněno na www.ricmanice.cz a na
Facebooku - Koupaliště Řícmanice.

Otevírací doby:
Denně od 9.00 hod. do 20.00 hod.
Od 19.00 do 20.00 bude koupaliště
využíváno pouze pro kondiční plavání
pro občany se zakoupenou permanentkou nebo 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 a na FB - Koupaliště Řícmanice.

ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK
A už je to tu zas! Rok uběhl jak voda, je
tu začátek prázdnin a také začátek
plavecké sezony místního koupaliště,
který již tradičně zahájíme Řícmanským Votvírákem. Bude se konat
30.6.2018 od 15.00 hod na koupališti a
organizátoři pro vás opět připravují zábavné,,vodní odpoledne“. Můžete se
těšit na vratkou lávku přes vodu, vodní
válec, lodičky, závod na duších…….
Přijďte se pobavit, zaplavat, zasoutěžit
– malí, velcí i ti starší!
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Tak snad nám vyjde počasí a sluníčko
nezklame!
Za organizátory Blanka Koutská

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
13. května 2018 jsme opět přivítali do
života naše nejmenší občánky. Letos to
bylo o to slavnostnější, neboť v tento
den jsme mohli nejenom přivítat naše
nejmenší, ale popřát i všem maminkám k jejich svátku matek.

Sešlo se celkem 9 dětí, tentokrát
s velkou převahou děvčat – bylo jich
sedm, chlapci byli dva. Ještě jednou
přejeme dětem a jejím rodičům hodně
zdraví, pohody, lásky a hlavně radost
v dalším společném období života.
Blanka Koutská

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Novinky z knihovny
česká literatura:
Davouze Marta: Celej Franz - životní
příběh překladatelky Věry Saudkové,
neteře Franze Kafky
Dvořák Otmar: Srdce v kleci - příběh o
něžném rváči a prokletém básníkovi
Janu Nerudovi
Viewegh Michal: Muž a žena - dvě novely ze současnosti
Přibský Vladimír: Má čtvrtá žena Alžběta - neznámé kapitoly ze života Karla
IV.
Mornštajnová Alena: Hana - příběh židovské ženy, která prošla koncentračním táborem
Kovářová Daniela a Radim Uzel: Jak se
žije padesátkám - vtipné postřehy ze
života padesátnic
Špillarová Lenka: Australie - pouští a
pralesem - cestopis
Šochová Anna: Karmínový kvítek - historický příběh z Ašska pobělohorské
doby
Formanová Martina: Povídky na tělopostavami povídek jsou obyčejní chybující lidé

Vitásková Anna: Solární baroni I a II román s reálným základem ze světa našeho byznysu a politiky
Kmenta Jaroslav: Boss Babiš - pohled
investigativního novináře na našeho
předního politika
Glockner David: Utajené vládkyně osudy žen několika významných mužů/
Havel, Poe, Einstein .../
Šebek Tomáš: Africká zima - lékař popisuje práci lékařů bez hranic v těžkých
podmínkách v Africe
detektivní žánr:
Cole Daniel: Hadrový panák - detektiv
bere
spravedlnost
do
svých
rukou
Nesbö Jo: Sněhulák - další z kriminálních příběhů norského spisovatele
Bryndza Robert: Temné hlubiny, Do
posledního dechu – třetí a čtvrtý
příběh inspektorky Fosterové
Brown Dan: Počátek - dlouho očekávaná kniha mistra napětí
Lapena Shari: Manželé odvedle a
Někdo cizí v domě - dva brilantní detektivní romány
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Bannalec Jean - Luc: Bretaňský příliv již pátý případ milovníka Bretaně a dobré kávy insp. Dupina
romány:
Santopolo Jill: Ztracené světlo - láska a
partnerský vztah
Wood Barbara: Vzdálená řeka - rodová nenávist, dědický hřích a mladá
láska
Lorentz Iny: Divoká země - závěr trilogie /Zlatý břeh a Bílá hvězda /- osudy
lidí v Texasu v 19. století
Picoult Jodi: Velké maličkosti černošská zdravotní sestra je obviněna ze smrti novorozence
Moyes Jojo: Krasojezdkyně - příběh dívky, která propadla krasojezdectví
Carlisle Helen: Krev mé krve - příběh
nekonečné mateřské lásky
Czernin Monica: Žila jsem příliš krátce
- životní příběh neobyčejné ženy Nory
Kinské; Anna Sacher a její hotel osudy významné vídeňské ženy a kavárny
Jacobs Anne: Panský dům - první díl

předpokládané trojdílné rodinné ságy z
počátku 20.stol.
Ishiguro Kazuo: Soumrak dne - slavný
román, který byl i zfilmován - příběh
života a cti komorníka
McLoughlin Rosemary: Kletba panství
Tyringham a Návrat na panství Tyringham - tajemství rodiny žijící na starém
panství
Harmon Amy: Z písku a popela - příběh
dvou mladých lidí za 2. světové války
pro děti:
Nesbö Jo: Zachrání doktor Proktor
vánoce? - další ze ztřeštěných nápadů
povedeného doktora
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky
- již 12.díl příběhů známé postavičky
Rowling J.K.: Fantastická zvířata - fantasy od autorky Harryho Potera
knihy o přírodě:
Wohlleben,Peter: Citový život zvířat a
Tajný život stromů - dva světové bestsellery německého lesníka
Hana Staňková, knihovnice

ŘÍCMANSKÉ HODY 2018
Hody po roční přestávce
Věříme, že roční
pauza
hodům
prospěla. Všichni
jsme si odpočinuli a s elánem se
pustíme
do
příprav Řícmanských hodů 2018. Krojovaná chasa již
zná hlavní stárky, které si sama zvolila.
Objednávání krojů je také v plném
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proudu. Pokud je mezi vámi někdo,
kdo si kroj ještě nestihl objednat, kontaktujte Lenku Rovenskou rovenska.lenka@gmail.com. A to co
nejdříve!
Na všechny se budeme těšit 1. září
2018 na Řícmanských hodech. K tanci
zahraje DH Vacenovjáci.
Ivana Hegerová, za organizátory

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zajímavý projekt ve školce
Mateřská škola v letošním školním
roce vstoupila do projektu pod
názvem: „Prezentace místního přírodního a kulturního dědictví pro mladou
generaci se zapojením i starších
obyvatelů partnerských obcí Dolné
Saliby a Řícmanice“. Jedná se o spolupráci s partnerskou obcí Dolné Saliby
na Slovensku.
Cílem projektu je poznávání přírody,
zvířat, prostředí, lidí a kulturních tradic
místní oblasti, předávání zkušeností
starších občanů obce, posílení mezilidských vztahů dětí a občanů,
vytváření širší spolupráce s místními
lidmi. Cílovou skupinou jsou obyvatelé
obou obcí. Projekt je financován
z fondů EU.
Byl zahájen úvodní konferencí
dne 6.4.2018 v Řícmanicích, závěrečná
konference je naplánována na leden
2019. Během tohoto období probíhají
různorodé aktivity jako jsou výlety,
návštěvy, setkávání se, poznávání
přírody, workshopy u obou partnerských obcí.

První úspěšnou a velice zajímavou akcí
byla dvě setkání dětí s našimi staršími
občany, kteří jim předávali své
zkušenosti, zážitky a informace z doby,
kdy oni byli malými dětmi. Ukazovali
dětem, jak to v obci vypadalo, co tu
všechno kdysi bylo, kdo tu žil, pracoval,
co se tu vyrábělo… Na dalším setkání si
s dětmi hráli své hry dětství. Obě akce
byly velmi příjemné a děti byly
nadšeny. Zjistily spoustu zajímavého,
zahrály si hry, které už málo kdo
z mladší generace pamatuje.

Další velkou akcí byla návštěva dětí a
učitelů ze Slovenska, z obce Dolné
Saliby u nás ve školce, a to v pátek
25.5.2018. Strávili u nás celý den plný
zajímavého a pestrého programu.
Podívejte se na www.msricmanice.cz,
kde naleznete fotky ze všech akcí.
V pátek 8.6.2018 jsme jeli na výlet za
dětmi na Slovensko zase my. Měli jsme
pestrý program, „mňam oběd“ a
svačinka na cestu zpět nám moc chutnala.
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Do konce školního roku se děti mohou
těšit ještě na tradiční Rákosníčkovou
zahradní slavnost, ve čtvrtek 21.6. od
16h., kde si připomeneme také 10.
výročí od vzniku mateřské školy, a na
oblíbenou akci Spaní ve školce, která
bude ve středu 27.6. 2018.
Myslím, že během školního roku
2017/2018 zažily děti společně s námi
spoustu nového a zajímavého a užily si
„veselý a spokojený školní rok”.

Za celý kolektiv zaměstnanců MŠ
Hana Janošková

TJ SOKOL ŘÍCMANICE
Sokol od jara do léta
Pálení čarodějnic jsme tentokrát
pořádali společně se Sborem dobrovolných hasičů v pondělí 30. dubna u
tenisových
kurtů.
Organizátorky
v originálních
čarodějnických
převlecích připravily pro děti v ještě
hezčích kostýmech hry a soutěže.
V čarodějnické dílně si děti za pomoci
rodičů vyrobily malé čarodějnice, a
oblékly velkou čarodějnici ze slámy,
kterou pak hasiči postavili doprostřed
velké vatry. Po opečení špekáčků na
malém ohýnku se rozhořela velká vatra
a během chvilky bylo po čarodějnici.
Zálesácký závod zdatnosti se konal 14.
dubna v Bílovicích. Zúčastnila se jej
také dvě družstva řícmanských děvčat,
která se umístila těsně za sebou na
druhém a třetím místě.
Sokol, Sportovní klub a Sbor dobrovolných hasičů společně naplánovali a
připravili na fotbalovém hřišti další
společnou akci - Dětský den na téma
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Cesta kolem světa. V neděli 3.6. byly
připravené úkoly, tématicky spojené s
jednotlivými státy napříč všemi kontinenty. Jen jsme postavili stany a začali
umísťovat stanoviště, spustil se déšť.
Po hodině střídání deště a mrholení
jsme byli nuceni Dětský den ukončit
dřív, než mohl začít. Příprava stála organizátory nemalé úsilí, proto bychom
rádi uskutečnili tuto akci v náhradním
termínu, během měsíce září, snad nám
to okolnosti a počasí dovolí.

V tělocvičně stále probíhalo zdravotní
cvičení, jóga pro ženy i muže, cvičily

děti, žáci, hrál se stolní tenis i florbal.
Předškoláci a mladší žáci zakončili
cvičební sezónu cestou za pokladem.
Cvičitelky Ivana Hegerová a Renata Diatková pokračovaly se staršími žákyněmi v nácviku sletové skladby Cirkus.
Hana Kvapilová vedla nácvik skladby
žen s obručemi nazvanou Siluety.
Na sobotní odpoledne 19. května jsme
byli pozváni na veřejné předvedení
hromadných skladeb XVI. Všesokolského sletu do Telnice, kde mimo
našich Siluet vystoupili ještě cvičenci
s dalšími devíti skladbami.

Víkend 9. - 10. 6. patřil Krajskému sletu
jihomoravských žup v Brně. V sobotu
od rána probíhaly secvičné a zkoušky
nástupů a odchodů z plochy. V neděli
dopoledne byla generálka a po obědě
jsme se začali řadit ještě za slunečného
počasí na Komenského náměstí.
Starostka ČOS Hana Moučková a
starostka Máchalovy župy Lída Ryšavá
odhalily na Besedním domě pamětní
desku, kterou věnovali sokolové k 100.
výročí vzniku Československé republiky. Přítomni byli její autoři, ak. sochař
Radim Hanke a arch. Robert Václavík.
Po krátkém proslovu zazněla hymna a
průvod se vydal ke stadionu Sokola
Brno I. na Kounicově ulici. V čele

průvodu jeli čtyři sokolové na koních,
za nimi praporečníci s historickými prapory, krojovaní účastníci v sokolských i
národních krojích a pak řady cvičenců.
Do pochodu hrály dvě kapely a všichni
účastníci přišli zvesela na stadion.
Úvodní báseň přednesla herečka
Zdena Herfortová, slovem provázela
celé odpoledne moderátorka českého
rozhlasu Jarka Vykoupilová. Postupně
předvedli své skladby předškolní děti,
mladší žáci a žákyně, ženy a muži,
senioři a seniorky. Osm našich žen bylo
součástí celku o 200 cvičenkách ve
skladbě Siluety. Se speciálně upravenou obručí na pěknou hudbu od
pop-rockové skupiny Mandrage odcvičily svoji skladbu. Pak přišlo na řadu
286 starších žákyň a žáků, mezi nimi i
naše cvičenky se skladbou Cirkus.
Skladba obsahuje kromě gymnastických prvků také artistické výkony
jako ve správném cirkuse. Viděli jsme
přemety, kotouly, stojky, prvky aerobiku i moderní gymnastiky. Za mírného
deště se na ploše vystřídalo téměř
2300 cvičenců a cvičenek. Na závěr na
ploše muži vytvořili číslici 100, byla
spuštěna státní vlajka, a slet se stal
minulostí.
Výbor naší jednoty dlouho dopředu
plánoval
předvedení
sletových
skladeb v Řícmanicích. V neděli 17.
června od rána začaly přípravy na multifunkčním hřišti. Nalepit značky, rozložit stany, přinést stoly, lavičky,
připravit občerstvení… A to už se začali
sjíždět vystupující hosté na zkoušku na
hřišti.
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V 15 hodin jsme se všichni sešli u pomníku pod lípami. Zde nechala naše jednota postavit v roce 1920 pomník se
jmény řícmanských občanů padlých
v první světové válce. Po druhé
světové válce byla přidělána druhá
mramorová deska se jmény našich
padlých občanů. Po krátkém proslovu
starosty obce a starostky Sokola účastníci uctili minutou ticha památku všech
zemřelých sokolů, kteří byli aktivními
činovníky a cvičenci mnoha sletových
skladeb. Po zaznění státní hymny,
kterou nám zazpívala Monika
Kvapilová, dva zástupci nastupující
mladé generace v sokolských historických krojích položili věnec k pomníku. Průvodem, který vedli krojovaní
muži, ženy i děti následovaní všemi
ostatními cvičenci, jsme přišli na hřiště.
Po nástupu na cvičební plochu všechny
přivítal průvodce programem Vladimír
Nováček. Krátce promluvil starosta
obce Libor Slabý, starosta Vaníčkovy
župy Jiří Růžička a starosta TJ Sokol Bílovice Petr Pošmůrný. Starostka TJ
Sokol Řícmanice za celý výbor poděkovala cvičitelkám, které nacvičovaly
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sletovou skladbu Cirkus Ivaně
Hegerové a Renatě Diatkové a Haně
Kvapilové za nacvičení skladby Siluety.
Vystoupení zahájily cvičitelky Blanka
Koutská
a
Pavla
Vojancová
s nejmladším
žactvem
ukázkou
cvičební
hodiny.
Následovaly
mažoretky Lili z Brna, pak děvčata
s cvičitelkou
Renatou
Diatkovou
předvedly zumbu. Se sletovou skladbou V peřině přijela děvčata z Brna
Černovic. Ženy z Telnice a z Adamova
nám ukázaly skladbu Ženobraní.
Cvičitelka Vlasta Tomášová s mladšími
chlapci předvedla ukázku fotbalového
tréninku mladších žáků. Pak nastoupila
naše děvčata se skladbou Cirkus a
vystoupení se jim moc povedlo. Závěrečný potlesk patřil řícmanským
ženám se skladbou Siluety. Toto
vystoupení nebylo pro některé naše
ženy poslední, svoji skladbu ještě
předvedou 5.a 6. července na XVI.
Všesokolském sletu v Eden aréně
v Praze.
Spokojení cvičenci a nadšený potlesk
diváků - co víc si můžou organizátoři
přát. Všichni odcházeli s dobrými pocity.
Ještě jednou děkuji všem cvičitelkám,
Haně Kvapilové za organizaci akce,
výboru a všem kdo se podíleli na
zdárném průběhu celého odpoledne.
Eva Olešovská, starostka TJ

SK ŘÍCMANICE
Tenis
Tenisová sezóna je v plném proudu. I
letos se uskuteční 28. července již tradiční turnaj 3M. Chystáme také turnaje
pro členy a to jako každoročně ve
dvouhrách a čtyřhrách. Termíny turnajů budou včas zveřejněny v nástěnkách SK pod čekárnou a na kurtech.
Starší přípravka
V jarní sezóně naši kluci předváděli poměrně nevyrovnané výkony, čemuž
odpovídaly také dosažené výsledky – 6
zápasů jsme vyhráli a 5 prohráli. MěFS
neuveřejňuje tabulku, ale podle výsledků ostatních týmů jsme ve 12-ti
členné skupině obsadili „odborným
odhadem“ čtvrté místo.
Sezónu jsme zakončili dvěma pohárovými turnaji. 10. 6. 2018 jsme zvítězili
v domácím turnaji, kterého se zúčastnilo 6 týmů. 16. 6. jsme v Ochozi ve
velmi redukované sestavě (hráli jsme
bez střídání) obsadili z 5-ti účastníků 3.
místo, av dle propozic turnaje se hrálo
ještě o umístění a tomto zápase o třetí
místo naši unavení borci podlehli 0:1 a
skončili tak na 4. místě.
Následující den 17. 6. se naše nově formující mladší přípravka zúčastnila turnaje v Ochozi, kam jsme jeli především
sbírat zkušenosti; přes veškerou snahu
se nám nepodařilo žádný zápas vyhrát
a skončili jsme na 5. místě z pěti účastníků.
Vzhledem k tomu, že v Babicích se
v příští sezóně kvůli věkovému rozlo-

žení nepodaří sestavit ani žáky, ani přípravku, dohodli jsme se, že ti kluci,
kteří budou chtít dál hrát fotbal přejdou do Řícmanic a od podzimu tak u
nás budou působit dvě mládežnická
mužstva – mladší žáci (ročník 2006 a
mladší hrají 7+1) a mladší přípravka
(ročník 2010 a mladší hraje 4+1).

Náš vítězný tým z domácího turnaje. Sedící zleva: Ondra Nežádal, Míša Tollar,
Jirka Čanky, brankář a kapitán Ondra
Jurka a Sofča Nežádalová. Stojící zleva:
Lukáš Jelen, Toník Čiviš, Fanda Vitula,
Vojta Rokos, Patrik Hricko a Tomáš Horník.

Muži
Mužstvo mužů hraje druhým rokem
městský přebor (tj. II. třídu). V letošním
ročníku jsme skončili na 5. místě s aktivním celkovým skóre 80:51 a udrželi
se tak i pro příští rok v této soutěži.
Nejlepším hráčem mužstva byl podle
trenérů vyhodnocen Jan Jebáček, který
si toto ocenění zasloužil svým fotbalovým přístupem a morálkou za celou sezónu.
Nejlepším střelcem mužstva byl Radomír Kuropata se 16 brankami. Dále se o
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většinu branek podělili bratři Zbořilové
a Jan Veselý, který však bohužel z disciplinárních důvodů 6 zápasů v jarní sezóně nehrál.
V sobotu 23.6.2018 jsme se zúčastnili
pohárového turnaje v Bílovicích nad
Svitavou, kde jsme v prvním zápase porazili Obřany 3.1 a ve finále zdolali
výběr Bílovic až na penalty po remíze
3:3, když soupeř vedl už 3:1. Po tomto
turnaji začíná hráčům „fotbalová dovolená“. Přípravu na nadcházející sezónu
zahájíme jako každý rok tenisovým turnajem 3M.
Do nového ročníku je mužstvo stabilizované, ale i tak by se mělo posílit o
dva mladší hráče.

Konečná tabulka:
1. Svratka Brno B
2. Lokomotiva Brno
3. Lelekovice
4. ČAFC Židenice 2011
5. Řícmanice
6. Starý Lískovec
7. Líšeň C
8. Slovan Brno B
9. Chrlice
10. Start Brno B
11. Řečkovice
12. Obřany
13. Medlánky B
14. Bosonohy B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
17
14
13
13
11
9
10
8
6
8
6
6
6

Vítězné mužstvo Řícmanic na turnaji v Bílovicích 23.6.2018.
Týden před začátkem nového soutěžního ročníku (termín se dozvíme po losovacím aktivu MěFS, který se koná
2.7.2018) připravujeme již tradiční pohárový turnaj mužů v Řícmanicích za
účasti mužstev Bílovice, Obřany, Lokomotivy Horní Heršpice a domácího
mužstva.

3
4
5
6
5
5
9
6
5
7
1
7
5
4

4
5
7
7
8
10
8
10
13
13
17
13
15
16

101:32
69:46
73:44
86:54
80:51
55:61
45:54
69:80
50:71
44:65
49:73
38:62
52:95
63:86

60
55
47
45
44
38
36
36
29
25
25
25
23
22

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.
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HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
17. března vyjížděla naše jednotka
k technickému zásahu. Jednalo se o
spadlý strom na komunikaci v zatáčce
ulice Husova ke Kanicím. SDH Řícmanice se k události dostavila jako
první a strom za pomoci motorové pily
odstranila.
21. března v devět hodin dopoledne
byl vyhlášen další poplach, tentokrát
se jednalo o pomoc při transportu
nadměrného
pacienta.
V tomto
případě naše jednotka nevyjela, protože v dopoledních hodinách se nedostavil dostatečný počet členů
výjezdové jednotky. Jednotka SDH
obce Řícmanice funguje na principu
dobrovolnosti a většina našich členů je
v dopoledních hodinách pracovního
týdne mimo obec a nemůže se tak do
deseti minut dostavit na hasičskou
zbrojnici. To ovšem neznamená, že
k nahlášené události se nikdo nedostaví. Krajské operační středisko
v součinnosti s naší jednotkou a
okolními jednotkami ihned vysílá jednotku záložní.
11. dubna jsme vyjížděli k požáru chaty
v Bílovicích nad Svitavou. Již u zbrojnice v Řícmanicích byl vidět černý
kouř, který předvídal rozsáhlý požár.
Naše jednotka se dostavila na místo
události jako druhá a ihned zahájila za
pomoci dýchací techniky hasební
práce. Událost se tentokrát neobešla
bez zranění, starší žena utrpěla po-

páleniny a musela být odvezena na popáleninové centrum bohunické nemocnice. Požár vypukl v jarním období, za velkého sucha a větru, a tak
došlo k rozšíření požáru na přilehlé
dřevěné přístavby a začalo hořet na
několika místech. Požárem byly rovněž
ohroženy i okolní chaty, kde se prováděla požární obrana. Jednalo se o
rozsáhlý požár, kdy byl vyhlášen II.
stupeň požárního poplachu a na místo
se dostavilo celkem deset jednotek PO.
SDH Řícmanice na jaře opět prováděl
sběr železného šrotu, který se nám
tentokrát trochu zkomplikoval, protože jsme měli k dispozici malý
kontejner a sběr tak proběhl
nadvakrát.
Čistili jsme koupaliště a pomáhali při
odstraňování závady úniku vody z bazénu.
Na žádost MŠ Řícmanice a ochozské
základní školy v jsme v rámci preventivně-výchovné činnosti děti naučili,
jak předcházet nebezpečným situacím
v rámci požární ochrany a ochrany
obyvatelstva a jak se zachovat, pokud
již tato situace nastane.
Dokončovací práce na opravě hasičské
zbrojnice stále probíhají, čeká nás vymalovat velkou garáž, provést nátěr
podlahy, dokončit malbu fasády a
vybetonovat podlahu pod přístřeškem,
kde parkuje zásahový dopravní automobil a naše Erena-Praga RN.
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I letos jsme 30. dubna upálili
čarodějnici. Tentokrát jsme se dohodli
se Sokolem Řícmanice, který připravil
pro děti zábavný program.
Přijali jsme pozvání na oslavu 125.
výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Bílovicích nad Svitavou, kde
jsme předvedli Pragu RN s čerpadlem.
Co nás čeká: Memoriál Petra Fakly,
„kolaudace hasičky“, Branný den pro
děti, soutěž ve vaření guláše a připomenutí stoletého výročí založení samostatného státu, který je jen o dva roky

starší, než Sbor dobrovolných hasičů
Řícmanice.
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
Suché léto obyčejně úrodno jest obilím, a proto není nutno očekávati
hlad.
Ano, jak se v přísloví praví, letos o
vyprahlou půdu není nouze. Letošní
rok je oproti předešlým zajímavý
především tím, že po oteplení, kdy
začaly pučet stromy, se již teploty pod
hranici mrazu nepodívaly. Oproti
předešlým rokům se také posunul čas
kvetoucích stromů o dva až tři týdny.
Kdo vzpomene tři roky nazpět, jistě mi
dá zapravdu. A tak se můžeme těšit na
nějakou tu úrodu ovoce v sadech a
zahradách. Stejně tak v rámci řícmanických možností si i včely, potažmo
včelař, přišly na své. Prostě se letos vyplatilo ve stodole oprášit medomet a
roztočit jeho buben.
Zkoušel jsem sledovat ve včelařské
diskusi, jak je to se snůškou na různých
místech naší republiky. Přeci jen med
jako bonus včelaření je to, co včelař za
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svou práci očekává. Co mě překvapilo
je, že jsou veliké rozdíly i mezi místy 20
km vzdálenými. Možná za to můžou
lokální srážky, které se jednomu místu
vyhýbají, jinde přichází s pevnou pravidelností. Samozřejmě je dost důležité,

co se v daném místě nachází. Sady
ovocných stromů, les, louky bohaté na
květ. Velikým bonusem je výsev řepky
olejky. V takovém místě se dá v období
květu vytáčet každý třetí den.
Výsledkem je pak, že jeden včelař
vytočí 8kg na včelstvo, jiný 20kg a jiný
80kg. Posledním obdobím snůšky bývá
kvetoucí lípa, což je právě nyní. V Řícmanicích jsou tři, takže tady jsme
skončili. Výhodou letošního roku je, že
včely než se stačily dostat do rojové
nálady, už bylo po snůšce. Každý rok
sebou přináší něco nového, ani ten
letošní nezůstane bez povšimnutí.

A jak už se stalo pevným pravidlem,
jeden ze soudku černého humoru závěrem.
Jdou dva staříci po silnici a najednou
kolem nich projede na motorce
bezhlavý muž.
Jdou dál. Opět kolem nich projede další
bezhlavý muž. Když se to opakuje po
páté, tak se jeden stařík ozve tomu
druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu
kosu dát na druhý rameno?"
Až pojedete dědinou na mopedu, tož
bacha. A ať nám bzučí i o prázdninách.
Za řícmanické včelaře
Pavel „Harry“ Křížek

ORA ET LABORA 2010
Ctít rodiče
Když bible ve starém zákoně napomíná
děti, aby se bály svých rodičů, pak tím
nemá na mysli, že děti musí mít před
otcem a matkou strach. Výraz „báti se“
znamená „mít úctu“ tj. uznávat a ctít je
jako rodiče „cti otce svého i matku“
(Efezským).
Dnes lidé, taková slova neradi slyší.
Znějí staromódně a překážejí. Mnozí si
myslí, že rodiče jsou tu přece od toho,
aby se starali o živobytí a vzdělání dětí
a jak rychle je každý hotov dát stranou
dobrou radu nebo napomenutí rodičů
se slovy, že mají zastaralé názory a že
nemají tušení o moderním životě.
Protože však Boží slovo není ani
starobylé ani moderní, nýbrž je věčné

a vyzývá nás – nejen nezletilé děti –
abychom uznávali autoritu rodičů, chci
se zeptat: Kdy jsi naposledy svému otci
nebo matce poděkoval za to, co pro
tebe dobrého učinili? Kdy jsi jim naposledy ukázal, že jejich názor uznáváš –
ano, že jsi uznal, že mají pravdu? I když
je nám všem jasné, že rodiče nejsou
bez chyby a že mnohé věci dělají chybně, přece by bylo dobré jim někdy
ukázat, že se jich „bojíme“. Co kdybychom dnes otci nebo matce ukázali
něčím zvláštním, že si jich jako rodičů
vážíme?
Jiří Kotas st. za Ora et Labora 2010
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ZNÁTE HO?
Má zlatou medaili z mistrovství republiky, dvě stříbrné, spoustu cen ze
soutěží po celé republice. Zkoušel florbal, fotbal, lyžování, pak ho oslovily
různé taneční styly. Studuje hotelovou
školu, nedávno oslavil sedmnácté narozeniny. Také návštěvníci obecních
plesů mohli při ukázkách tanců obdivovat jeho talent. Jistě jste už poznali, že tentokrát jsme se rozhodli
vyzpovídat Michala Malého.
Michale, kdy jsi začal s tancováním,
jaké máš úspěchy a věnuješ se tanci
pořád?
Asi od sedmi let jsem chodil do taneční
školy Dynamic Brno, a s Valčou Ledererovou z Řícmanic jsme tančili
Street dance. To je taneční styl pro
mladé, na rychlou hudbu ve volných
kalhotách, triku, teniskách a s kšiltovkou. Strašně nás to bavilo a
vzpomínám na místní soutěž ,,Řícmanský talent,, na kterou jsme si
dokonce sami vybírali hudbu a
vymýšleli choreografii.
Ale na Řícmanském talentu jsi tancoval i klasiku! Ne?
Ano, to je pravda. To bylo další rok. Od
jedenácti
let jsem
začal se
společenskými tanci v taneční škole
Danza Brno. Tančili jsme standardní a
latinsko-americké tance. Jakmile jsme
se trochu něco naučili, začali jsme
jezdit na soutěže. Tehdy jsem se se svoji
taneční partnerkou zúčastnil i „Řícmanského talentu“.
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A ty úspěchy?
Mezi větší úspěchy patří první místo na
Grand prix v Hodoníně, druhé místo
v taneční soutěži Brno open a největší
úspěch byla v roce 2015 bronzová
medaile na mistrovství republiky
v české polce.
Věnuješ se stále soutěžnímu tancování?
Tréninky a soutěže mě zabíraly velkou
spoustu času, takže jsem chtěl před
dvěma lety s tancováním úplně
přestat. Nešlo to skloubit se školou a
neměl jsem čas na nic jiného. Na
doporučení trenéra jsem začal dělat
standartní plesové formace. Tady tancuje společně osm párů, tréninky

máme v průběhu roku jen jednou
týdně, zato před závody trénujeme
denně. Nejvíc to bylo teď před mistrovstvím ČR. Jeden den i jedenáct hodin!
Minulý rok jsme na mistrovství získali
zlatou medaili, letos jsme si odvezli zadruhé místo stříbro.
Michale, víme že máš ještě jednoho
velkého koníčka, a to jsou koně.
Škola, tancování, koně, dá se to
všechno stíhat?
Na koně jsem začal chodit v roce 2012,
to jsem tancoval společenské tance. Po
dvou letech jsme musel koně výrazně
omezit, nedalo se to stihnout.
S přechodem do plesových formací
v roce 2016 jsem získal více volného
času a ke koním se vrátil. Minulý rok
jsem si splnil svůj sen a mám svého
poníka jménem Santi. V zimě se proháněl s dalším poníkem v Močílkách u
starého cvičiště, ale nyní už je opět
doma na zahradě.

Michale děkujeme za rozhovor, moc
gratulujeme k úspěchům a přejeme
hodně dalších úspěchů ve všem co
děláš….
Blanka Koutská a Eva Olešovská

17

PROSBA O POMOC - PÁTRÁNÍ PO PŮVODU KAMENŮ
Obrátil se na nás pan Leoš Kubíček
s prosbou o zveřejnění této výzvy.
V lese, v místě zvaném "Hradiska" se
našly kameny, které zřejmě byly
součástí nějakého pomníku, kříže,
nebo nějaké jiné památky. Nikde se nenašly žádné dokumenty, k jaké události, nebo činnosti se tyto kameny
vážou. Místo zvané ,,Hradiska“ je
hřeben, který začíná vystoupáním
kopce nad tenisovými kurty v Bílovicích, pokračuje cestou v zástavbě a
vede dál směrem do lesa. Cesta
vyúsťuje v Řícmanicích nad chatami a
nad oborou s daňky. Právě nad těmito
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chatami na hřebeni jsou nalezené kameny.
Přikládáme fotografie kamenů i místa
nálezu.
Prosíme občany, kteří by věděli něco o
původu kamenů, ozvěte se prosím
redakci zpravodaje (koutska.b@seznam.cz,
eva.olesovska@seznam.cz), nebo na OÚ Řícmanice.
V příštím čísle se s vámi podělíme o
výsledek pátrání. Děkujeme!
Blanka Kouská
Eva Olešovská

TURNAJ V MÖLKKY!
Kdo zvítězí v kultovní hře starých Vikingů?
Stejně jako v předchozích letech i tyto
prázdniny vás na řícmanickém koupališti čekají dvě sady venkovní hry
Mölkky k zapůjčení. A pozor: v neděli
12. srpna od 15 hodin vypukne už
tradiční turnaj v Mölkky. Zahrát si
může celá rodina - soutěžit se totiž
bude nejen v dospělé, ale i v dětské
kategorii! A výhry budou hravé! Registrace předem na vendulala@email.cz
nebo přímo na místě.

Přijďte a vyhrajte! :-)

Všem školákům přejeme úspěšné zakončení školního roku a krásné
prázdniny!

Redakce Řícmanického zpravodaje
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KALENDÁŘ AKCÍ
ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK

aneb zahájení letošní sezony koupaliště
V sobotu 30. června 2018 od 15.00hod – zábavné odpoledne pro celou rodinu

TENISOVÝ TURNAJ 3M

Pořádá Sportovní klub Řícmanice 28. července 2018

MEMORIÁL PETRA FAKLY

Již po sedmé pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Netradiční soutěž družstev 28. července 2018 od 13:00 na fotbalovém hřišti.

TURNAJ MÖLKKY – AREÁL KOUPALIŠTĚ

pro děti i dospělé v oblíbené kultovní vikingské hře
v neděli 12. srpna 2018 od 15:00

ŘÍCMANSKÉ HODY

v sobotu 25. srpna 2018 kácení máje
v sobotu 1. září 2018 hodová zábava, k tanci zahraje DH Vacenovjáci.
V neděli 2. září 2018 hodové dozvuky

OTEVŘENO 2018

Dětská jezdecká škola pořádá tradiční Otevřeno - cirkus na stájích
v sobotu 8. září 2018 odpoledne

POHÁROVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ

V Řícmanicích na hřišti - týden před zahájením mistrovské sezony, bude upřesněno.

RESTAURACE U LAJCMANŮ

pro Vás připravuje: polední menu, víkendové speciality.
Více na FB: Restaurace U Lajcmanů, nebo www. ulajcmanu.cz
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Vítání občánků (13. 5. 2018)

Vítání občánků (13. 5. 2018)

TJ Sokol – skladba Cirkus (Brno, 10. 6. 2018)

TJ Sokol – skladba Siluety (Řícmanice, 17. 6. 2018)
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