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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
s příchodem podzimu nás ještě čekají práce, které bychom rádi stihli dokončit do
příchodu zimních měsíců. Jedná se hlavně o dokončení autobusové zastávky, oprava
některých chodníků převážně ve středu obce. Rádi bychom také stihli do zimní sezony
upravit a nalakovat parkety v sále „U Lajcmanů“.
Obecní zastupitelstvo také zvažovalo koupi techniky na zimní údržbu obce, se záměrem
zajišťovat tuto údržbu vlastními silami. Ovšem nejedná se jen o to mechanizaci
zakoupit, ale i o její údržbu, parkování atd. Pokud mechanizaci ještě pro letošní zimu
nekoupíme, budeme se snažit o to, abychom smluvně zajistili údržbu všech částí obce.
V podzimních měsících proběhne úprava a ořez některých stromů v obci, kde občané
upozorňují na nebezpečí ulomení větví nebo celého stromu při prudším větru nebo pod
tíhou sněhu. Na nebezpečí plynoucí z odlomených větví či pádu stromu si stěžují
i někteří chataři, kteří mají své chaty v ochranném pásmu lesa. Zde přísluší rozhodnutí
o pokácení nebo ořezu stromu odbornému lesnímu hospodáři. Všechny úseky lesa, kde
by k pádu větví mohlo dojít a ohrozit tím nemovitosti budou v podzimních měsících také
zkontrolovány.
Ještě bych ráda upozornila na jednu z nejčastějších stížností ať už podaných na obecní
nebo stavební úřad. Jedná se o stížnosti, které se týkají neohleduplného provádění
staveb. V každé obci se ve větší či menší míře staví a prakticky žádná stavební činnost
se neobejde bez prací, které mohou více či méně obtěžovat vlastníky sousedních
nemovitostí. V řadě případů lze přitom stížnostem sousedů předejít včasným
informováním o termínu, způsobu, době trvání a rozsahu stavebních prací. Stavební
zákon v této souvislosti hovoří o povinnosti stavebníka být šetrný k sousedství. Kdy jde
o šetrné jednání stavebníka vůči sousedům a kdy tomu tak není, je třeba posoudit
v každé konkrétní situaci. Toto vždy posuzuje příslušný stavební úřad na základě
předložení žádosti o provedení kontrolní prohlídky. Tuto žádost může samozřejmě
předložit i obecní úřad, ale v jednotlivých případech je vhodnější pokud je žádost na
stavební úřad předložena přímo.
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění dlužníkům za poplatky za odpad a psy
Upozorňujeme ty občany, kteří dosud neuhradili poplatky za odpad, že pokud tak
neučiní do 30.9.2013, nebudou rozeslány jako v minulých letech upomínky, ale rovnou
platební výměry, v nichž může obecní úřad zvýšit poplatek platebním výměrem až na
trojnásobek.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu v obci Řícmanice
Bude proveden v sobotu 23. listopadu 2013 v době od 10,00 – 11, 00 hod. Je nezbytné
vyčkat příjezdu obsluhy svozového vozu a odevzdat odpad obsluze!!! Podrobné
informace ke svozu budou zveřejněny na úřední desce, www.stránkách a rozhlasem
dva týdny před konáním svozu.
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
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Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je budova obecního úřadu – Komenského č. p. 68 – v sále
knihovny v prvním patře.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky. Bez uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o odvolení do
přenosné volební schránky na telefonním čísle 545 227 567 nebo 724 35 25 27.
Je možno požádat i ve dnech voleb, ale prosíme občany, aby se hlásili již před
konáním voleb.
Každému voliči budou dodány nejpozději do čtvrtku 24. 10. 2013 hlasovací
lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Již nyní až do pátku 18.10.2013 je možno žádat o vydání voličského průkazu,
nemůžete-li odvolit ve dny voleb v Řícmanicích. Žádost je možno podávat
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
nebo zaslané prostřednictvím datové schránky. Můžete-li se dostavit na obecní
úřad Řícmanice a podat žádost osobně, není potřeba ověřený podpis. Lhůta pro
osobní předání žádosti o voličský průkaz je prodloužená do 23.10.2013. Obecní
úřad však může vydávat průkazy voličům až ode dne 10.10.2013, do této doby
může pouze přijímat žádosti.

Vítání občánků
V měsíci říjnu 2013 opět proběhne vítání našich nejmladších občánků. Podrobnosti
budou uvedeny v pozvánkách. I touto formou srdečně zveme rodiče, děti a blízké.
Těšíme se na Vaši účast.

Nové www stránky
Od října budou v provozu nové www stránky obce. Jednou z hlavních změn bude
pohodlnější náhled na aktuální dokumenty úřední desky, které budou umístěny přímo
na úvodní straně ve zjednodušené podobě. Zde bude zveřejněn název a lhůty vyvěšení
a zveřejňovaný dokument. V menu bude také odkaz na oficiální plnou verzi úřední
desky s podrobnými průvodními informacemi ve stejné podobě, jaká je nyní používána
na současných stránkách. Bude obnoven v pozměněné podobě také archiv úřední
desky, kde bude u veškerých provedených vyvěšení uveden jejich název, doby zveřejnění a u dlouhodobě významných vyvěšení bude zachován i dokument (zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce, dokumenty týkající se hospodaření obce, atd.).
U nových stránek bude funkční i zasílání veškerých aktualit a zpráv na emaily uživatelů,
pokud se pro tuto službu zaregistrují. Bude možno si zvolit zasílání všech zpráv, nebo
vybrat z nabídky – 1. Zprávy z úřadu, 2. Kulturní a sportovní akce, 3. Ostatní (např.
prodeje, ztráty a nálezy). Po vyzkoušení funkčnosti bude zrušeno stávající zasílání
zpráv emailem, o čemž budou všichni příjemci emailových zpráv s předstihem
informováni.
Lenka Kunčarová, OÚ
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OBECNÍ KNIHOVNA
Letní měsíce jsou v naší knihovně jako vždy poněkud slabší, ale věrní čtenáři chodí
stále. Dobrou zprávou je, že jsme obdrželi čtyři skříňky na knihy, takže bylo možné
zlepšit přístupnost knih z nejvyšších polic.
Z novinek vybíráme např. eroticky laděný bestseller od E. L. Jamesové: Padesát
odstínů šedi; čtyřdílnou ságu od W.Serna o nadaném španělském léčiteli a ranhojičovi
ze 16.století Ranhojičova pouť, Lodní ranhojič, Ranhojičova mise a Ranhojičova
láska; román Vladimíra Vondrušky o prvním českém králi Vratislavovi I. Mezi tiárou
a orlicí; třídílný román ze současné Francie od Katherine Pancolové Žluté oči
krokodýlů, Pomalý valčík želviček a Veverky v Central parku; od současné naší
autorky Táni Keleové - Vasilkové Ranč u dědečka; slavný román od M.M.Kaye
o zakázané lásce angl.důstojníka a indické princezny Vzdálené vrcholky hor a od
známé spisovatelky B. Woodové Zlatá země.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pohádková přírodní zahrada
Vítejte v novém školním roce na přírodní školkové zahradě, která získala v červnu 2013 ocenění „přírodní
zahrada“ a naše školka se tak zařadila nejen do celostátní
sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou
(environmentální) výchovu, kde jsme již od roku 2011, ale
také do sítě mateřských škol s přírodní zahradou.
Cesta k tomuto cíli, ale nebyla jednoduchá. Díky obětavosti zaměstnanců školky, rodičů,
dětí a přátel školy se postupně budovalo vše, co by mělo být na školní přírodní zahradě.
Několik hodin a dní dobrovolných prací po dobu 2-3 let se vyplatilo. Dnes nás hřeje
dobrý pocit, že se nám to společně povedlo a děti mohou ještě více dny ve školce trávit
v souladu s přírodou. Zahradu jsme si pojmenovali pohádková, protože zde najdete
zahradní skřítky, pohádkový domek, trpaslíka, hudební strom, klauna…
A nejen to. Přírodní školní zahrada je hlavně o tom, aby se děti učily to, co má na
přírodní zahradě být, uměly o zahradu pečovat, poznávaly přírodní jevy, zákonitosti
a souvislosti v ní probíhající.
Co všechno tedy u nás najdete? Bylinkovou spirálu s jezírkem, vrbová týpí, relaxační spirálu s klaunem, přírodní
hudební nástroje, prolézací pavučinu, ohniště, šiškovník, sběr
deštové vody, kompost, hmyzí domeček, budku a krmítko pro
ptáčky, ptačí hnízda, smyslový chodníček u domečku,
šplhací lávku, pozorování rozkladu dřeva a co se děje v trávě,
vyvýšený záhon pro pěstování zeleniny, jahod,…. přírodní
auto, prolézací tunel porostlý dýněmi, květinové záhonky,
ovocné stromy, trvalky, keře, jehličnany… když budete mít
někdy cestu kolem, přijdte se podívat.
Všem, kteří tzv. „přiložili svou ruku k dílu“ děkuji a přeji
příjemné společné chvíle na pohádkové přírodní zahradě.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ
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ŘÍCMANSKÉ HODY 2013
Letošní hody jsou již minulostí. V počtu krojovaných nebyly ničím výjimečným.
Krojovaná chasa čítala přes sto stárek a stárků. Tímto všem krojovaným děkujeme!
Hlavními stárky byli Petra a Pavel Trávníčkovi.
Svého úkolu se zhostili výborně. A který pár to
bude příště? Ten si stárci vyberou tajným hlasováním ještě letos na podzim, aby se dotyční
mohli se svojí funkcí do příštích hodů sžít.
Co na rozdíl od několika posledních let vyšlo
velmi pěkně, bylo počasí. Pátek a hodová
sobota byly krásné a teplé. Jen v neděli ráno
trochu sprchlo, ale dopolední slunko stihlo
vysušit altány, takže areál byl uklizen ještě před
hodovými dozvuky tak, jako každý rok.
Hodová máje letos měřila „jen“ 22 metrů, což někteří nesli těžce. Velké smrky, na které
jsme byli po léta zvyklí, totiž v místě, kde máme povoleno kácet, již nejsou. Má to
ovšem podstatné výhody. Jmenujme ty hlavní: májí se lépe manipuluje, není tak těžká,
není potřeba tolika mužů na kácení ani stavění. A přiznejte si! Jak se vám tancovalo na
parketu pod májí? Jistě dobře.
Oproti loňsku byla k našemu milému překvapení odpoledne o 35% vyšší návštěvnost
a večer dokonce o 75% (loni bylo večer dost nejisté počasí). Celkem se sobotní akce
zúčastnilo 395 platících. Taneční parket byl zaplněn až do konce hudební produkce
dechové hudby Legrúti z Velkých Bílovic, kteří zde hráli již potřetí.
Koláče snězeny, víno vypito, kroje vráceny, areál uklizen,… Řícmanské hody 2013 jsou
za námi. Věříme, že na ně budete v dobrém vzpomínat. Již teď vás zveme na ty příští.
Ivana Hegerová, za organizátory

ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol ani v létě nezahálí
Již devátý rok probíhalo na koupališti letní cvičení oblíbené cvičenkami i diváky. Zumby
se pravidelně zúčastňují nejen místní cvičenky, ale také z okolních vesnic a dokonce si
k nám 2krát týdně udělají cestu i cvičenky z Brna! Počasí nám tento rok nadmíru přálo,
takže ani mimořádná vedra neodradila děvčata od trápení svého těla při veselé hudbě.
Velkou účast zaznamenala také aquazumba, ke cvičenkám se při cvičení v bazénu
přidávaly i plavkyně z kondičního plavání. Poděkování patří Renatě Diatkové, která se
s celoprázdninovým závazkem skvěle poprala. A ještě dobrá zpráva pro příští
prázdniny, cvičení na koupališti bude zase!
V srpnu byl několika našimi dobrovolníky obnoven panel Stezky zdraví u studánky
Prosba lesa, který zničil zřejmě spadlý strom. Na svém místě jsou i pruty pro chytání
rybiček, příjďte vyzkoušet.
7. září se konala vycházka Stezkou zdraví HVOZD, která byla pořádaná v rámci oslav
100. výročí založení župy Dr. Jindry Vaníčka, jejíž součástí je také naše jednota. Akce
se zúčastnilo téměř 50 členů a příznivců Sokola všech věkových kategorií, od kojenců
po seniory, z Řícmanic, Židenic, Králova Pole… Na jednotlivých stanovištích jsme si
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vyhodnotili svoji výkonnost podle tabulek a 6 km cesty v přátelské atmosféře rychle
uběhlo. Na sokolském cvičišti při opékání špekáčků nás překvapil svým příchodem člen
Sokola Židenice senátor, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje - Stanislav
Juránek. Svým povídáním při víně a špekáčku také přispěl k dobré náladě.
A co nás čeká dál? Připravujeme nový cvičební rozvrh, od října bychom rádi zahájili
pravidelné cvičení opět pro všechny věkové kategorie. Přivítali bychom zájemce, kteří
by se chtěli stát cvičiteli – tatínkové, popřemýšlejte a neváhejte!
V minulém roce se nám kvůli dešti nepodařily uskutečnit závody na kolech,
koloběžkách, odrážedlech a podobných strojích, tak je nám snad počasí umožní
uspořádat letos a to 22. září od 15 hod. v areálu koupaliště. V říjnu pozveme děti
s rodiči na drakiádu na Vinohrádkách. Budou odměněny děti s nejlépe létajícím drakem
a nejhezčí doma vyrobení a dětmi malovaní draci.
Brzy si začnou opakovat naši cvičenci – mladší, starší žákyně, ženy, senioři svoje
sletové skladby, se kterými vystoupí na veřejném cvičení v Újezdě u Brna dne 21. září
a 9. listopadu na slavnostní akademii v Dělnickém domě v Židenicích. Tyto akce
spolu s výstavou a promítáním historických fotografií budou hlavní akce oslav výročí
založení naší župy. Přijďte se podívat!
O všech těchto i dalších akcích vás budeme informovat na sokolské nástěnce na
autobusové zastávce a na webových stránkách obce.
Eva Olešovská, starostka TJ

Hasiči informují
Memoriál Petra Fakly, na který jsme Vás přesně před rokem v Řícmanickém zpravodaji
zvali, se uskutečnil dne 22.6.2013. Jednalo se v pořadí již o 4.ročník Netradiční soutěže
požárních družstev, kterého se zúčastnili SDH z Újezda u Brna, Kovalovic, Ořešína
a samozřejmě i domácí Řícmanice. Diváci, kteří se na soutěž přišli podívat, viděli dvě
disciplíny, které jsou v požárním sportu netradiční a jednu disciplínu, kterou byl požární
útok dle pravidel požárního sportu. Po sečtení
všech tří disciplín se vítězem klání stali hasiči
z SDH Ořešín. Hasiči z Řícmanic obsadili místo
3., ovšem v požárním útoku měli druhý nejlepší
čas, hned za vítězným Ořešínem. Naše ženy
tentokrát startovaly mimo soutěž a výkon, který
předvedly si zaslouží pochvalu. Rovněž proběhla
soutěž v požárním sportu O pohár starosty, kdy
starší páni soutěžili s historickou technikou a dle
starých pravidel soutěže. V tomto klání zvítězil
SDH Újezd u Brna.
V Netradiční soutěži požárních družstev nejde jenom o vítězství, ale především
o zábavu a setkání s přáteli. Fotografie, nejen ze soutěže, si můžete prohlédnout na
stránkách http://sdhricmanice.rajce.idnes.cz.
Také Vás chceme seznámit s hasičskou hantýrkou, kterou jste mohli někdy slyšet.
Profík nebo dobrák, mokrý nebo suchý. Všechna tato slangová označení mají jedno
společné, a to, že se jedná vždy o hasiče.
„Profík“ – příslušník Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR), který vykonává
svoji funkci jako své povolání.
„Dobrák“ – takto se označuje člen Sboru dobrovolných hasičů (SDH), který vykonává
svoji činnost bez nároku na honorář.
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Aby to ovšem nebylo jednoduché, tak dobrovolní hasiči se dále dělí na SDH a na
jednotku SDH obce.
SDH – je dobrovolná a samostatně hospodařící organizace, stejně, jako např. Sokol
nebo zahrádkáři. Náplní činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, požární sport,
kulturní a společenské akce v obci. Hlavním představitelem je starosta SDH
(v Řícmanicích František Fater) a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru.
JSDHO – zde se jedná o organizační složku obce. V čele této složky je velitel jednotky
(v Řícmanicích Milan Stejskal), který se ze své funkce zodpovídá starostovi obce.
Výjezdová jednotka je zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výzbroj
a výstroj pořízená pro činnost této jednotky je majetkem obce. Úkolem jednotky je
ochrana obyvatel a majetku obce při mimořádné události. Členové JSDHO jsou
zpravidla i členy SDH.
„Mokrý hasič“ – je hasič profesionální, který je ve výkonu služby, tedy ten, který
zasahuje u mimořádných událostí (hasí vodou, proto „mokrý“)
„Suchý hasič“ – ten, který většinou nevyjíždí k zásahům, ale podílí se na činnosti,
která zabezpečuje chod HZS ČR ( lektorská činnost, požární dozor a prevence apod.).
Za „dobráky“ Zdeněk Alexa

Podzimní fotbalová sezóna začíná a tenisová graduje
Výbor SK a organizace
Letní prázdniny jsou pro naše fotbalová mužstva obdobím odpočinku a pohárových
turnajů, naopak tenisté v této roční době prožívají vrchol své sezóny.
Začátkem června byly „dosluhující“ tenisové buňky nahrazeny „zánovním“ srubem, který
slouží jako zázemí nejen pro správce areálu, ale také pro hráče.
Teplé letní počasí využil výbor SK k opravě kabiny pro hosty, ve které zub času hlodal
více než viditelně. Byla odstraněna stávající nevyhovující a vlhká podlaha stejně jako
oprýskaná a vlhká omítka. Použitím sanační omítky proti vlhkosti, novým podlahovým
roštem a novou výmalbou byla kabina zrekonstruována a pro hostující mužstva je tak
připravena čistá místnost, za kterou se nemusíme stydět.
Starší hráči
Mužstvo starších hráčů se zúčastnilo
22. června 2013 pohárového turnaje starých pánů v Ochozi u Brna, který byl
uspořádán jako součást oslav 60-ti let
založení fotbalového klubu v Ochozi.
Naše mužstvo předvedlo vyzrálý a bojovný výkon a tento turnaj vyhrálo!!!
V prvním zápase jsme porazili domácí
Ochoz 3:1 a ve finále s Babicemi po
remíze 1:1 proměnil rozhodující penaltu
Karel Pantůček. Největší postavou
našeho výběru byl předseda SK Milan
Malý, který v brance doslova čaroval a
nejdříve hráči Ochoze a pak také Babic z něj byli nešťastní, protože je doslova vychytal.
Muži
Po skončení sezóny jsme se 29. června 2013 zúčastnili pohárového turnaje v Bílovicích,
který se konal u příležitosti 50. výročí založení Bílovické kopané. Našemu mužstvu
dařilo a tento prestižní turnaj „u sousedů“ jsme vyhráli!!!
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Dne 10. Srpna jsme uspořádali náš tradiční pohárový turnaj na kterém jsme obsadili
druhé místo. Vítězem turnaje se stalo mužstvo Start Brno.
Do nové sezóny vstupujeme posílení o Mirka Putnu, který přišel z MCV a Klusáka, který
přestoupil z ČAFC. Do mužstva přišel i nový brankář, který přestoupil z FC Žilina.
Martinec, Weinstein, Zalaba, Horák prodloužili roční hostování.
Na hodovou neděli jsme doma prohráli se Startem 3:4, když jsme ještě 15 minut před
koncem vedli 3:0. S Kohoutovicemi jsme prohráli dokonce 1:6 a až ve třetím zápase
jsme dokázali zvítězit v Chrlicích 2:1.
Starší přípravka
Jak již bylo oznámeno v minulém Zpravodaji, mužstvo mladších žáků nebylo možné
přihlásit, protože většina kádru „dorostla“ do starších žáků, avšak ti už hrají na celém
hřišti s 11-ti hráči a tolik kluků bohužel nemáme. Téměř všichni, kteří chtějí hrát, jsou
však na hostování v jiných oddílech a my se budeme snažit, aby se k nám za 2 roky
zase vrátili a pokusíme se u nás vybudovat mužstvo dorostu.
Naopak starší přípravka vstoupí do podzimní sezóny v téměř nezměněném kádru a my
doufáme v lepší výsledky než v uplynulé sezóně. 15. června jsme se zúčastnili
pohárového turnaje v krásném sportovním areálu v Rájci-Jestřebí, kde jsme však
nedokázali vyhrát ani jeden zápas, dokonce ani proti domácímu týmu, který jsme na
halových turnajích poráželi. Následující den 16. června jsme uspořádali vlastní pohárový turnaj, který nám výsledkově také nevyšel a obsadili jsme poslední čtvrté místo.
Před začátkem podzimní sezóny jsme sehráli dva přípravné zápasy s Adamovem, ve
kterých jsme podlehli 2:8 a 1:5, ale ve třetím jsme porazili Bílovice 5:4. Do podzimní
sezóny 2013/2014 vstoupí naše přípravka v pátek 13.9. v Horních Heršpicích a u nás
v Řícmanicích ji můžeme vidět až 22. září proti Medlánkám.
Rozpis utkání SK Řícmanice - PODZIM 2013
DATUM
1.9.2013
7.9.2013
5.9.2013
8.9.2013
13.9.2013
15.9.2013
19.9.2013
22.9.2013
27.9.2013
29.9.2013
6.10.2013
12.10.2013
20.10.2013
22.10.2013
27.10.2013
3.11.2013
9.11.2013

DEN
neděle
sobota
čtvrtek
neděle
pátek
neděle
čtvrtek
neděle
pátek
neděle
neděle
sobota
neděle
úterý
neděle
neděle
sobota

MUŽI
ŘÍCMANICE - START "B"

16:00

ŘÍCMANICE - KOHOUTOVICE B
CHRLICE "B" - ŘÍCMANICE

17:30
10:15

LOKOMOTIVA "B" - ŘÍCMANICE
BÍLOVICE - ŘÍCMANICE

16:00
17:00

SOBĚŠICE "B" - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - ŽEBĚTÍN "B"

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

16:00
15:30

LOKOMOTIVA - ŘÍCMANICE

16:45

ŘÍCMANICE - MEDLÁNKY C
BOHUNICE - ŘÍCMANICE

14:00
16:45

ŘÍCMANICE - LELEKOVICE B

13:30
14:00
13:00
16:30
12:00

ŘÍCMANICE - JUNDROV

15:00

LÍŠEŇ "D" - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - SLATINA
BYSTRC - ŘÍCMANICE

OBŘANY "B" - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - ŘEČKOVICE "B"
KOHOUTOVICE B - ŘÍCMANICE

14:30
14:00
13:30

ŘÍCMANICE - SOBĚŠICE B

Tenis
V době vrcholného léta byl uspořádán již tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách 3M a také
turnaj dvouher mužů. Turnaj čtyřher mužů proběhl 7.9.2013 a turnajový seriál zakončí
14.9.2013 oblíbený turnaj smíšených párů.
Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. za SK
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Ne-oficiální mistrovství České republiky ve vodním fotbálku
se konalo 13. července 2013 na fotbalovém
hřišti v Řícmanicích. Pohodová atmosféra
a dobrá nálada vládla po celý den. Turnaje
se celkem zúčastnilo 37 týmů (30 týmů
mužů a 7 týmů žen). Každý tým byl tvořen
čtyřmi hráči a brankařem. Turnaj mužů byl
rozdělen do pěti skupin s tím, že z každé
skupiny
postupovaly
tři
týmy
do
vyřazovacích bojů (play-off). V turnaji žen
hrál každý tým s každým a postupovaly
nejlepší čtyři do boje o prvenství. Hrálo se
na třech vodních hracích plochách a na
každý zápas dohlížel delegovaný rozhodčí. Obec Řícmanice reprezentovaly hned čtyři
týmy. Některé z nich se dokonce dostaly až do vyřazovací části turnaje, ale „na bednu“
bohužel díky velké konkurenci nedosáhly. Pro místní fanoušky však hrdinové a to
především týmy „Pan Majer tým“ a „Aqua Squadra Alfa samci“, kteří se dostali
z domácích celků nejdál. Ve finále mužů se utkaly týmy s názvy Real Betis a Ukaž
bobra. Byl to vyrovnaný souboj, kterému přihlíželo více než 180 diváků a po remíze se
rozhodovalo až na penalty. Penaltový rozstřel lépe zvládl tým Real Betis díky skvělému
gólmanovi Karlu Němečkovi a celý turnaj tak vyhrál. Třetí místo obsadil tým Vodní balet
po těžkém boji s Ořechovem.
Ženskou část turnaje ovládl už od začátku tým s názvem „Telata“, která postupovala
z prvního místa a ve finále porazila KMK Dynamo. Třetí skončila děvčata z týmu „The
best bar“, která v boji o třetí místo „na bedně“ porazila Mišta tým. Nejlepším mužským
střelcem se stal Michal Nevěděl z týmu Ukaž bobra a za ženy se nejvíce střelecky dařilo
Pavle Ambrožové z týmu Telata.
Po celý den, bylo k dispozici občerstvení, kde si lidé mohli dát pivo, limo nebo dobré
jídlo od místního hospodského pana Lajcmana. Po turnaji následovala až do ranních
hodin Letní noc. Návštěvnost byla větší, než se očekávalo, přišlo přes 500 lidí. Rádi
bychom poděkovali mediálnímu partnerovi Hit rádio Magic Brno, které přispělo bohatým
zábavním programem pro děti ve formě dovádění na trampolíně, malování na obličej
apod. Akce se zúčastnila i makléřská společnost Allrisk.
Věřím, že příští rok se vydaří minimálně tak dobře, jako ten letošní.
za organizační tým Lukáš Kubíček

Povolání ke službě
Každý člověk se při dospívání rozhoduje „čím bude“. Povolání jsou různá, ale povolání
od Pána je služba Bohu a lidem. Takové povolání přijal Jiří Brtník z Babic nad Svitavou
a rozhodl se pro kněžskou službu. Je to rozhodnutí podle evangelia „ne vy jste si vybrali
mne, ale já jsem si vybral vás.“ A tak Mgr. Jiří Brtník přijal od biskupa brněnské diecéze
Vojtěcha Cikrleho, dne 15. června 2013 kněžské svěcení a stal se otcem Jiřím.
První mše, kterou novokněz slouží se nazývá „primice“. Je to velká slavnost a připravuje
se na ni novokněz, rodina, příbuzní, farnost i celá obec. Dne 6. července jsme byli
přítomni v Babicích nad Svitavou na první mši otce Jiřího. Nikdo, ani otec Jiří neví, kolik
darů obdrží po novokněžském požehnání, které bezprostředně po mši a potom celý rok
může novokněz udělovat.
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Na primici bylo více jak dva tisíce lidí. A každý chtěl novokněžské požehnání přijmout.
Protože by to trvalo příliš dlouho, tak novokněz žehnal jen těm, kteří přijeli zdaleka.
Domluvili jsme se s ním, že 31. srpna 2013 přijede k nám do Řícmanic a bude sloužit
mši společně s děkanem brněnským Mons. Václavem Sloukem a ThDr, ing. Jaroslavem
Filkou, bílovickým farářem.

Trojí povolání
Ve zvonici nad hasičskou zbrojnicí čekal řícmanický zvon od zrestaurování panem
Manouškem a požehnání kardinálem Miloslavem Vlkem na okamžik, kdy nás svým
hlasem svolá k bohoslužbě. V areálu koupaliště v sobotu 31. srpna 2013 jsme se
všichni příznivci, členové o.s. Ora et labora 2010 a pozvaní hosté sešli ke slavení mše
svaté.
Celebrant Mons. Václav Slouk, děkan brněnský při promluvě osvětlil, jakou roli zvony
v minulé době zastávali. Je to svolávání ke shromažďování, spolupráci, činnosti
a modlitbě, oplakávání zemřelých (oznamuje odchod člověka a zároveň vyprošuje
odpuštění) a varování před nebezpečím.
Řícmanický zvon není nový, má svou historii. Nové uvedení zvonu do provozu je
spojením se zvyky našich předků, kteří zvon pořídili, zabudovali do zvoničky, chránili
a po celá desetiletí naslouchali jeho hlasu. Je to návrat k tradicím, přijímáním hodnot,
které zvon přináší.
Pro Řícmanice to byl požehnaný den. Novokněz Jiří Brtník splnil slib a opravdu na mši
přijel a dával všem, kdo měl zájem, novokněžské požehnání. Přijali jej také oba kněží,
jak děkan brněnský Václav Slouk, tak také otec Jaroslav z Bílovic.
Přejeme všem, kteří na mši byli osobně přítomni, přijali požehnání od otce Jiřího, aby jej
uměli předávat ve svých rodinách, sousedům, přátelům i známým. Přejeme, aby se
zvon stal součástí života každého z nás.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na obnově zvonu i na organizaci
bohoslužby. Děkujeme všem dárcům, kteří se podíleli na restaurování zvonu. Děkujeme
SDH za zpřístupnění zvonice v době instalace zvonu a dalšího příslušenství. Děkujeme
OÚ, zejména starostce Lence Liškové za to, že za obec zažádala o dotaci na
restaurování zvonu. Děkujeme také TJ Sokol s SK Řícmanice za umožnění využití
pódia, laviček a zpřístupnění areálu koupaliště na dobu konání bohoslužby.
Za o.s. Ora et labora Leoš Kubíček

ZNÁTE JI?
Má spoustu překrásných a bohatých orchidejí, ale zahradnice to není! Šije krásné
košile, kalhoty, vesty, sukně, zástěrky, ale
švadlena to není! Když člověk vidí její
výšivky, nechce věřit, že to není práce
profesionála, ale inženýrky ekonomie. Jistě
jste poznali, že tento rozhovor povedeme
s paní Marii Brettschneiderovou, přáteli
oslovovanou Máša.
Narodila se v jižních Čechách a ráda se
tam vždy vrací. Víc jak 50 let žije na Moravě a z toho téměř 40 roků v Řícmanicích.
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Vystudovala VŠE v Praze a celou svoji pracovní kariéru věnovala jednomu podniku. Už
jako malá se zabývala ručními pracemi (pletení, háčkování, šití) a tyto činnosti vyústily
v koníček, kterému se věnuje v každé volné chvilce a to je vyšívání. Ale ne tak obyčejné
vyšívání. Vyšívá totiž kroje. A kdo byl na řícmanských hodech, viděl její práci na vlastní
oči.
Kdy to vlastně začalo? Co bylo příčinou tohoto krásného koníčku?
V r. 1976 jsme byli poprvé v Řícmanicích na hodech v kroji a já jsem dostala jednu
z nejkratších sukní. Řekla jsem si, že k tomu už nikdy nesmí dojít a začala jsem
přemýšlet o vlastním kroji. Vznikal pomalu několik let. Nejprve zástěra, pak sukně,
nakonec rukávce.
První pánskou kordulu jsem šila v roce
2006. Kamarád měl oslavu kulatých
narozenin a já jsem si řekla, že by to mohl
být vtipný dárek. Půjčila jsem si od kolegy
v práci archlebovskou kordulu, ušila a
vyšila první mužskou vestu, zabalila do
krabice a dala mezi ostatní dary na
oslavě. Kamarád měl velkou radost. Dnes
už je těch kordul dvacet, ale většinou už
ve stylu kyjovského kroje.
Pak přišli kluci ze skupiny Šumaři, že by
chtěli mít stejné košile. Když prý někde
hrají, aby bylo vidět, že patří k sobě. Vytvořili jsme střih, který jim vyhovoval při hraní,
navrhla jsem výšivku a do měsíce byla první košile na světě. Pak se kluci rozhodli pro
vesty a nakonec i kalhoty a tak vzniklo
7 kompletních mužských a 2 ženské kroje,
protože skupina má také 2 členky.
Během několika minulých let také postupně vzniklo 7 chlapeckých krojů (většina pro
mého vnuka) a 5 dívčích pro vnučky mých přátel.
Kolik tedy krojů, nebo jednotlivých částí krojů jste už vyšila? Jaká je tedy celková
bilance?
Celková bilance? 20 kordul, 18 košil, 7 kalhot, 7 chlapeckých krojů a 5 dívčích, 4 ženské
kroje (z toho jeden vlastním já a jeden má dcera) a další doplňky jako ozdobné šátky do
kalhot, chlapecké kloboučky apod.
Kdy stihnete vyšívat? Velká zahrada, zelenina, květiny, hlídání vnuka….
No převážně vyšívám po večerech u televize. Sednu do křesla, dám si plátno na koleno
a každý den, pokud je složitější, vyšiji třeba jen jednu kytičku. Nepoužívám žádné
vyšívací rámečky ani pomůcky, pouze jehlu a bavlnky.
Jak dlouho trvá ušití a vyšití třeba takové košile, když vyšíváte jen po večerech?
Košile trvá tak jeden měsíc. Horší jsou sukně, ty dělám tak tři měsíce – je tam totiž
devadesát kytek! Ale stane se, že někdo přijde na poslední chvíli před ,,hodama,, že by
rád třeba kalhoty, tak to udělám vyjímku, trochu zanedbám zahradu a kalhoty zvládnu
v kratší době.
Kde berete motivy na tyto kroje?
Stylově jsou šité jako kyjovské kroje, ale vyšívané motivy jsou trošku odlišné. Já se
snažím, aby každá kordulka měla vyšitý vždy jiný motiv s různou skladbou barev,
a zatím se mě to daří. Košile a kalhoty jsou vesměs stejné.
S paní Mášou se nám moc hezky povídalo, děkujeme za rozhovor!
připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská
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KALENDÁŘ AKCÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
v pátek 4. října 2013 od 18.00 hod v sále restaurace u Lajcmanů
K tanci a poslechu zahraje pan Antonín Klučka. Občerstvení zajištěno.
Stálí příznivci setkání se těší na nové seniory, kteří tyto zdařilé akce ještě nenavštívili.
Všichni jsou srdečně zváni!
- - - -

JEDU, JEDU
22. září od 15 hod. v areálu koupaliště
Závody na kolech, koloběžkách, odrážedlech a podobných strojích
viz str.6.
- - - -

TJ Sokol připravuje na říjen

DRAKIÁDU
V listopadu se můžete těšit na

LES VE TMĚ a LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Bližší informace budou včas na plakátech.

INZERCE
Kosmetické poradenství
Lenka Juránková – Jelínková
Řícmanice
Nabízím kosmetické poradenství - zdarma
Péči o pleť- zdarma
Líčení – 250-800,Minikurzy líčení – 350-500,A další…
Hodina poradenství a péče o pleť je zcela zdarma. Odejdete vyhlazené,
ošetřené a nalíčené.
Nebojte se mě
mě kontaktovat na čísle 775 901 361,
nebo na ee-mailu lenkajurankova@centrum.cz

Řícmanický zpravodaj vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice,
IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595.
Kontakt: tel.: 545 227 567, e-mail: ou_ricmanice@volny.cz, www.ricmanice.cz
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky
upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Pro tisk upravily: Eva Olešovská, Blanka Koutská, Alena Hegerová. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příští číslo vychází 15. 12. 2013. Uzávěrka příspěvků a inzerce 30. 11. 2013.

