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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení občané,

dostáváte do rukou poslední Zpravodaj 
končícího volebního období součas-
ného zastupitelstva. Jaké byly ty čtyři
roky? Určitě pestré a hlavně na 
počátku, při budování kanalizace i 
hodně horké. Stejně jako letošní léto, 
které se s námi příjemně dlouho loučí.

Domnívám se, že snahou mojí i 
zastupitelstva bylo řešit problémy
malé i velké. A tak se stalo, že na nás 
občané hrnuli různé požadavky, a to i 
takové, které byly i desetiletí 
neřešené.

Hodně věcí se podařilo dotáhnout do 
konce, řada věcí je v běhu a na některé 
jsme se nedostali. Hlavními hledisky, 
kterými jsem se řídil při výběru in-
vestičních i neinvestičních akcí byla pro 
mě důležitost a nízká finanční 
spoluúčast obce. 

Na počátku volebního období jsem 
vždy tvrdil, že se budeme snažit co 
nejvíce využívat finančních prostředků 
z různých dotací. O to jsme vždy 
usilovali a věřím, že jsme tento slib 
naplnili.

Zmíním zde pouze větší akce: 
splašková kanalizace, zateplení restau-
race, obnova lesa, odpočinkové místo, 

BIO odpady, přechod na návsi, oprava 
Hasičské zbrojnice, lesní turistická 
stezka, Vize rozvoje obce. Jen tyto akce 
představují celkový dotační příjem do 
obce cca 30 000 000,- Kč.

Dalším jistým příjmem je dotace na 
doplnění vodovodního řádu s 
výstavbou vodojemu. Zde to bude cca 
17 000 000,- Kč. Dále jsme získali do-
taci na další projekt s partnerskou obcí 
Dolné Saliby. Tentokrát se bude jednat 
o vzájemná jednodenní setkání občanů 
při kulturní akci. Tam očekáváme 
příjem cca 300 000,- Kč.

Věřím, že uspějeme i s dotací ve výši 
600 000,- Kč na pracovní elektromobil. 
Ten by byl využíván nejen jako svozové 
vozidlo pro chystaný pytlový sběr 
tříděného odpadu, ale i jako klasické 
vozidlo údržby.

Na podzim bude požádáno o dotaci na 
opravu chodníku na ulici Husova. Také 
bychom chtěli získat peníze na opravu 
komunikace ulice U Mlýnku, včetně 
úpravy parkování u koupaliště.

Na závěr přeji všem ve zdraví prožitou 
poslední část roku 2018 a dětem 
úspěšný nový školní rok.

Libor Slabý, starosta
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AKTUÁLNĚ Z OBECNÍHO ÚŘADU

Informace k volbám do obecního zastupitelstva

Volby se uskuteční:

v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin.

v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Místo konání voleb:

obecní úřad – Komenského č.p. 68 
– sál knihovny v 1. patře. 

Každý volič obdrží nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky do 
domovních schránek v místě trvalého 
bydliště. Pokud hlasovací lístky neob-
držíte nebo ztratíte, náhradní lístky 
Vám budou vydány ve volební míst-
nosti. Nemovitosti, které nejsou vidi-
telně označené číslem popisným nebo 
evidenčním, hlasovací lístky neobdrží.

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným 
občanským průkazem, nebo cestovním 
pasem České republiky. Bez uvedených 
dokladů nebude voliči umožněno 
hlasování.

Státní občan jiného členského státu 
EU může hlasovat, pokud splní tyto 
podmínky: má státní občanství jiného 
členského státu EU, nejpozději druhý 
den voleb tj. 6. října 2018 dosáhne 
věku 18 let, platným dokladem 
prokáže, že má povolený trvalý nebo 
přechodný pobyt v obci Řícmanice, 
nejpozději do 3. října 2018 do 16:00 
hod požádá na obecním úřadě o zápis 

do dodatku stálého seznamu voličů 
(pokud o tento zápis již nepožádal). 

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů požádat o odvo-
lení do přenosné volební schránky. Je 
možné požádat i ve dnech voleb, ale 
prosíme občany, aby se přihlásili již 
před konáním voleb (tel. 545 227 567, 
725 908 876).

Volič může volit nejvýše tolik kan-
didátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má – v naši obci 7 kandidátů.

Způsob hlasování:

1. označí křížkem ve čtverečku v zá-
hlaví sloupce před názvem volební 
strany pouze jednu politickou stranu. 
Tím je dán hlas kandidátům této 
volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku v počtu, kolik členů zastu-
pitelstva obce má být voleno.  

2. označí v rámečcích před jmény 
křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany -
v naší obci 7 kandidátů.

3. Kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty z libovolných 
ostatních volebních stran. V tomto 
případě je dán hlas jednotlivě oz-
načeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kan-
didátům, kolik zbývá do voleného 
počtu volených členů zastupitelstva.



3

Volič po prokázání své totožnosti ob-
drží prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem.
Popřípadě mu komise na požádání 
vydá i hlasovací lístek. Vstoupí do pro-
storu určeného pro úpravu hlasova-
cího lístku, tam hlasovací lístek upraví 
a vloží do úřední obálky. Po opuštění 
prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacího lístku, volič vloží úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební 
schránky. Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné.

Kdy je hlasovací lístek neplatný:

* pokud volič označí na hlasovacím 
lístku víc než 7 kandidátů
* pokud volič označí na hlasovacím 
lístku víc jak jednu volební stranu
* pokud volič neoznačí na hlasovacím 
lístku ani volební stranu, ani žádného 
kandidáta
* pokud volič hlasovací lístek nevloží
do úřední obálky 

* pokud volič hlasovací lístek přetrhne 
nebo vloží do úřední obálky několik 
hlasovacích lístků

Výsledky voleb budou po sečtení a 
odevzdání hlasů ještě v sobotu 
6.10.2018 zveřejněny – vyhlášeny 
rozhlasem, vyvěšeny na vývěsce obec-
ního úřadu na návsi a umístěny na 

stránkách obce www.ricmance.cz
Pro letošní volby do zastupitelstva 
obce je registrováno šest kandidátních 
listin:

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
„PRO ŘÍCMANICE“
„Za lepší Řícmanice“
Spolu pro Řícmanice
Řícmanice 2018
ŽIJME A BUDUJME SPOLEČNĚ

Upozornění pro občany:

Žádáme občany, aby si umístili vidi-
telně na poštovní schránky a na své ne-
movitosti číslo popisné nebo číslo evi-
denční, z důvodů roznosu pošty a 
volebních materiálů. 

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ VODOVODY A KANALI-
ZACE BÍLOVICKO

Svazek obcí Vodovody a kanalizace byl 
založen k datu 12. června 2000 a 
můžeme říct, že v letošním roce dosáhl 
plnoletosti tedy osmnácti let. Toto při-
rovnání můžeme rozšířit o doplnění, že 
svazek je již samostatný subjekt, který 
sám sebe financuje. Náplní tohoto 
svazku je zajištění provozu vodohospo-
dářské infrastruktury ve členských ob-
cích Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, 

Kanice a Ochoz u Brna. Jmenovitě jde o 
zajištění dodávky pitné vody a odvod i 
čistění splaškových vod. Náklady na 
svou činnost získává svazek především 
z nájemného za pronájem vodohospo-
dářské infrastruktury, které svazku 
hradí provozní společnost 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s. (VAS, a.s.). Ta nájemné vybírá v 
ceně vodného a stočného od Vás, 
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spotřebitelů. Pro letošní rok činilo 
nájemné za vodohospodářskou infra-
strukturu našeho svazku 30,5 % z 
celkových provozních nákladů. Bez 
nájemného by cena vodného a 
stočného činila necelých 63,- Kč vč. 
DPH. Pokud si tedy v duchu informací 
ze sdělovacích prostředků pov-
zdechnete, že ta voda je zase zdražená, 
tak vezměte na vědomí, že cenu vod-
ného a stočného stanovuje valná 
hromada našeho svazku, na základě 
potřeb provozu v našich obcích. Valná 
hromada je složena ze starostů 
členských obcí a je skutečností, že sto 
procent vybraného nájemného jde na 
provozní záležitosti svazku, zejména na 
opravy či společné investice v naší 
vodohospodářské infrastruktuře. Naše 
provozní společnost VAS a.s. je v první 
desítce vodohospodářských provoz-
ních společností v republice a mezi 
těmito je jediná, kterou stoprocentně 
vlastní komunální sféra (tedy města a 
obce). Prostřednictvím společnosti 
Svazu VKMO, s.r.o., která je jediným 
akcionářem VAS a.s. a kde je náš 
svazek členem, je náš svazek a tím 
pádem i naše obec jako členská obec 
svazku, spoluvlastníkem provozní 
společnosti VAS a.s. Zisky této 
společnosti neodtékají do zahraničí, 
ale jsou využívány na financování a 
opravy naší vodohospodářské infra-
struktury. Stejně je tomu i u dividend, 
které rovněž zůstávají „doma“. Pro 
úplnost informace o financování 
našeho svazku uvádíme, že na in-
vestice většího rozsahu ještě přispívá 
ta která obec, ve které se daná stavba 

provádí. A protože již máme splacený 
úvěr na intenzifikaci ČOV (čistírny od-
padních vod) v Bílovicích, začínáme ve 
větším rozsahu shromažďovat finance 
na opravy a údržbu našeho majetku v 
rámci vodohospodářské infra-
struktury, jehož výše činila k 31. 12. 
2017 více jak 334,5 mil. Kč.

V Řícmanicích nás čeká výstavba vodo-
jemu a doplnění částí vodovodního 
řádu. Věřím, že vše bude hotovo do 
konce roku 2019. Splašková kanalizace 
byla vybudována v roce 2015 a nebýt 
zákeřného a bezohledného přístupu 
majitelů nemovitosti č.p. 126 ke svým 
nejbližším sousedům a celé obci, 
mohly být Řícmanice plně odkana-
lizovány. Ve spolupráci s provozní 
společností VAS a.s. začínáme hlídat 
dodržování zákona č.274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu. Podle tohoto zá-
kona je po vybudování čistírny od-
padních vod a sběračů splaškové kana-
lizace z technických i ekologických 
důvodů nutné odpojit veškerá provi-
zorní zařízení sloužící k akumulaci a 
čištění odpadních vod, jako jsou do-
movní čistírny odpadních vod, septiky, 
žumpy a je nutné se na kanalizaci na-
pojit přímo. Vypouštět odpadní vody 
do kanalizace zakončené čistírnou od-
padních vod přes septiky nebo do-
movní čistírny odpadních vod zakazuje 
legislativa, konkrétně již zmíněný zá-
kon. Stejný zákon opravňuje příslušný 
obecní úřad uložit vlastníkům 
stavebního pozemku nebo staveb, na 
kterých vznikají, nebo mohou vznikat 
odpadní vody, povinnost připojit se na 
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kanalizaci. V našem případě je tedy 
nutné přestat využívat septik a napojit 
váš objekt na kanalizaci, pokud jste tak 

již neudělali. Za vyčištění vámi vypro-
dukovaných odpadních vod vám po-
tom bude účtováno stočné. 

Tabulka vývoje ceny vodného a stočného od roku 2009 (v Kč/m3 vč. DPH)

V závěru Vám všem přeji, abyste vždy 
měli dostatek chutné pitné vody, která 
je k nám dopravována z Březové a 
abyste přispěli ke zlepšení životního 
prostředí tím, že splaškové vody z 
Vašich domácností budou odváděny 

pouze do čistírny v Bílovicích nad 
Svitavou.  

Libor Slabý a  Ing. Vladimír Kalivoda, 
předseda DSO Vodovody a kanalizace 

Bílovicko

rok vodné stočné celkem Kč/m3 %

2009 28,67 25,72 54,39

2010 29,92 26,95 56,87 2,48 4,6

2011 32,01 32,16 64,17 7,3 12,8

2012 35,81 35,56 71,37 7,2 11,2

2013 37,54 39,32 76,86 5,49 7,69

2014 37,72 42,78 80,5 3,64 4,7

2015 38,77 44,61 83,38 2,88 3,6

2016 43,59 43,16 86,75 3,37 4

2017 44,76 44,36 89,12 2,37 2,7

2018 45,08 46 91,08 1,96 2,2

2019 45,89 47,15 93,04 1,96 2,1 výhled

meziroční nárůst

s

k

u

t

e

č

n

o

s

t
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MIKROREGION ČASNÝŘ

Naše obec je členem dobrovolného 
svazku obcí Časnýř. Svazek byl registro-
ván ke dni 17. 10. 2001. Název byl 
vybrán podle jména potoka Časnýře, 
který více či méně spojuje pět 
členských obcí – Bílovice nad Svitavou, 
Řícmanice, Kanice, Ochoz u Brna a 
Babice nad Svitavou. Pro široké spek-
trum činnosti, kterou se tento svazek 
obcí zabývá, se již vžil neoficiální 
termín mikroregion Časnýř. Jeho 
prostřednictvím se již v roce 2009 post-
avili dvě cyklostezky. Jedna vede z 
Brna-Obřan od smyčky tramvaje do Bí-
lovic nad Svitavou k Sokolovně a druhá 
vede od restaurace Klajdovky k od-
bočce k archívu bezpečnostních složek. 
Ta prvně uvedená je cyklostezka na 
mezinárodní trase Vídeň – Krakov a ta 
druhá má zase značný význam pro 
bezpečnost cyklistů na trase z Brna do 
Ochozi u Brna, kdy jsou cyklisté 
svedeni mimo nebezpečnou úzkou 
silnici s mnoha serpentýnami. Obě 
cyklostezky se pravidelně čistí a 
udržuje se jejich provozuschopnost. 
Letos se také připravuje rozsáhlejší 
oprava povrchu cyklostezky Nad 
Klajdovkou a již se kompletně 
vyměnilo dřevěné zábradlí u 
cyklostezky kolem řeky Svitavy. 
Mikroregion podpořil i zprůchodnění 

cesty pro pěší po pravém břehu řeky 
Svitavy a tím dal možnost pěším 
turistům, aby se vyhnuli silnému 
provozu cyklistů nebo bruslařů (in-line) 
na asfaltové cestě. Financování oprav a 
údržby našich cyklostezek se zajišťuje
jednak z rozpočtů členských obcí, 
jednak z dotací Jihomoravského kraje.

Náš mikroregion je mimo jiné i 
jedním z osmi zakladatelů obecně 
prospěšné společnosti Dům přírody v 
Moravském krasu, která zajišťuje 
provoz Domu přírody, nově postaven-
ého v roce 2015 ve Skalním mlýnu. 
Velice doporučuji tento objekt 
navštívit, dozvíte se tam mnoho 
zajímavého o přírodě i životě v krasu, 
dozvíte se, že v krasu nejsou jen 
jeskyně. V Domu přírody probíhají výu-
kové programy pro děti ze základních i 
mateřských škol, ale je možné sjednat i 
individuální program pro jiné věkové 
kategorie nebo si jen expozici s inter-
aktivními prvky projít. Dům přírody or-
ganizuje i mnoho dalších akcí, jako jsou 
komentované výpravy do přírody, te-
matické přednášky, dílničky s 
broušením nebo malováním kamenů 
apod.

Libor Slabý a Ing. Vladimír Kalivoda, 
předseda DSO Časnýř
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100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY

Zemský ráj to napohled aneb Oslavujeme Československo 

Jsou věci, které bychom z historie 
nejraději vymazali, ale vznik republiky 
mezi ně naštěstí nepatří. Stoleté výročí 
si chceme v Řícmanicích připomenout 
na den přesně – v neděli 28. října 
2018. Tehdy před sto lety se slavilo 
přímo na ulicích a náměstích: lidé 
čekali na každou novou zprávu, 
diskutovali, tančili a veselili se. V 
dalších letech se při oslavách vysazova-
ly stromy republiky a městy po setmění 
procházely lampionové průvody. 
Podobný program plánujeme i nyní. 
Jeho hlavním mottem je slovo setkání.

Sázení lípy

Důstojné místo pro pamětní lípu zatím 
hledáme, ale nejvážnějším kandidátem 
je prostor koupaliště, které by stín mo-
hutného stromu v budoucnu rozhodně 
přivítalo.

Z historie Řícmanic

Slovem i obrazem připomeneme
zásadní události posledních sta let
obce, ale i zajímavosti a osudy jejich 
obyvatel.

Sousedská slavnost

Centrum obce na pár hodin ožije. 
Vystoupí řícmanické kapely a muziky, 
ale zazpívat a zahrát může každý. Před-
staví se i všechny místní spolky. Pro 
děti budou přichystány výtvarné dí-
lničky a soutěže, pro všechny 
například severská hra Mölkky v 
netradičním sousedském pojetí. 
Součástí celého dne bude i jarmark a 

ochutnávání místních dobrot. A určitě 
dojde i na další překvapení. Podro-
bnější program včas ohlásíme.

Zapojte se! Je to svátek nás všech

I když akci zaštiťuje a organizuje obec 
Řícmanice a zdejší kulturní výbor, 
hlavní jste vy, kteří přijdete. Doslova! 
Bude občerstvení slané, sladké nebo 
vegetariánské? To záleží i na vás! 
Oprašte oblíbené recepty, napečte a 
prodávejte své speciality na připrave-
ných stáncích – ostatní si na nich rádi 
pochutnají. Můžete zaměstnat celou 
rodinu, nebo přinést jen pekáč buchet 
či košík jablek – všechno se počítá! 

Zavzpomínejte s námi

Pro exkurzi do historie zase sháníme 
dobové fotografie, ale i vzpomínky 
pamětníků (a jejich potomků, samo-
zřejmě). Vždyť kdo dnes zná tváře těch, 
jejichž jména jsou vytesaná na pom-
níku pod lípami z 1. světové války, 
nebo pomníčku obětem bombardo-
vání za 2. světové války? Jak se slavilo 
založení republiky před 99 lety? 
Oscanované fotografie posílejte na 
mail eva.olesovska@seznam.cz, 
koutska.b@seznam.cz,  nebo 
vendulala@email.cz – nebo tamtéž 
kontaktujte Evu Olešovskou, Blanku 
Koutskou či Vendulu Borůvkovou, 
které si vaše vzpomínky poslechnou a 
zaznamenají. 

Za kulturní výbor obce a řícmanické 
spolky Vendula Borůvková
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ŘÍCMANSKÉ HODY 2018

Prší, prší, len se leje a já chodím bez naděje …

Letos po dlouhé době nás v průběhu 
příprav netrápila myšlenka deštivého 
počasí. Horké a suché léto nás utvr-
zovalo, že v krojích se pěkně zapotíme. 
Z omylu nás vyvedlo deštivé sobotní 
hodové ráno 1. září. Napadaly nás 
různé mokré varianty, ale nakonec 
jsme rozhodli ponechat hody v areálu 
koupaliště.

Vás diváky ovšem neodradila ani 
nepříznivá předpověď počasí, která se 
bohužel naplnila. V průběhu celého 
dne vás přišlo 360 (o 32 víc než napo-
sled). Nejen že jste přišli, ale také jste 
se všichni vměstnali pod stany a hlavně 
jste vydrželi. Děkujeme za přízeň, moc 
si toho vážíme. 

Naši šedesáti člennou chasu, rozšířil 
krojovaný pár ze spřátelené tělocvičné 
jednoty Telnice. Měl svoje telnické 
kroje, jež se od kyjovských výrazně 
lišily. Nedá mi na tomto místě nev-
zpomenout na pana Hrabce z Bílovic 
nad Svitavou, který v Řícmanicích na 
hody chodíval v kroji valašském. Byl 
nepřehlédnutelný.

Hlavní stárci Renata a Vašek si letos 
připravili originální řeč, kterou si stárek 
napsal na lahev od vína. Její obsah 
zřejmě vypila hlavní stárka při tréninku 
chuťových buněk. Získala totiž již po 
druhé titul Řícmanský násoska. 
Gratulujeme!

Poprvé v Řícmanicích zahráli Vaceno-
vjáci. Když v pět odpoledne začalo in-
tenzivně pršet a nebe bylo úplně 
černé, nevěřili, že budou hrát až do 
konce. Nad parket se přesunul jeden ze 
stanů a proběhla i soutěž O nejlepší 
tanečnici. Stala se jí Barča Alexová.

Potěšila nás účast svobodných stárků a 
stárek. Opět si pro všechny připravili 
půlnoční taneční překvapení. Nedělní 
dozvuky zakončili přáním, že chtějí 
hody příští rok. Tak uvidíme, zda všem 
elán vydrží.

Děkujeme sponzorům, Obci Říc-
manice, příznivcům hodů, krojovaným 
a také hlavním stárkům Renatě Diat-
kové a Václavu Mollovi.

Ivana Hegerová, za organizátory
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ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY

Letní měsíce letošního roku byly ve 
znamení horkých slunečných dnů a tak 
si přišla na své knihovnička na našem 
koupališti. Jako každý rok před 
zahájením sezony tam byla obměněna 
většina knih a návštěvníci koupaliště si 
tak mohli zpestřit pobyt u vody.

Knihovna byla otevřena každý týden a 
vždy tam čtenáři zavítali, i když 
v poněkud menším počtu.

V začátku srpna proběhla dvoudenní 
revize knihovního fondu za účasti 
pracovnic z naší metodické knihovny 
Kuřim. Revize proběhla v pořádku, ne-
byly dohledány pouze tři dětské knihy 

/ 3 díly o lásce dívenky ke koním /.  
Věřím, že se knížky ještě někde objeví. 
Při revizi bylo vyřazeno asi 170 knih-šlo 
o knihy, které nebyly dlouhodobě 
půjčovány. Tím se vytvořil prostor pro 
nákup nových knih a v podzimních 
měsících pak plánujeme burzu těch 
vyřazených.

Knižní novinky teď žádné nemáme, ale 
do konce roku budou ještě nějaké 
knihy nakoupeny a zařazeny do kata-
logu a uvedeny v posledním čísle 
letošního zpravodaje.

Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Na co se těšíme v naší školce

V letošním školním roce jsme si pro 
děti připravili nový celoroční projekt 

„Rok s krtkem“. Krteček nás bude pro-
vázet ve všech ročních obdobích a 
všech činnostech ve třídě i venku. 
V šatně rodiče uvidí výrobky dětí a 

plnění úkolů 
k danému té-
matu. Naučíme 
se nové básnič-
ky, písničky, 
tanečky, poz-
náme mnoho 
nového. Opo-
rou v naší práci 
nám bude 

zpracovaná metodika podle RVP PV.

Celoroční projekt, který jsme začali už 
v loňském školním roce, je projekt 

„Život v úlu“. Cílem projektu je pro-
zkoumat a pochopit některé zákoni-
tosti včelího společenství, formou hry 
rozptýlit u dětí obavy  z  bodavého 
hmyzu a zjistit odpovědi na základní 
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otázky týkající se důležitosti včel a 
hmyzu v přírodě, užitečnosti, uděláme 
si malé pokusy, budeme zkoumat život 
včel v přírodě, možná  i u 
včelaře,vytvoříme si  zajímavé 
pomůcky k tématu. 

Další projekt, který pokračuje je naše 
spolupráce  s ZŠ/MŠ Dolné Saliby na 
Slovensku. Čeká nás  již druhý výlet  za 
dětmi do Dolných Salib, další poznáv-
ání a pozorování přírody a  života zvířat 
v okolí.

Děti formou projektů úspěšně vzdě-
láváme a zároveň vedeme  k vlastnímu
sebehodnocení za svoje  chování, spo-
lupráci, aktivitu, pomoc, učení se, poz-
návání. Vlastně za vše, co ve školce 
během stráveného času s námi  podni-
kají. V tomto máme letos novinku. 
Každé dítě má svoji berušku -
děvčátka, broučka – chlapečci, na 
vláčku ve školce a celý rok si bude 
vylepovat jako odměny „tečky“ na  je-
jich křídla. Pro rodiče to bude tak lépe 
přehledné a děti více potěší, když je 
rodiče pochválí, jak jsou šikovné a kolik 
už mají teček. Začneme vylepovat už 
brzy.  

Těšíme se na rok plný poznání a 
zajímavých projektů. 

Hana Janošková,                                                                                   
ředitelka MŠ Řícmanice

TJ SOKOL ŘÍCMANICE

T.J. Sokol Řícmanice, tak jako ještě 
nikdy v minulosti, nechyběl ani letos na 
největší sportovní události v České re-
publice - na XVI. Všesokolském sletu 
v Praze. Část cvičenek, které nacvičily 
skladbu Siluety, odjela v sobotu 
30.června do Prahy. V neděli 1.7. se 
zúčastnily průvodu, který šel 
z Václavského na Staroměstské 
náměstí. V průvodu šlo více než 12000 
Sokolů z celé České republiky i ze zah-
raničí. V neděli odpoledne společně se 
stovkami účastníků sletu se vydaly na 
slavnostní ekumenickou bohoslužbu 

do Chrámu svatého Víta, Václava a 
Vojtěcha na Pražském hradě, kterou 
celebroval kardinál Dominik Duka. Již 
potřetí v novodobé historii sletů byl 
součástí hlavního týdne XVI. všeso-
kolského sletu program Sokol Gala –
přehlídka toho nejlepšího, co mohou 
sokolové v oblasti výkonnostního a 
vrcholového sportu nabídnout. 
Divákům zde předvedlo své dovednosti 
na 500 vystupujících, zástupců více než 
20 tradičních i méně tradičních sportů 
zastoupených v České obci sokolské, 
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také zahraniční hosté z Kanady, Dán-
ska, Slovinska. Večerem provázeli 
sportovní komentátoři Barbora 
Černošková a Jakub Bažant. Program 
bylo možné shlédnout také v České tel-
evizi. Celý týden mohli cvičenci 
navštívit řadu vystoupení, výstav, 
přednášek, koncertů, divadelních 
představení, workshopů. 

XVI. všesokolský slet vyvrcholil ve
dnech 5. - 6. července hlavním 
dvoudenním programem v Eden 
Aréně.

Diváci viděli celkem 11 skladeb 
připravených Českou obcí sokolskou, 
včetně jedné skladby československé 
(symbolicky pojmenované Spolu). Na 
ploše se vystřídalo na 15 000 cvičenců. 
Další účastníci se během celého týdne 
zapojili do sletových akcí, které 
navštívily desetitisíce lidí. 

Naše cvičenky jste mohli vidět 
v hlavním pátečním programu, kdy se 
také dostaly párkrát do záběru České 
televize.

Podle hodnocení sletu starostkou ČOS 
Hanou Moučkovou oproti sletu v roce 
2012 nejen významně narostl počet 
účastníků, cvičenců i hostů, ale zvýšil 
se i zájem veřejnosti. Přímý přenos 

slavnostního zakončení sletu v České 
televizi sledovala čtvrtina všech 
diváků, kteří byli v té době u televize.

XVI. Všesokolský slet skončil......ať žije 
XVII. Všesokolský slet 2024 … a moc si 
přeji, aby Řícmanice byly zase na 
značkách!!!

A co děláme, když zrovna nenacviču-
jeme sletové skladby?

O prázdninách jsme každý týden 
zaplnily parket na koupališti při cvičení 
power yogy. Hodiny byly hodně 
navštěvované místními i přespolními 
cvičenkami i v těch největších vedrech.

Zúčastnili jsme se příprav i průběhu 
hodů. I přes nepříznivé deštivé počasí 
to byl jistě pro všechny krásný víkend. 
Tak to hodnotili i naši přátelé ze Sokola 
Telnice, kteří se přijeli podívat na naši 
hodovou zábavu. 

Cvičenky sletové skladby Cirkus a Silu-
ety se zúčastní posletového 
vystoupení v Újezdě a v Sokolnicích.

V těchto dnech dokončujeme rozvrh
na příští cvičební sezonu. Opět plánu-
jeme cvičení pro všechny věkové kate-
gorie, ženy, muže, zdravotní cvičení, 
florbal, stolní tenis… Začínáme od 
1.října – přijďte vyzkoušet, pak se roz-
hodnete, jestli si budete protahovat 
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své tělo pravidelně. Rozvrh bude 
zveřejněn na nástěnce Sokola pod au-
tobusovou čekárnou a na webových 
stránkách obce.

Připravujeme také osvědčené a 
oblíbené akce pro děti i dospělé. 
Drakiádu, Les ve tmě, Martinský 
průvod, výrobu adventních věnců a 
ozdob. V listopadu bychom rádi oslavili 

110. výročí založení T.J. Sokol Říc-
manice, a uspořádali slavnostní 
setkání, vystoupení cvičenců, výstavu.

Prosinec nemůže být bez Mikulášské 
nadílky a Zlatonedělní vycházky.

A nakonec připomínám ještě jeden 
termín 5.-6. 10. 2018 - přijďte podpořit 
ve volbách do obecního zastupitelstva 
naše členy!

Eva Olešovská, starostka TJ 

SK ŘÍCMANICE

Tenis 

Tenisová sezóna se pomalu blíží k zá-
věru. V sobotu 28. července se usku-
tečnil již 15. ročník tradičního turnaje
3M, kterého se zúčastnilo 14 párů. Na 
dalších dvou turnajích už byla účast sla-
bší – 26. července se oblíbeného tur-
naje smíšených čtyřher zúčastnilo jen 7 
párů a 8. září si zahrálo 9 párů turnaj v 
mužských čtyřhrách. Ještě bychom rádi 
zorganizovali turnaj ve dvouhrách 
mužů, a pokud bude zájem také ve 
dvouhrách a/nebo čtyřhrách žen. Zá-
jemci se mohou přihlásit u správce 
kurtů, kde také dostanou podrobnější 
informace.

Mládežnické fotbalové týmy

Jak již bylo prezentováno v minulém 
vydání Zpravodaje, v právě probíhající 
podzimní sezóně hrají soutěžní zápasy 
dva naše mládežnické týmy – mladší 
žáci (ročník 2006 a mladší hrají 7+1) a 
mladší přípravka (ročník 2010 a mladší 

hraje 4+1). Kádr z jarní části zůstal 
kompletní a navíc jej posílili kluci z Ba-
bic a další také z Kanic. Obě mužstva 
trénují ve stejný čas (v pondělí a ve 
středu od 17 do 19 hod) a na první pod-
zimní trénink nám přišlo neuvěřitel-
ných do fotbalu zapálených 28 dětí !!! 
Na hřiště budeme chodit do konce 
října a od poloviny listopadu začneme 
trénovat v tělocvičně v Babicích.

Mladší přípravka

Tým mladší přípravky tvoří 11 kluků a 
jedna slečna. Trenéry jsou Martin Ro-
kos a Michal Masařík. Tento kolektiv 
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nadšených dětí sehrál zatím jen 2 sou-
těžní zápasy – doma jsme prohráli 
s Lelekovicemi 1:6 a na krásném sta-
diónu Moravské Slavie jsme po výbor-
ném výkonu zvítězili 7:3. Zápas na 
Lesné proti Startu Brno byl pro nezpů-
sobilý terén odložen na středu 
26.9.2018.

Mladší žáci

Kádr týmu mladších žáků tvoří 16 kluků 
a trenéry jsou Jaroslav Olešovský ml. a 
Honza Dzúrik. Toto mužstvo se zatím 
na větším hřišti „trochu hledá“ a dosa-
vadní 4 soutěžní zápasy prohrálo – v 
Chrlicích 2:5, doma s Lokomotivou po 
plejádě neproměněných vyložených 
šancí 1:4, v Lelekovicích s mnohem vy-
spělejším soupeřem 0:7 a doma v zá-
pase plném zvratů se Soběšicemi 4:5. 
Handicapem je, že naši kluci jsou 
oproti ostatním mužstvům o 1 až 2 
roky mladší, což v této věkové katego-
rii hraje důležitou roli.

Muži

S celkem úspěšnou jarní sezónou se 
mužstvo mužů rozloučilo na konci 

června turnajem v Bílovicích, který vy-
hrálo. Po krátké „fotbalové dovolené“ 
se koncem července naše mužstvo za-
čalo připravovat na nový soutěžní roč-
ník. Z kádru odešel Radek Kuropata do 
Vilémovic (hrají I.B třídu) a z Modřic se 
vrátil Tomáš Polák. Do přípravy se za-
pojili také mladí hráči Dominik Chalupa 
a Filip Kýn. Po zranění začal s muž-
stvem trénovat Honza Lukášek.

11. srpna jsme uspořádali tradiční po-
hárový turnaj. V prvním zápase jsme 
porazili Bílovice 4:1 a ve druhém zvítě-
zila Lokomotiva nad Moravskou Slavií 
6:2. Ve finále náš tým zdolal Lokomo-
tivu 3:2 a domácí turnaj jsme vyhráli.

První mistrovské utkání jsme hráli 18. 
srpna v Obřanech a po vyrovnaném 
průběhu zápas skončil spravedlivou re-
mízou 1:1. Po tomto utkání bohužel 
odjel náš brankář na dovolenou a přišla 
série vysokých porážek, doma s Lele-
kovicemi 1:8, s Lokomotivou 0:5 a na 
hřišti ČAFC Židenice 2:6. Prvního vítez-
ství v novém ročníku jsme dosáhli 
doma nad mužstvem Medlánky „B“
v poměru 2:0. Zatím poslední soutěžní 
zápas v Líšni jsme prohráli 2:4.
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Rozpis utkání SK Řícmanice - PODZIM  2018

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

HASIČI INFORMUJÍ

Dobrý den Řícmanice,

toto léto byl naší výjezdové jednotce 
vyhlášen poplach celkem šestkrát, 
z toho se jednalo o 3 požáry a 3 x tech-
nickou pomoc. 16. června se jednalo o 
neohlášené pálení na Vinohrádkách, 
15. července požár u Alexandrovy 
rozhledny nad Adamo-vem a 21.7. 
požár v chatové oblasti v Bílovicích nad 
Svitavou, kde na stejném místě naše 
jednotka zasahovala již 11. dubna 
letošního roku. Tehdy se jednalo o 
rozsáhlý požár chaty a přilehlých 
dřevěných přístaveb, kdy se podařilo 
ochránit před požárem pouze jeden 
přístřešek, kde bylo uskladněno dřevo. 

A právě ten tentokrát hořel a 
v letošním suchém létě oheň
ohrožoval okolní porost a přilehlé 
chaty. Naše jednotka dojela na místo 
události společně s SDH Bílovice nad 
Svitavou a za použití dýchací techniky 
zahájila hasební práce, které se 
soustředily především na to, aby se 
požár nerozšířil do okolí.

29.7 a 16.8. jsme byli povoláni na lik-
vidaci obtížného hmyzu, v obou 
případech se jednalo o sršní hnízdo. 
V prvním případě bylo ve výšce 7 
metrů, pod střešní krytinou rodinného 
domu a v druhém případě bylo sršní 

DATUM DEN MUŽI Hodina MLADŠÍ ŽÁCI Hodina MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Hodina

18.8. SO OBŘANY - ŘÍCMANICE 17:00

26.8. NE ŘÍCMANICE - LELEKOVICE 16:00

30.8. ČT ŘÍCMANICE - LOKOMOTIVA 17:30

2.9. NE ČAFC - ŘÍCMANICE 17:00

6.9. ČT CHRLICE - ŘÍCMANICE 17:30

9.9. NE ŘÍCMANICE - MEDLÁNKY "B" 16:00 ŘÍCMANICE - LOKOMOTIVA 13:30 ŘÍCMANICE - LELEKOVICE 11:30

11.9. ÚT MS BRNO - ŘÍCMANICE 16:30

26.9. ST START - ŘÍCMANICE 16:30

16.9. NE LÍŠEŇ "C" - ŘÍCMANICE 16:00 LELEKOVICE - ŘÍCMANICE 13:30

19.9. ST ŘÍCMANICE - SOBĚŠICE 17:00

23.9. NE ŘÍCMANICE - CHRLICE 15:30 ŘÍCMANICE - OBŘANY 13:00 ŘÍCMANICE - MCV 11:00

30.9. NE MCV - ŘÍCMANICE 15:00 BOSONOHY - ŘÍCMANICE 14:15 N.LÍSKOVEC - ŘÍCMANICE 13:00

7.10. NE ŘÍCMANICE - ST. LÍSKOVEC 15:00 ŘÍCMANICE - TUŘANY 12:30 ŘÍCMANICE - SLATINA 10:30

13.10. SO BÍLOVICE - ŘÍCMANICE 11:00

14.10. NE ŘEČKOVICE - ŘÍCMANICE 15:00 MEDLÁNKY - ŘÍCMANICE 12:15

21.10. NE ŘÍCMANICE - START "B" 14:30 ŘÍCMANICE - ST. LÍSKOVEC 12:00 ŘÍCMANICE - SLOVAN 10:00

27.10. SO SLOVAN - ŘÍCMANICE 14:00 NOVÝ LÍSKOVEC - ŘÍCMANICE 11:00 LÍŠEŇ - ŘÍCMANICE 11:00

3.11. SO ŘÍCMANICE - JUNDROV 14:00
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hnízdo na dětském hřišti v dutině 
stromu. Obtížný hmyz jsme toto léto v 
Řícmanicích bez vyhlášení poplachu 
likvidovali ještě několikrát. Poslední 
poplach byl naší jednotce vyhlášen 11. 
srpna ve 04:12 hodin. Zdravotní zá-
chranná služba si vyžádala naši pomoc 
při transportu nadměrného pacienta. 

23. června jsme i s vyzdobenou Erenou 
vyrazili na svatbu našeho bývalého 
starosty, řícmaňáka Vendy Slaného. 
Svatební den skončil, jak se patří, oba 
snoubenci řekli ANO.

Hned druhý den nás čekala další sláva, 
byli jsme pozváni na oslavu výročí 110 
let od založení SDH Velatice, kam jsme 
přijeli s Pragou RN a naším historickým 
čerpadlem. 

Na hasičce se přes léto také pracovalo, 
požární zbrojnice je již kompletně vy-
malována a její fasáda má již také nový 
nátěr.

Naše Erena má nové obutí, tedy přezuli 
jsme nové pneumatiky, což nebylo 
vůbec jednoduché, vše jsme dělali 
ručně a pneumatiky na ráfku po těch 
mnoha letech držely velmi pevně.

28. července jsme pořádali soutěž 
v netradičním požárním sportu v rámci 
memoriálu Petra Fakly, kdy jsme si nad 
rámec soutěže připomněli Petrovy ne-
dožité padesáté narozeniny. Soutěže 
se zúčastnily 3 soutěžní družstva. Dvě 
družstva poskládali naši hasiči a další 
dobrovolníci a jedno družstvo byli 
fotbalisti z Řícmanic. Na prvním a 
třetím místě se umístili hasiči a na 
druhém místě fotbalisti.

První zářijovou sobotu jsme uspořádali 
Branný závod pro děti. Jako 
každoročně jsme se sešli na cvičáku od-
kud děti startovaly a kde bylo 
připraveno občerstvení nejen pro děti, 
ale i pro dospělé. Soutěžících se ten-
tokrát dostavil rekordní počet, a to 38. 
Trať byla doplněna o nové disciplíny, 
ale i o část s větším převýšením, které 
někteří rodiče nazvali „strašným 
kopcem“. Děti se sice také zapotily, ale 
u opékání špekáčků a po obdržení od-
měn, na kopec vzpomínaly už jen v do-
brém.

Za SDH Řícmanice a výjezdovou jed-
notku obce Řícmanice, 

Zdeněk Alexa
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VČELAŘSKÝ KOUTEK

„Po žních … k Turkovi“

Je po žních. Je po hodech. Je po 
prázdninách. Včely májí přípravy na 
zimu za sebou, a tak se líně válejí po 
česně. Některé včely se spouští z česna 
a vytváří pramínky jako malé korálky, 
které pak visí z úlu. Svítí slunce a je 
horko. Orosená pivní láhev s nápisem 
starobrněnská jedenáctka si pod 
víčkem líně odfoukne. Já taky. Popojdu 
blíže a dívám se na tu nudu. Včely nic 
neřeší. Žádný pohyb, nikdo nikam 
nespěchá, nelítá, není kam a není proč. 
Je jim líno vyhnat hlídačky, aby mě 
upozornily, že jsem právě překročil 
pomyslné hranice. „Tak a konec 
s krmením děvčata, dnes vám z úlu 
vytáhnu krmítka,“ říkám mým 
děvčatům (včelám). Vezmu si jenom 
kuklu a jejich netečnost mě utvrzuje v 
tom, že zůstanu v šortkách a sandá-
lech. Po otevření víka jsem rychlostí 
úderu blesku poznal, co je to boj o zá-
soby v úlu, boj o zásoby na zimu, boj o 
přežití. Okamžik situace nabral na 
vážnosti. V sandálech byl útěk 
nemožný a šortky se změnily v terč. 
Děvčata věděla. Jako bych měl na 
zadku spoustu pomyslných šipek. 
Nejsem medvěd, abych vykrádal úly! 

Je po všem. Sedlák má seno ve stodole, 
včely zásoby v úlu a já několik žihadel v 
zadku. Zbytek starobrněnské 
jedenáctky tlumí bolest a já jdu 
zkontrolovat zákvas jako základ bu-
doucí medoviny. Dívám se do sklenice, 
kde by mělo probíhat bouřlivé kvašení. 

Jenže líno je i kvasinkám Schimanský. 
Letos prostě medovina nebude.

Je po žních, je po hodech, je po 
prázdninách. A já vím, že v šortkách a 
sandálech už ke včelám nepůjdu. 

A tak jak už se stalo skalním pravidlem, 
jeden vtip závěrem.

Do lesa přijede Finanční úřad a mezi 
zvířátky zavládne panika. Šnek i s celou 
rodinou uhání z lesa, když ho potká čáp 
a ptá se: "Kam běžíš šneku?" „Ále, do 
lesa přijel finančák vybírat daně a teď –
já mám barák, moje žena má barák, 
všechny děti mají barák, no to bych se 
nedoplatil!" Čáp se zamyslí a začne 
taky utíkat. A narazí na medvěda. “Kam 
běžíš čápe?" „Ále, do lesa přijel fi-
nanční úřad vybírat daně a to víš - já si 
žiju na vysoký noze, moje stará si žije 
na vysoký noze, všechny děti si žijou na 
vysoký noze, no to bych se nedoplatil!" 
Medvěd se zamyslí, začne taky utíkat, 
když škobrtne o krtka. "Kam pelášíš 
medvěde?" "Ále, do lesa přijel finančák 
vybírat daně a teď – já mám kožich, 
moje stará má kožich, všechny naše 
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děti mají taky kožichy, to bych se ne-
doplatil." Krtek se zamyslí a rychle se 
taky hrabe z lesa pryč. Vyhrabe se až v 
ZOO přímo v kleci paviánů. Starej 
pavián na něj kouká a ptá se: "Co tady 
děláš krtku?" - „Ále, do lesa přijel fi-
nančák vybírat daně a teď – já mám 
nahrabáno, manželka má nahrabáno, 
děti - ty mají taky nahrabáno, no to 

bych se nedoplatil!" Pavián na to: 
"Krtku, co blbneš. Podívej se na mě - já 
mám holou řiť, stará má holou řiť, naše 
děti mají taky holou řiť a stejně nás 
všechny zavřeli!"

Tož ať nám bzučí i po žních.      
Za řícmanické včelaře 

Pavel „Harry“ Křížek

ORA ET LABORA 2010

Mé dítě, Matouš 18, 1-4      

Ty mě možná neznáš, ale já o Tobě vím 
úplně všechno. Žalm 139,1  Vím, kdy si 
sedáš, i kdy vstáváš. Žalm 139,2 Mám 
dokonce spočítané všechny vlasy na 
Tvé hlavě. Matouš 10,29-31

Stvořil jsem Tě podle svého obrazu. 1.

Mojžíšova 1,27 Ve mně žiješ, pohybuješ se 
a jsi. Skutky 

17,27-28 Vždyť jsi moje dítě. Skutky 17,28  

Znal jsem Tě, ještě než jsi byl počat. Jer-

emjáš 1,4-5

Vyvolil jsem Tě, už když jsem plánoval 
stvoření. Efezským 1,11-12

Tvůj život není omyl. Žalm 139,15-16

Všechny Tvé dny jsou zapsané v mé 
knize. Žalm 139,15-16  Určil jsem, kdy 
přesně se narodíš a kde budeš žít. Skutky 

17,26 Stvořil jsem Tě tak obdivuhodně, 
až to budí bázeň. Žalm 139,14 Utkal jsem 
Tě v lůně Tvé matky. Žalm 139,14 A 
přivedl jsem Tě na svět v den, kdy ses
narodil. Žalm 71,6 Ti, kdo mě neznají, 
nemohou správně chápat, jaký ve 
skutečnosti jsem. Jan 8,41-44 

Nejsem daleko ani se nezlobím, jsem 
dokonalým vyjádřením lásky. 1. Janův 

4,16  Toužím Tě zahrnout láskou. 1. Janův 

3,1 Jednoduše proto, že jsi mé dítě a já 
jsem tvůj Otec. 1. Janův 3,1

Nabízím Ti víc, než Ti kdy mohl dát Tvůj 
pozemský otec. Matouš 7,9-11 Neboť já 
jsem dokonalý Otec. Matouš 5,48  Každý 
dobrý dar, který dostáváš, pochází 
z mé ruky. Jakubův 1,17 Jsem ten, který Tě
zaopatřuje a uspokojuje všechny Tvé 
potřeby. Matouš 6,31-33  Můj plán 
ohledně Tvé budoucnosti je vždy plný
naděje. Jeremjáš 29,11  Protože Tě miluji 
nekonečnou láskou. Jeremjáš,31,3 Moje 
myšlenky na Tebe jsou nespočetné 
jako zrnka písku na mořském břehu.
Žalm 139,17-18 Jásám a raduji se z Tebe.
Sofonjáš 3,17 Nikdy Ti nepřestanu 
prokazovat dobro. Jeremjáš 32,40  Jsi mé 
vzácné vlastnictví. 2. Mojžíšova 19,5 

Celým srdcem a celou duší toužím 
postarat se o Tebe. Jeremjáš 32,41 Chci Ti 
ukázat veliké a úžasné věci. Jeremjáš 33,3
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Pokud mě budeš hledat celým svým 
srdcem, najdeš mě. 5. Mojžíšova 4,29

Raduj se ve mně a dám Ti, po čem ve 
svém srdci toužíš. Žalm 37,4 Neboť jsem 
to já, kdo do Tebe tyto touhy vložil. Fil-

ipským 2,13 Dokážu pro Tebe udělat víc, 
než si vůbec umíš představit. Efezským 

3,20 Protože jsem ten, který Tě dokáže 
nejvíc povzbudit. 2. Tesalonickým 2,16-17

Jsem také Otec, který Tě utěšuje 
v každém trápení. 2. Korintským 1,3-4 Jsem 
Ti nablízku, když máš zlomené srdce.
Žalm 34,19 Nosím Tě v náručí jako pastýř 
svou ovečku. Izajáš 40,11 Jednoho dne Ti
setřu každou slzu z očí. Zjevení 21, 3-4 A 
zbavím Tě veškeré bolesti, kterou jsi 
zde na zemi vytrpěl. Zjevení 21, 3-4 Jsem 
Tvůj Otec a miluji Tě stejně, jako svého 
Syna Ježíše Krista. Jan 17,23 Skrze Ježíše 
můžeš poznat mou lásku, kterou 
k Tobě chovám. Jan 17,26 On je 
dokonalým reprezentantem mého 
bytí. Židům 1,3 Přišel ukázat, že nejsem 
proti Tobě, ale s Tebou. Římanům 8,31

Přišel Ti říct, že nepočítám Tvé hříchy.
2.Korintským 5, 18-19 Ježíš zemřel, aby-
chom se Ty a já mohli usmířit. 2. 

Korintským 5, 18-19 Jeho smrt byla
vrcholným projevem mé lásky k Tobě.
1. Janův 4,10 Vzdal jsem se všeho, co jsem 
miloval, abych získal Tvou lásku.
Římanům 8,31-32 Když přijmeš jako dar 
mého Syna Ježíše, získáš tím mě. 1. Janův 

2,23 Už Tě nikdy nic neodloučí od mé 
lásky. Římanům 8, 38-39 

Vrať se domů a já uspořádám tu 
největší oslavu, jakou kdy nebe zažilo.
Lukáš 15,7 Vždy jsem byl a vždy budu 
Tvůj Otec. Efezským 3,14-15 Moje otázka 
zní: Chceš být mé dítě? Jan 1,12-13 Če-
kám na Tebe. Lukáš 15,11-24

S láskou Tvůj Tatínek

všemohoucí Bůh

Z knihy Dopis od Tvého Otce, Barry 
Adams  (parafrázované biblické verše)

Za Ora et Labora vybrala D.M.
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VZPOMÍNKA

Tragédie, která se odehrála před osmdesáti lety.

Dozorce finanční stráže VÍTĚZSLAV 
HOFÍREK narozen 30. června 1910 v 
Řícmanicích (okr. Brno-venkov), zařa-
zen na odd. fin. stráže Fulštejn byl 
zavražděn 22. září 1938 

Dozorce finanční stráže praporu SOS
Vítězslav Hofírek byl zavražděn na čet-
nické stanici v obci Liptaň (okres Brun-
tál), kterou 22. září 1938 přepadla 
velká skupina zfanatizovaného míst-
ního německého obyvatelstva z řad Su-
detendeutsche Partei (SdP). 
Spolu s ním byli téhož dne zavražděni 
četníci vrchní strážmistr Rudolf Mokrý
a strážmistr 
Vilém Leher
a další členové 
družstva SOS
Třemešná-
Liptáň: vrchní 
respicient fi-
nanční stráže 
Ludvík Svo-
boda, dozorci 
finanční stráže František Čech a Ino-
cenc Dostál. Pohřbeni byli do ne-
označeného společného hrobu na 
hřbitově v dnešním městečku Glub-
czyce v Polsku, tehdy na území prus-
kého Slezska. Památku šesti obětí lip-
taňské tragédie připomínají dva pom-
níky z roku 1947 a 1988 v Liptani,
památník na hřbitově v Glubczycích 
a pamětní deska na budově bývalé čet-
nické stanice.

Ještě před začátkem války došlo z ini-
ciativy matky Vítězslava Hofírka k ex-
humaci a v červenci 1939 se konal 
pohřeb, na kterém se kromě 
rodinných příslušníků sešly davy mí-
stních i přespolních občanů. Foto-
grafie velmi realisticky ukazují 
dobovou atmosféru, kdy byl hrdina 
předmnichovských dní za přítom-
nosti kněze, bíle oděných družiček a 
smutečně oblečených zlomených 
pozůstalých uložen do hrobu na říc-
manickém hřbitově, ve své milované 
rodné obci. 

Po osvobození Československa 
proběhlo vyšetřování liptaňského 
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zločinu. Účastníci vraždy českých 
příslušníků byli podle rozsudku Li-
dového soudu v Opavě ze dne 29. 
října 1946 spravedlivě potrestáni. Tři 
z nich dostali trest smrti. Hlavní viníci 
- bratři Seligové - však trestu unikli.

V roce 1946 byl Vítězslav Hofírek in 
memoriam vyznamenán českoslov-
enským válečným křížem od prezid-
neta republiky.

Čest jejich památce
Přiravila Eva Olešovská

SENIOŘI INFORMUJÍ

Zájezd seniorů do naší spřátelené obce Dolné Saliby

Bylo nádherné zářiové ráno a řícmanští 
senioři se vydali na celodenní výlet, 
tentokrát do naší partnerské obce na 
Slovensku – do Dolných Salib.

Počasí slibovalo krásný slunný den, tak 
že senioři zaplnili celý autobus a 
všichni se těšili, že poznají jiný kraj. 
Doprovázel je starosta Libor Slabý, 
který s dolnosalibským starostou dom-
luvil zajímavý program a dvě členky 
zastupitelstva Eva Olešovská a Blanka 
Koutská. A aby vše bylo patřičně 
zdokumentované, vše natáčel a fotil 
řícmanský kameraman Libor Prokop.

Ještě před výjezdem všechny účastníky 
zájezdu překvapila vedoucí místního 
obchodu a asistentka fotografa 
Monika Prokopová čerstvými ko-
blihami na kterých jsme si všichni 
s chutí pochutnali.

Cesta rychle ubíhala, kam oko dohlédlo 
byla rovina a za necelé 3 hodiny už nás 
vítal Dolnosalibský starosta pan Ing. 
Ľudovít Kovács. Ukázal nám obecní 
úřad, kde bylo připraveno i malé 
pohoštění, seznámil s programem a 
popřál nám krásný pobyt v jejich obci.

Nejprve jsme navštívili památník, který 
byl v loňském roce odhalen u příleži-
tosti osmistého výročí první písemné 
zmínky o obci a k téže příležitosti i os-
mimetrový vyřezávaný dřevěný sloup. 
Dále jsme navštívili památník milénia a 
poté už jsme pokračovali do neda-
lekého domu seniorů, kde jsme se set-
kali s ředitelem tohoto objektu, jejich 
obyvateli a obdivovali krásné prostory, 
které obec pro své občany postavila. 
Na oplátku za hezké a vlídné přijetí 
jsme předali obyvatelům domova říc-
manské tvarohové koláče, které upekly 
naše seniorky. 

Po výborném obědě, který byl podáván 
v místní stylové restauraci (byl prý 
připraven z čistě místních výpěstků 
zeleniny), jsme zamířili na prohlídku 
sušárny ovoce.

Sušárna je malý dřevěný domek s pecí 
uprostřed a množstvím dřevěných za-
souvatelných roštů, kam se umísťuje 
ovoce k sušení. Naštěstí pec nebyla 
v provozu, protože bylo docela horko, 
tak že jsme hledali každý kousek stínu, 
abychom se ochránili před sluncem. 
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Sušárnu provozuje malá místní firma, 
která vyrábí kromě sušeného ovoce i 
množství přírodních šťáv, lihovin a 
dalších výrobků z nejrůznějších druhů 
ovoce, které se zde pěstují v okolních 
rozlehlých sadech. Některé tyto 
výrobky jsme mohli ochutnat, 
případně i zakoupit a byly skutečně 
výborné.

Obec Dolné Saliby sice nemá tak krás-
nou krajinu s hlubokými lesy a kopci 
jakou máme my, zato mají v 
bezprostřední blízkosti termální 
prameny, které jim koutkem oka zá-
vidíme. A tam mířilo naše další 
putování. Dva venkovní bazény 

s vodou teplou 28°C, bazén s tobo-
ganem (ten už nebyl v provozu) a dále 
tři vnitřní bazény s vodou teplou 30, 37 
a 39°C. A to všechno jsme si mohli na 
vlastní kůži vyzkoušet! Bylo úžasné 
ponořit se venku do vody stejně teplé 
jako vzduch a plavat třeba i dvě hodiny, 
aniž bychom pociťovali chlad, nebo si 
jít prohřát klouby do horké vody v ba-
zénech uvnitř budovy.

A to bylo nádherné zakončení tohoto 
výletu a myslím, že všichni zúčastnění 
byli nadmíru spokojeni. 

Tak ještě poslední společná fotka a 
zpátky domů. 

za seniory a kulturní výbor obce 
Blanka Koutská
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DESKOVÉ HRY

Tradiční deskovky a turnaj k tomu!

Deskovky pro menší i větší hrajeme v 
novém školním roce pravidelně každý 
týden v úterý od 17:30 do 19:00 hodin 
v řícmanické knihovně. Chodit může 
každý - pravidelně i jen občas.  Ideální 
věk? Osm až dvanáct let! Více 
informací na mailu vendu-
lala@email.cz.

Větší a komplikovanější hry si v úterý 
zahrát nestihneme. Během roku bych 
ráda „vykopla“ několik termínů pro 
dospělé a mládež. Začínáme soutěžně: 
turnajem v oblíbené hře Krycí jména.
Bude se konat v neděli 14. října v 
řícmanické knihovně a soutěžíme v 
dětské i dospělé kategorii. Agenti a 

nájemný vrah - tahle party hra je jed-
noduchá na pochopení a zároveň 
nesmírně vtipná. Více se včas dozvíte 
obecním mailem.

Aktuality najdete na facebooku ve 
skupině Klub deskových her Řícmanice. 

Vendula Borůvková

VÝZVA PRO DĚTI

Nepište Ježíškovi, pište do Zpravodaje!

Už třetí dětskou minipřílohu Zpra-
vodaje chystáme vydat před Vánoci! A 
opět dáváme dohromady tým malých 
reportérů, ale také fotografů a ilus-
trátorů od sedmi do čtrnácti let!

Že nemáte žádné zkušenosti? Přidat se 
může kdokoli! Ti, kteří na dětském 
zpravodaji už pracovali, i naprostí no-
váčkové. Na první redakční schůzce si 
řekneme, jak by příloha měla vypadat 
a co to obnáší. Během listopadu pak 
náš „vánoční časopis“vytvoříme. Pro 
více informací

mě kontaktujte na mailu vendu-
lala@email.cz. Na stejném mailu se 
také můžete (do 15. října) do projektu 
přihlásit.

Vendula Borůvková
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KALENDÁŘ AKCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Budou probíhat v budově obecního úřadu – Komenského 68 - knihovna

v pátek 5.října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobota 6.října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

KRYCÍ JMÉNA-SOUTĚŽ
V neděli 14.10.2018 v obecní knihovně – podrobnosti budou zveřejněny na 

stránkách obce¨
Pořádá klub deskových her

SBÍRKA ŠACTVA A OBUVI NA CHARITU
V sobotu 13.10.2018 od 9.00 - 14.00 hod. na chodbě obecního úřadu – pořádají 

senioři

DRAKIÁDA
V neděli 21.10.2018 od 15.00 hod. na Vinohrádkách- pořádá TJ Sokol

OSLAVAVUJEME ČESKOSLOVENSKO
V neděli 28.10. 2018 – připravuje obec a řícmanské spolky u příležitosti 100. výročí 

založení republiky 
více uvnitř zpravodaje - program bude upřesněn

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Nebezpečný odpad: v pátek 2.11.2018 od 16.00 – 17.00 hod. na návsi

Sběr železného šrotu: termín bude upřesněn - hasiči

LES VE TMĚ
V neděli 4.11.2018 připravuje TJ Sokol Řícmanice

MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
V neděli 11.11. 2018 připravuje TJ Sokol Řícmanice

KÁCENÍ MÁJE 
V sobotu 17.11.2018 připravuje hodový výbor
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KALENDÁŘ AKCÍ

110 LET ZALOŽENÍ TJ SOKOL ŘÍCMANICE
V neděli 25.11.2018 - připravuje TJ Sokol Řícmanice

VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Poslední týden listopadu – termín bude upřesněn - připravuje TJ Sokol Řícmanice

RESTAURACE U LAJCMANŮ 
Pro vás připravuje:

13.10. – 14.10.2018 Špízové hody
20.10. – 21.10.2018 Zabíjačkové hody
27.10. – 28.10.2018 Řízkové hody
03.11. – 04.11.2018 Steakové hody
09.11. – 11.11 2018 Martinská husa a mladé víno



SK Řícmanice - Lokomotiva Horní Heršpice (30. 8. 2018)

Řícmanské hody 2018 (1. 9. 2018)



Branný závod (8. 9. 2018)

Hasičský kotlík (kastrol) 2018 (22. 9. 2018)

ŘÍCMANICKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice, IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595.
Kontakt: tel.: 545 227 567, e-mail: obec@ricmanice.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. Neprošlo jazykovou úpravou. 
Příští číslo vychází v prosinci 2018. Uzávěrka příspěvků a inzerce 30. 11. 2018. 
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