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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
dovolte mi, informovat vás o některých skutečnostech, které mohou v nadcházejícím
roce některým z vás každodenní život usnadnit, jiným naopak zkomplikovat.
Již delší dobu řeší obec nebezpečný úsek silnice od Skály k bytovkám Na Štukách.
Každý den tudy chodí hlavně děti na autobus do školy v Bílovicích a nazpět. Hlavně
v zimních měsících je úsek po silnici pro pěší téměř neschůdný a velice nebezpečný.
Obec řeší projekt nových autobusových zastávek pro oba směry. Zastávky by měly
vzniknout v oblasti u výjezdu od bytovek na hlavní silnici. Schválení zastávek všemi
dotčenými orgány je velice dlouhý proces a neustále vyvstávají nové problémy.
Doufáme ale, že se vše podaří dovést do zdárného konce. Pro letošní zimu se nám
podařilo vyjednat výjimku na zřízení dočasných zastávek v obou směrech. Pokud se
tedy vše podaří, mohly by zastávky, byť provizorní, fungovat od ledna 2013.
Nemilou zprávou jistě je, že ZŠ Bílovice nad Svitavou nebude ve školním roce 2013/14
přijímat žáky pro povinnou školní docházku z jiných obcí. Týká se to tedy hlavně
Řícmanic, odkud doposud většina místních dětí dojížděla. S nárůstem počtu obyvatel
v Bílovicích došlo postupem času k naplnění kapacity místní školy. Zařízení, které
bude nadále přijímat žáky z Řícmanic, je ZŠ Kanice. Zápis do prvních tříd na školní
rok 2013/14 se bude konat dne 17.1. 2012 od 15.00 – 18.00 hod. Děti, které byly
přijaty do Bílovic v dřívějších letech samozřejmě mohou zde školu dokončit. Pro
mnohé rodiče může být situace nepříjemná v tom, že již jedno dítě v ZŠ Bílovice mají
a sourozence musí přihlásit jinam. Bohužel v této situaci ZŠ Bílovice nemůže
postupovat jinak. Přejeme všem prvňáčkům, aby se zápis zdárně podařil a doufáme,
že se jim ve zrekonstruované škole v Kanicích bude líbit.
S nástupem zimy začíná opět boj o sjízdné silnice, schůdné chodníky atd. Není
v silách obce vždy vyřešit odhrnutí všech chodníků a místních komunikací naráz,
zvláště při dlouhodobém intenzivním sněžení. Proto prosíme všechny občany
o trpělivost a děkujeme těm, kteří si chodníky před vlastními domy uklízí, byť nejsou
v jejich vlastnictví. Zimní údržbu místních komunikací pro naši obec již třetím rokem
vykonává pan Čapka z Hostěnic. Znovu jsme byli při letošních prvních výjezdech
upozorněni, že pokud budou na místních komunikacích parkovat auta tak, že nebude
umožněn bezpečný průjezd traktoru s radlicí a sypačem, může se stát, že se do
některých míst nedostane. Týká se to hlavně lokalit u bytovek a rodinných domků nad
bytovkami, Tyršova návrší a Vyhlídky.
Prosíme občany, aby byli ohleduplní a neparkovali takovým způsobem, který
znemožní zimní údržbu. Upozorňujeme, že v krajních případech jim může být
překážející auto odtaženo.
Za celé zastupitelstvo obce přeji všem občanům Řícmanic příjemné a klidné prožití
Vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel a do nového roku málo starostí, hodně
zdraví, radosti a štěstí.
Ing. Lenka Lišková, starostka
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Uzavření Obecního úřadu Řícmanice
Obecní úřad bude v pondělí dne 31.12.2012 uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Nová Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Z důvodu změny v právních předpisech bude potřeba vydat novou vyhlášku
k místnímu poplatku za odpady účinnou od 1.1.2013.
Hlavní změnou bude rozšíření okruhu poplatníků i na cizince mající trvalý pobyt v obci
nebo se v obci zdržující. U staveb pro rekreaci dočasně nevyužívaných, bytů nebo
domů s č.p., kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu (tzv.“prázdné domy a byty“), je
poplatníkem majitel a je povinen i v těchto případech uhradit 1x sazbu poplatku za
danou nemovitost.
Splatnost zůstane nezměněna, tedy do 31. 5. 2013.
Vyhláška byla zveřejněna na úřední desce a bude dostupná na www.ricmanice.cz ->
Obecní úřad -> Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.
Věnujte, prosím, nové vyhlášce pozornost.

Informace k volbám prezidenta ČR
1.

Volby prezidenta ČR se uskuteční:
- v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb je budova obecního úřadu – Komenského č. p. 68 –
v knihovně v prvním patře.

3.

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.

4.

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.

5.

Každému voliči budou dodány nejméně 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Lenka Kunčarová, OÚ
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VÝZVA
Obec Řícmanice hledá pracovníky všech profesí, kteří by byli ochotni za finanční
odměnu pomoci při různých opravách.
Zájemce prosíme o předání kontaktu na obecní úřad.
Libor Slabý, místostarosta

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od podzimu k Vánocům
Sotva se sejdeme v září s dětmi ve školce,
už za pár měsíců jsou tu vánoční prázdniny. Za tu dobu ale uděláme hodně práce a
poznáme spoustu nového. Jen co si děti
zvyknou a „naučí se poslouchat paní
učitelky“, rozjíždíme naše aktivity jako jsou:
taneční skupina Mateřinka, jízdy na koních,
pískání na flétny, tenisová školka, zdravé
nožky, pravidelné návštěvy solné jeskyně
(letos jezdíme do Solno-jodové jeskyně
Malu, Dominikánská 11, Brno), keramika
pod vedením lektorky Kláry Říhové,
tajemný hrnec s kuchařkou Luckou.
Současně s tím vším probíhají výchovně vzdělávací činnosti, grafomotorická cvičení,
logopedická skupinová cvičení, cvičení v tělocvičně, hudební výchova apod.
Program pondělků tzv. dnů venku orientujeme podle zvyklostí a tradic toho daného
období a tak proběhla např. drakiáda, Den stromů, dýňová slavnost, listoví skřítci…
Hned na začátku měsíce října jsme měli ve školce první návštěvu s oblíbenou hudební
pohádkou „Babička Chrota vypráví“. Pohádka nás vždy překvapí využitím zajímavých
netypických hudebních nástrojů.
V říjnu také úspěšně proběhla další podzimní brigáda na školkové zahradě. A co
máme nového? Průlezový tunel, bylinkovou spirálu, vyvýšený záhon a nový vzácný
strom tzv. Ginkgo biloba – česky jinan dvoulaločný, který má široké farmakologické
využití. Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli, a děkujeme rodičům za strom ginkgo
věnovaný školce.
V listopadu k nám přijelo Ekocentrum Brno se svým programem „Dobrý hospodář“,
kde se děti dozvěděly, jak lépe „hospodařit“ s vodou, elektřinou, odpadky apod.
A už jsme u Vánoc. Ty bývají kouzelným pohádkovým časem, který jsme ve školce
začali už v listopadu návštěvou divadla Bolka Polívky v Brně, kde jsme shlédli
pohádku „Princezna na hrášku“ souboru litvínovského divadla. Ve čtvrtek 6. prosince
nás navštívil Mikuláš se svojí družinou. Než se rozejdeme na vánoční prázdniny, tak
nás ve středu 19. prosince ještě čeká vánoční pohádka v podání divadla Barborka
a tradiční vánoční besídka s programem a školkovým Ježíškem, která bude ve
čtvrtek 20. prosince v 17 hodin v knihovně.
Přejeme hezké vánoční prázdniny a veselé Vánoce 2012.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ
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OBECNÍ KNIHOVNA
On-line katalog je prakticky před dokončením, zbývá zařadit poslední přírůstky do
knihovny. Od nového roku tak budou v katalogu již všechny naše knihy. V příštím roce
je možné se přihlásit do dotačního programu na plnou digitalizaci práce v knihovně
(výpůjční systém, rezervace, upomínky atd.). Bude záležet na dalších jednáních a na
rozhodnutí našeho zastupitelstva.
Znovu upozorňuji na naše internetové adresy: www.knihovnaricmanice.webk.cz On-line katalog - Obecní knihovna Řícmanice - katalog Clavius nebo
katalog.mkkurim.cz/clavius/ricmanice/baze.htm
E-mail: knihovna.ricmanice@volny.cz
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol před Vánocemi i po nich
Sokol se po letních prázdninách pustil s plnou vervou do cvičení a pořádání
osvědčených akcí. Velký zájem je o cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí
a kupodivu naši cvičebnu začínají více navštěvovat i muži, kteří si chodí v úterý
zahrát stolní tenis. Na podzim jsme uspořádali drakiádu, stezku odvahy Les ve tmě,
lampionový průvod, pletení z pedigu a mikulášskou nadílku. Za námi je i kurz vázání
adventních dekorací pod vedení paní Báry Vlkové. A advent může začít …
Každoroční zlatonedělní vycházka letos připadá na 23. prosince. Odjezd autobusu
směr Babice nad Svit. je v 9.20. Jde se tradičně do Křtin. Nebude chybět zastavení
v kostele, zvonkohra a ani oběd. Zpátky se jde zase pěšky nebo individuální dopravou.
Chcete-li, přidejte se! Zájemci hlaste se br. Janu Klimešovi osobně, elektronicky na
adresu klimesovi.jaj@volny.cz nebo telefonicky na tel. 604 231 809.
V sobotu 23. února 2013 od 14.30 hod. se v tělocvičně školy koná tradiční Přebor
Řícmanic ve stolním tenise. Ovládáte-li alespoň základy hry, přihlaste se co nejdříve,
usnadníte nám tím organizaci. Uzávěrka přihlášek je v pátek 22. února ve 20 hod.
Turnaj je určen pouze amatérským hráčům. Přihlášky přijímá Michal Diatka osobně,
prostřednictvím SMS na tel.: 776 178 682 nebo elektronicky na adrese
michal@diatka.cz. Ve výjimečných případech je možné se přihlásit i na místě od 14 do
14.30 hod. Startovné: členové TJ 30 Kč, ostatní 40 Kč.
Připravujeme také tradiční maškarní karneval a třetí ročník Řícmanského talentu.
O přesném termínu konání obou akcí vás budeme včas informovat.
Cvičenci naší jednoty po Novém roce začnou nacvičovat na „Slet pod Řípem“, který se
uskuteční ve dnech 25. a 26. května 2013 v Roudnici nad Labem. Řícmanice budou
zastoupeny ve skladbách Kuřata pro předškolní děti, Jonatán pro mladší žákyně,
Dávej ber pro starší žákyně a Waldemariana (na hudbu písní Waldemara Matušky) pro
všechny věkové kategorie.
Výbor TJ Sokol Řícmanice přeje všem našim cvičencům, cvičitelům, členům
a příznivcům hezké Vánoce a hodně zdraví a zdravého pohybu v novém roce.
Ivana Hegerová, starosta TJ
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Hasiči informují
Rok 2012 se chýlí ke konci, tak dovolte trochu bilancování. Za letošní rok vyjela naše
zásahová jednotka k 6-ti událostem. Tento stav je k poslednímu listopadu, před námi
jsou ještě vánoční svátky a Silvestr, tradiční doba se zvýšeným požárním nebezpečím.
Jednotlivé události přiblížím.
4.2. požár chaty za kanickým koupalištěm, směrem
na Ochoz. Jednalo se o skryté hoření podkroví,
vzniklé od komínového tělesa. Zásahu se
zúčastnily 3 okolní jednotky a jednotka PS
Pozořice. Zasahující jednotky rozebraly střešní
konstrukci a místo nežádoucího hoření prolily
vodou. Zásah komplikoval nepřístupný terén, noční
hodina a především silný mráz -20°C. P řesto
zásah proběhl úspěšně.
Přesně po měsíci 4.3. byl nahlášen požár sklepa rodinného domu v Kanicích. Po
příjezdu na místo události se ukázalo, že se jedná o prověřovací cvičení KŘ HZS JMK.
Prověřovala se vybavenost členů jednotky a vozu věcnými prostředky požární
ochrany. Cvičení se zúčastnily 3 okolní jednotky spolu s jednotkou PS Pozořice.
Další zásah nahlášený 2.4. jako požár domu v Kanicích, byl jen požár trávy na louce.
Vzhledem k malému rozsahu požářiště zůstala naše jednotka jako záloha
a nezasahovala.
Nahlášený požár lesa 30.4. na stejném místě, se ukázal jako neohlášené pálení klestí,
takže jednotka nezasahovala. Zde je dobré připomenout občanům aplikaci Pálení
klestí, dostupnou na našich stránkách sdhricmanice.cz nebo na firebrno.cz, kde
vyplněním jednoduchého formuláře kdy a kde budete pálit klestí, předejdete
nepříjemnostem vzniklých při zbytečných výjezdech jednotek PO.
20.6. se rozezněla siréna ohlašující požár trávy v Bílovicích nad Svitavou. Po příjezdu
na místo události se naše jednotka spolu s místní a dvěma brněnskými pustila do boje
s požárem zanedbané louky v prostoru za bytovým domem v lokalitě U Hrušky. Situaci
komplikovalo velice teplé a větrné počasí, ale nasazené jednotky společnými silami
požár zlikvidovaly.
Zatím poslední událost 6.8. nahlášená jako popadané stromy přes cestu a uvízlá
osoba v autě nás zavedla na silnici mezi Adamov a Bílovice nad Svitavou. Po prudké
průtrži mračen a silném větru zůstala silnice zatarasená padlým stromem a několika
sesuvy půdy, které vzhledem ke svému rozsahu nebylo možno odklidit. Naše jednotka
proto pomohla jednotce Adamov s odklizením stromu přes cestu a nahlásila na
operační středisko rozsah události. To posléze rozhodlo ve spolupráci s PČR silnici
uzavřít a nechat odklízecí práce na SÚS.
Chtěl bych pozvat všechny členy SDH Řícmanice, zástupce obce a spřátelených
organizací na výroční valnou hromadu, která se koná 15. prosince v 9 hodin
v restauraci U Lajcmanů. Občerstvení zajištěno, všichni jste srdečně vítáni.
Velikonoce si nevybírají, my si taky nevybíráme, proto Ostatky proběhnou spolu
s tradičním pochováním basy už 15. února 2013! Zveme všechny místní i přespolní na
tuto taškařici, která započne ve 20 hod v sále místní restaurace U Lajcmanů.
Sbor dobrovolných hasičů Řícmanice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Řícmanice přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků a nového roku 2013.
Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice
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Podzimní sezóna skončila
Muži
Druhá část podzimní části soutěže se mužstvu mužů nevydařila. Zápasy byly
ovlivněny mnoha zraněnými hráči a mužstvo po konci soutěže obsadilo v tabulce
7. místo s 5-ti výhrami, 4-mi remízami a 5-ti prohrami a s aktivním skórem 33:30.
Nejlepším střelcem mužstva byl Tomáš Zbořil, který vstřelil 9 branek, druhým
nejlepším střelcem je Michal Martinec se 7 brankami.
Teď má mužstvo „fotbalovou dovolenou“. S tréninkem začneme asi v polovině ledna,
kdy budeme pilovat fyzickou kondici jak na hřišti v Řícmanicích, tak na umělé trávě na
Janouškové. Přes zimní přestávku máme v plánu posílit mužstvo o některé mladší
hráče z Brna. Mistrovské zápasy jarní části soutěže začínají 7.dubna 2013.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Tuřany B
Bosonohy B
Chrlice B
Kohoutovice B
Jundrov
Lokomotiva B
Řícmanice
Žebětín B
Řečkovice B
ČAFC
Soběšice B
Obřany B
Jundrov B
Start B

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
10
8
9
7
6
6
5
5
5
4
3
4
4
1

0
3
5
2
4
3
3
4
3
3
5
5
1
0
1

1
1
3
3
5
5
5
6
6
5
6
9
10
12

Skóre
41: 17
73: 31
47: 33
42: 40
49: 38
50: 45
33: 30
36: 30
30: 37
36: 35
23: 36
23: 50
21: 52
25: 55

Body
33
29
29
25
21
21
19
18
18
17
14
13
12
4

(Prav)
( 12)
( 8)
( 8)
( 4)
( 0)
( 0)
( -5)
( -3)
( 0)
( -7)
( -7)
( -8)
( -9)
(-14)

Mladší žáci
Mužstvo žáků pod vedením trenérů Tomášů Rozsypala a Doležala skončilo po
podzimní části soutěže na 11. místě tabulky. 2x vyhrálo, 1x remizovalo a 8x prohrálo
s celkovým skórem 27:65. Nejlepšími střelci byl Jan Menšík a Jirka Odstrčil
s 5-ti brankami. Zimní přípravu mužstvo již zahájilo v tělocvičně kanické školy.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

Kohoutovice B
Zbrojovka (d)
NORDIC
Medlánky B
ČAFC 2011 C
Obřany
Soběšice
S.Lískovec B
ČAFC 2011 B
Mor. Slavia B
Řícmanice
Bosonohy

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
8
7
5
5
4
4
3
3
2
1

1
3
0
2
1
1
3
0
2
1
1
1

1
1
3
2
5
5
4
7
6
7
8
9

68: 26
57: 15
60: 21
37: 25
43: 38
38: 43
29: 28
50: 43
41: 69
32: 42
27: 65
13: 80

28
24
24
23
16
16
15
12
11
10
7
4

( 16)
( 6)
( 3)
( 5)
( -2)
( 1)
( -3)
( -3)
( -7)
( -5)
( -8)
(-11)
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Starší přípravka
Pravidla pro zápasy přípravek byla od podzimní sezóny letošního roku pozměněna –
začalo se hrát jen s 5-ti hráči v poli a na menším hřišti. Tato změna měla převážně za
následek „divočejší“ výsledky jednotlivých zápasů. Týkalo se to také našeho mužstva.
V úvodním zápase jsme podlehli doma Lelekovicím „nefotbalovým“ skóre 10:12. To
samé mužstvo Lelekovic prohrálo v Líšni 25:0, přičemž my jsme v Líšni prohráli „jen“
8:4, když jsme po 1. poločase prohrávali už 6:0. Naši kluci se lepšili zápas od zápasu
a přestože jsme až do předposledního kola nezískali ani bod, dosáhli jsme většího
počtu vstřelených branek než další 3 mužstva nad námi. Až v posledním zápase ve
Slatině to přišlo – naši kluci po zodpovědném a bojovném výkonu dokázali urvat první
vítězství 3:4 !!!
Zimní přípravu jsme zahájili stejně jako loni v tělocvičně kanické školy. V plánu máme
také několik halových turnajů. Pozitivní je, že během podzimu se k nám přidali další
noví adepti z ročníků 2005, 2006 a 2007, což je pro nás novou motivací a dobrým
příslibem do budoucna. Pokud budou mít zájem i další „malí“ kluci, mohou
v doprovodu rodičů přijít každé pondělí od 17 hodin do tělocvičny kanické školy.

Radost našich kluků po vítězném zápase ve Slatině 3:4 !!!
Zleva: Honzík Menšík, Martin Drlík, Dalibor Sedlák, Vojta Slabý, brankář Honzík
Dvorský, Matyáš Stejskal, Eda Moll a kapitán Víťa Včelík.
Sportovní klub Řícmanice jako každoročně pořádá 31. prosince 2012 v 10 hodin na
hřišti SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK. Tímto zveme všechny naše příznivce
a fanoušky.
Sportovní klub Řícmanice přeje všem fanouškům a příznivcům krásné prožítí
vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v roce 2013.
Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. za SK
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Světlo a temnota
V jedné adventní písni se zpívá: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo, těm,
kteří bydlí ve stínu smrti, z Betléma zazáří světlo…“ Mnohdy si ani neuvědomujeme,
že pro mnohé vánoční čas nebyl nebo není čas radosti, pokoje, lásky, čas dárků
a sytosti.
Před 168 lety prožívali lidé Vánoce tak, jak zaznamenal Alois Jirásek v kronice
„U nás“. Zvony tehdy svolávaly všechen lid k oslavě. Lidé se hrnuli proudy do svatyně,
z blízka i z dálky. Ve vyzdobených kožiších se tlačili do skromně osvětlené kostelní
lodi hlavními i postranními dveřmi. V lavicích ani místečka, člověk na člověku. Lid
dychtivě čekal, až se ozve: Hej mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na
švarnost, krásu uhlídáš, v tento noční čas, hvězdy jsou dnes krásnější, obloha je
jasnější, měsíc krásně plápolá, světlí jím sad, stodola…Lidé té doby chodili ve světle
a světlem žili.
Před 94 lety, v době první světové války lidé žili skromněji, v odříkání, mnozí rukovali
právě na Štědrý den, někteří se již ani nevrátili. A tak vánoční čas byl pro rodiny spíše
čas smutku, ale i naděje. V lidech stále zůstávala zakořeněna úcta - ti, kteří se vrátili
podávali svědectví, že o Vánočních svátcích zůstával na bojištích klid. Neválčilo se.
Nezabíjelo se. Byl to čas pokoje, čas dobré vůle… Lid sice chodil v temnotách, ale
světlo si nesl ve svých srdcích.
Před 68 lety pokoj ani dobrá vůle venku za zdmi kostelů nepanovala. I na Štědrý den
roku 1944 padaly z letadel bomby, vybuchovaly granáty a umírali lidé. Němečtí vojáci
měli na přezkách opasků vytlačen nápis: Gott mit uns. Ale byl opravdu Bůh s nimi?
Světla nezářila, okna musela být černými papírovými roletami zatemněna. Přesto, že
bylo přísné zatemnění, oblohu se Němcům zatemnit nepodařilo. A tak i tehdy jsme
jako děti vyhlížely až vyjde první hvězdička, jak jsme ji spatřily, hned jsme utíkaly
domů a štědrovečerní večeře mohla začít. Lidé si tehdy nepřáli radostné, ale pokojné
Vánoce a také si přáli, aby ty příští Vánoce mohli oslavit doma se svou rodinou, žel
mnozí se svobody již nedožili. Lidstvo se ocitlo v temnotě tohoto světa.
A dnes? Kde chodíme dnes? Kde chodím já? V temnotě? Ve světle? Někdy právě ty
nejdůležitější věci odkládáme. Říkáme si příště… jednou, až budu mít víc času…,
ještě mám dost času… Mám dost času? Mám dost času, abych přešel z temnoty do
světla?
Pokojné a světlem prozářené prožití Svátků vánočních přeje všem o.s. Ora et labora
2010.
Dne 16.12.2012 v 16 hodin se v knihovně uskuteční Koncert adventní a čtení andělské
II. Zahrají a zazpívají děti nejen z Řícmanic. Všechny srdečně zveme.
Od 21. prosince večer bude pod vánočním stromem u kříže na návsi již tradičně
Betlémské světlo, abychom si ho mohli zanést domů a zapálit na štědrovečerním
stole.
V letošním roce nás oslovili králové z Kanic, zda bychom se letos nepřidali k ostatním
vesnicím a neuspořádali také Tříkrálovou sbírku. Ke každé skupince dětí je nutný
doprovod osoby starší 18 let. Kdo by měl zájem, může se přihlásit u paní Jiřiny
Krajíčkové, tel. 737 851 403, Jiřiny Tomkové nebo Ivany Slané.
J. Kotas st., D. Menšíková za Ora et labora 2010
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Jak se daří včelařům v ZO Bílovice nad Svitavou na počátku zimy
(v Babicích, Bílovicích, Kanicích, Ochozu a Řícmanicích)
Začíná chladné období a včelky jsou již zazimované. Většina včelařů již provedla
veškerá ošetření a jen někteří ještě mají před poslední fumigací, která má včely zbavit
roztočů. Na konci prosince se do úlů vloží čisté podložky k odběru vzorků „měli“.
Vzorky se v lednu odeberou a pošlou na vyšetření, které prověří, jak to s roztoči u toho
kterého včelaře je…
Na konci listopadu se v ZO ČSV vyplňují statistiky. Jak to tedy u nás dopadlo?
Počty včelstev v ZO:
k 1.5.2011: 291
k 1.5.2012: 290
k 15.9.2011: 368
k 15.9.2012: 332
Výnosy:
med v r. 2011:
6 221 kg
v r. 2012: 2 772 kg
vosk v r. 2011:
199 kg
v r. 2012: 145,5 kg
Výnos medu tedy meziročně poklesl. Na jedno kmenové včelstvo pouhých 9,4 kg je
dokonce nižší než v roce 2010. Na snůšku bohatý loňský rok (21,4 kg na včelstvo) je
již zapomenut. Letošek byl ovlivněn především chladným dubnem, kdy včelky pro
nízké teploty přes den nemohli z úlů. Ty, které se povzbuzeny sluníčkem pro snůšku
vydaly, končily prochladlé venku mimo úl a včelstva, již tak oslabená zimou a roztoči,
místo růstu slábla.
Snad mimořádně teplý a příznivý letošní podzim umožnil včelám pořádnou přípravu na
nadcházející zimu a i příští jaro k nim bude příznivé!
Ing.Vladimír Levínský, jednatel ZO ČSV Bílovice nad Svitavou

ZNÁTE JI?
Sexuologie je i v dnešní době pro mnohé lechtivým
tématem. MUDr. Taťána Šrámková CSc. se tomuto
oboru věnuje řadu let. Pracuje na Sexuologickém
oddělení a Klinice úrazové chirurgie Fakultní nemocnice
Brno - Bohunice. Je odborným asistentem na
Urologické klinice 1. Lékařské fakulty Karlovy univerzity
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od konce
letošního roku působí i na pražském Sexuologickém
ústavu. Jako první v republice se před léty začala
věnovat sexuálním poruchám mužů upoutaným na
invalidní vozík po poranění míchy, nyní pracuje na
Spinální jednotce FN Brno. Vede doktorandské studium
kolegy urologa na Klinice traumatologie Masarykovy
univerzity v Brně. Přednáší na domácích i zahraničních
kongresech, publikuje v odborných časopisech u nás
i v zahraniční. V Řícmanicich ji můžete potkat třeba na koupališti nebo v lese, kde
pravidelně utužuje dobrou kondici sportem. Běh patří k jejím koníčkům. I teď v zimě se
připravuje na jarní pražský půlmaratón. V minulém volebním období byla členkou
místního zastupitelstva.
Lékařství má nespočet oborů. Nabízí se tedy otázka, proč jsi si vybrala zrovna
sexuologii?
Během studia medicíny jsem praktikovala v Úrazové nemocnici (ta se později na řadu
let stala mým pracovištěm, ze kterého jsem odešla letos v srpnu). V té době se
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připravovalo založení první spinální jednotky, kde se léčí pacienti ochrnutí po poranění
míchy. Věděla jsem, že ochrnutí mají velmi závažné problémy v sexuálním životě.
Nejčastěji se obracejí na sexuologa s přáním zlepšit kvalitu sexuálního života a mít
biologicky vlastní děti. Tehdy se této problematice nikdo v republice nevěnoval,
čerpala jsem zkušenosti ze zahraničí. Lákalo mě věnovat se novému, ale hlavně jsem
chtěla postiženým pomoci. Dnes běhá po světě několik desítek „mých“ dětí, jak jim
říkám.
Kdo jsou tvoji pacienti?
Mými pacienty jsou všichni, kteří trpí závažnými nemocemi, jejichž důsledkem je
poškození sexuálních funkcí: muži se srdečně-cévními chorobami, po infarktu, po
prodělané rakovině prostaty či nádoru střev či konečníku, muži s roztroušenou
sklerózou, diabetici, kromě mužů po poranění míchy také pacienti po úrazech pánve.
Často bývám první lékař, který u muže s potížemi s erekcí (ztopořením) diagnostikuje
onemocnění srdce, cukrovku nebo zhoubný nádor prostaty. Do moji klientely patří
i ženy, které přicházejí pro různé problémy v sexuálním životě.
Tato práce je jistě náročná na psychiku. Je těžké se s tímto druhem stresu
vypořádat?
Léčení pacientů s poraněním míchy nebo nemocných s nádory pro mě nepředstavuje
stres v tom negativním smyslu. Vše je otázka profesionality a zvládání zátěže. Na
velké emoce není prostor. Zatímco s ochrnutými pracuji od prvních dnů po úraze,
nemocní s onkologikcým onemocněním ke mně přicházejí až po zvládnutí prvního
náporu nemoci. V době, kdy chtějí obnovit sexuální život. Pacienti nechtějí, aby je
lékař litoval. Přicházejí s prosbou o pomoc. Všichni se závažnou nemocí pro mě
představují výzvu. To, že současná medicína má prostředky, jak těmto lidem pomoci,
mně přináší obrovskou satisfakci. Medicína je náročné povolání, vyžaduje hodně času,
trvalé studium, nesmíme chybovat. Relaxace je proto velmi důležitá. Pro mě je to běh.
Skvěle se uvolním a vyčistím hlavu.
Neláká tě privátní praxe?
Privátní praxe mě zatím neláká. Baví mě vědecká práce, přednáším, pracuji ráda se
studenty, ráda zavádím nové metody, a to se zatím se soukromou praxí spíše
vylučuje. V horizontu několika let se však soukromé praxe nezříkám. Dcera Kateřina je
lékařka - uroložka, možná společná praxe bude dalším, co nás bude spojovat.
Jak si stojí česká medicína v tomto oboru v porovnání se zahraničím?
Obecně si česká medicína ve srovnání se zahraničím stojí velmi dobře. Máme pro
širokou veřejnost dostupnou kvalitní, v některých oborech špičkovou, péči. V mém
oboru to platí zcela zřetelně.
V průběhu roku jsi velmi pracovně vytížená. Jak trávíš Vánoce?
Cestuji hodně mezi Prahou a Brnem. Poslední listopadový den jsem odevzdala
nakladatelství GRADA rukopis pro svoji plánovanou knihu. Vyjde počátkem roku 2013.
Tématem jsou sexuální poruchy u závažných nemocí srdce, cév, nádorů, cukrovky
atd. Ve stejnou dobu jsme dokončili výzkum, jehož výsledky jsem prezentovala na
evropském kongresu v Amsterodamu začátkem prosince. Po splnění těchto povinností
pro mě začal adventní čas. Vánoce trávím v kruhu rodiny s dodržováním tradičních
zvyků. Letos budu mít dokonce po mnoha letech dovolenou mezi svátky. Co více si
přát? Jsem ráda, že si mohu vychutnat klid, pohodu, rodinu, děti, zvláště syna
Kryštofa, který mě ve svém věku ještě hodně potřebuje. Od začátku roku 2013 - věřm,
že roku šťastného, už opět budu v „akci“…
Připravila Ivana Hegerová
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KALENDÁŘ AKCÍ
KONCERT ADVENTNÍ A ČTENÍ ANDĚLSKÉ II.
v neděli 16. prosince 2012 v 16 hod. v knihovně Obecního domu
Zahrají a zazpívají děti nejen z Řícmanic.

18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍCMANICE
v pondělí 17. prosince 2012 od 19 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
v pátek 21. prosince 2012 v 18 hod. v sále
restaurace U Lajcmanů
Po ukončení bude zábava pokračovat pod taktovkou
řícmanické kapely JenTak.

ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN
23. prosince 2012, odjezd autobusu směr Babice n. Svit. je v 9.20
Podrobnosti na str. 5.
Senioři srdečně zvou na

JUBILEJNÍ 25. SETKÁNÍ SENIORŮ
28. prosince 2012 od 17 hod. v sále restaurace U Lajcmanů
K tanci a zpěvu bude hrát znovu pan Antonín Klučka.
Teplo v sále a občerstvení je zajištěno.

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
v pondělí 31. prosince 2012 v 10 hod. na hřišti

OBECNÍ PLES
2. února 2013 od 20 hod. v sále restaurace U Lajcmanů

OSTATKY
v pátek 15. února 2013 od 20 hod. v sále restaurace U Lajcmanů

PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISE
v sobotu 23. února 2012 od 14.30 hod. ve cvičebně v Obecním domě
Podrobnosti na str. 5.

Řícmanický zpravodaj vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice,
IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595.
Kontakt: tel.: 545 227 567, e-mail: ou_ricmanice@volny.cz, www.ricmanice.cz
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky
upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Pro tisk upravily: Ivana Hegerová, Alena Hegerová. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příští číslo vychází 15. 3. 2013. Uzávěrka příspěvků a inzerce 28. 2. 2013.

