Starší přípravka SK Řícmanice
jako jediný tým v historii
našeho klubu dokázal vyhrát
polovinu své soutěže bez ztráty
jediného bodu a stal se

podzimním mistrem !!!

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
po podzimních volbách vás srdečně zdravím a jménem nového zastupitelstva děkujeme
všem občanům, kteří se voleb zúčastnili, za jejich hlasy.
Před psaním dnešního úvodníku jsem nahlédl do výhledů akcí, které paní starostka
Lenka Lišková uváděla před čtyřmi roky ve svém úvodníku a jsem rád, že většina
naplánovaných akcí se podařila uskutečnit, nebo je ve stádiu před zhotovením,
případně se právě realizuje.
Kanalizace: Samozřejmě největší akcí je probíhající dostavba kanalizace. Podrobnější
informace k ní najdete v samostatném článku.
Zateplení budovy restaurace: Projekt zateplení a výměna oken celého objektu
Restaurace U Lajcmanů již má všechna povolení a v těchto dnech probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín realizace je jaro 2015.
Přechod pro chodce: Přechod pro chodce z autobusové zastávky k obchodu je také ve
fázi výběrového řízení na zhotovitele a realizován bude ihned po skončení letošní zimy.
Autobusová zastávka: U autobusové zastávky Na Štukách směr Kanice probíhá
povolovací proces na příslušných úřadech a předpokládáme, že stavební povolení bude
vydáno do měsíce března 2015.
Oprava vozovky a chodníku: Oprava vozovky a chodníku naproti hasičské zbrojnice
směrem ke koupališti už jen čeká na realizaci v jarním období.
Věřím, že s novým zastupitelstvem dotáhneme tyto hlavní projekty do zdárného konce.
Samozřejmě jsme současně připraveni řešit další záležitosti a podněty, které nám
přicházejí od vás, občanů.
Pro nás všechny je pracovní nasazení v závěru roku nejnáročnější.Jen těžko se
bráníme vánočnímu shonu. Pokusme se však na chvíli zastavit a uvědomit si, že čas
vánoční je to nejlepší období pro načerpání duševní pohody a lásky. Přímo v našich
Řícmanicích nám k tomu přispějí - Adventní setkání, dětské Vánoční koledování
a nakonec i nádherné štědrovečerní setkání na návsi u křížku pod zářícím vánočním
stromem.
Vážení občané, přeji našim dětem, aby našli pod stromečkem nějaká radostná
překvapení a všem klidný, šťastný a ve zdraví prožitý závěr letošního roku 2014.
Libor Slabý, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace k možnosti hromadného objednání projektů a šachet
přípojek kanalizace
Vážení občané, z technických a organizačních důvodů je stanoven konečný termín pro
objednání a zaplacení zálohy na projekty kanalizačních přípojek a šachty k jednotlivým
nemovitostem občanů - 15.1.2015
Hlásit zájem můžete na email obec@ricmanice.cz nebo telefonicky na tel. číslech
obecního úřadu 545 227 567 nebo 724 352 527.
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Nové kontakty
Na úřední desce budou trvale zveřejněny kontaktní údaje na nové zastupitele, kontakty
na obecní úřad a podatelnu obecního úřadu a podmínky pro přijímání podání do
podatelny obecního úřadu. Došlo ke změně emailového kontaktu pro obec Řícmanice
a elektronickou podatelnu obecního úřadu.
Nově má elektronická podatelna adresu podatelna@ricmanice.cz, emailové spojení na
obec Řícmanice je nově obec@ricmanice.cz namísto dosavadní adresy
ou_ricmanice@volny.cz.
Telefonické spojení na obecní úřad zůstává nezměněno – 545 227 567 nebo
724 352 527.
Kontakty na nově zvolené zastupitele jsou následující:
Starosta obce Mgr. Libor Slabý, tel. 724 999 866, email starosta@ricmanice.cz
Místostarosta obce Ivo Kristek, tel. 602 578 529, email mistostarosta@ricmanice.cz
Zdeněk Alexa, tel. 724 607 052, email Zdenek.Alexa@seznam.cz - předseda kontrolního výboru
Eva Olešovská, tel. 737 199 952, email Eva.Olesovska@seznam.cz - předseda finančního výboru
Ing. Lenka Lišková, tel. 737 850 446, email djsricmanice@centrum.cz
Blanka Koutská, tel. 737 288 308, email koutska.b@seznam.cz
Ing. Filip Švancara, tel. 724 021503, email filip.svancara@email.cz
Přeji všem pěkné a klidné prožití Vánočních svátků.

Uzavření obecního úřadu Řícmanice v době vánočních svátků
Obecní úřad Řícmanice bude uzavřen od 22.12.2014 do 2.1.2015 uzavřen s výjimkou
pondělí 29.12.2014 od 15:00 do 18:00 hod.
V naléhavých případech prosím volejte mobilní spojení obecního úřadu 724 352 527
nebo starostu obce na tel. č. 724 999 866.
Děkujeme za pochopení.
Lenka Kunčarová, OÚ

BUDOVÁNÍ KANALIZACE V ŘÍCMANICÍCH
Dne 1.10.2014 byla zahájena výstavba doplnění kanalizace v Řícmanicích.Na začátku
stavby bylo nutné zajistit zařízení staveniště, sklad materiálu a další záležitosti. Nyní již
probíhají práce na stoce B (ul. Havlíčkova).Obyvatelům ulic, kde výstavba probíhá,
nebo teprve bude probíhat, přinášejí stavební práce určité nepohodlí, ztížené parkování,
zablácené ulice, výkopy.
Bohužel, tomuto se zabránit nedá, ale zhotovitelská firma postupuje po kratších úsecích
tak, aby neprůjezdnost komunikací byla co nejkratší a to jak v délce, tak i časově.
S jednotlivými vlastníky nemovitostí je řešeno napojení jejich nemovitosti na hlavní řad.
Další postup prací do začátku zimy se bude týkat celé ulice Havlíčkova a bočních ulic
vedoucích z Havličkovy ul. Ovšem pouze těch, na kterých se nemusí provádět přeložky
plynu.
Další přeložky plynu již nelze provádět vzhledem k nutným odstávkám plynu
a nastávající zimě. Tyto části se budou řešit co nejdříve v jarních měsících. Také další
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části Řícmanic, jako je Vyhlídka a Horka, jsou plánovány až na jarní etapu. Přesný
harmonogram prací od zhotovitele nemáme a to hlavně z důvodů možných změn
počasí v zimních měsících. Zatím práce pokračují dobře a je reálné stihnout vše
dokončit do termínu stanoveného ministerstvem a to je říjen 2015.
Prostavěnost do konce měsíce října byla 861 050Kč, předpoklad plnění za listopad je
5 015 211Kč.
V případě že počasí dovolí, bude se na stavbě pokračovat i v zimních měsících tak, aby
byly vždy jednotlivé úseky dokončeny a nezůstávaly zbytečně neprůjezdné místní
komunikace.
V případě technických dotazů ke kanalizaci se můžete obracet na zhotovitelskou firmu:
pan Jiří Kosina, vedoucí střediska tel. 602 513 620, popř. na pana Ivoše Kristka, který
má za obec na starosti technické záležitosti ohledně kanalizace, tel. 602 578529.
Lenka Lišková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jak se máme ve školce…
Měsíc prosinec je plný vánočních světýlek, zní nám do uší vánoční koledy, myslíme na
své blízké a hlavně na děti, čím je pod stromečkem potěšíme nebo překvapíme.
Hned na začátku měsíce nás navštíví Mikuláš se svojí družinou, pozdraví nás,
promlouvá k nám, až se někdy divíme, kolik toho o dětech ví. Ale protože je hodný, tak
nás vždycky obdaruje balíčkem plným zdravých dobrot.
Potom nás potěší divadlo se svojí vánoční pohádkou a jen pár dnů se vyspíme a už je
tu vánoční besídka se svým připraveným programem a tolik očekávaným školkovým
Ježíškem. Šťastné jiskřičky v dětských očích jsou tou největší odměnou pro nás
všechny ve školce.
Společně si pohrajeme s dárky, pochutnáváme si na vánočním cukroví, povídáme si
a prožijeme spolu příjemně adventní čas. Než se rozběhneme domů na vánoční
prázdniny, prožijeme spolu ještě vánoční koledování, kde děti z MŠ vystupují se svým
programem spolu s řícmanickými koledníky a muzikou.
Bohatý Ježíšek s sebou přináší nejen radost, ale také hodně papírového odpadu,
s jehož likvidací bychom vám chtěli pomoci v rámci naší školkové akce.Od ledna 2015
bude každý poslední týden v měsíci umístěn na návsi kontejner pro odkládání
papírového odpadu. Nejen, že se zbavíte papírů, ale pomůžete
tím hlavně dětem ve školce získat peněžitou odměnu a vyhrát
„Soutěž s panem Popelou“, do které se MŠ přihlásila. Sběr
bude trvat do konce května 2015. Pak se kontejner odveze,
zváží se nasbíraný papír a uvidíme, jak jsme dopadli.
Předem vám děkujeme za vaši spolupráci a pomoc.
Přejeme vám příjemný advent, hezké Vánoce, hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2015.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V listopadu jsme přivítali v naší knihovně
do života naše nejmenší občánky.Tento
zvyk se drží v naší obci od nepaměti
a jsme rádi, že tato tradice přetrvává
dodnes.
Tak ještě jednou blahopřejeme rodičům
a do života těm nejmenším přejeme
hodně zdraví, hodně lásky, hodně
úspěchů, aby se jim v naší obci líbilo
a aby zde prožili krásný a dlouhý život.
Foto (zprava): dvojčátka Nela a Bára
Kubešovy, Sofie Kovandová, Jakub Vévoda,
Tomáš Fric, Zoe Celestýna Marešová.

Za kulturní a sociální výbor Blanka Koutská

NOVINKY OBECNÍ KNIHOVNY
Tentokrát nabídka současné české literatury:
Šiander, Hana, Rebeka: Hedvika, Brigita- dvě knihy o stárnoucích ženách, jejich
problémech, vztazích i láskách
Borská Ilona: Poutník pod hvězdami - příběh Josefa Čapka
Beranová Zuzana: Všechny vůně Afriky- příběh Terezy pracující na českém konzulátě
v Keni.
Pekárková Iva: Levhartice - erotický román o střetu kultur a vztazích partnerů
Pilátová Markéta: Tsunami blues - psychologický román o psych. traumatech, ztrátě
iluzí a české stopě na Kubě
Harasimová Markéta: Sametová kůže - životní příběh matky pětiletého chlapce s kriminální zápletkou
Dubská Kateřina: Člověk Gabriel - příběh o člověku, který je jiný - svět kočovníků,
životvesnice pod buchlovskými kopci, přírodní magie
Vácha Dalibor: Červenobílá - historický román o československých legiích v Rusku
běheml. světové války a po ní
Klímová-Kodýtková Růžena: Slečna Liška Bystrouška - pověst z bílovických lesů
Nepil František: Pět báječných strýčků - kina pro děti s ilustracemi Adolfa Borna,
příběhymalé Minky a jejích strýčků
MUDr. Hana Staňková, knihovnice
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ŘÍCMANSKÉ HODY 2015
Krojovaní do sklepa!
I když do Řícmanských hodů 2015 uteče ještě mnoho vody, rádi bychom dobrou náladu
začali ladit již v jarních měsících nadcházejícího roku. Zveme všechny krojované
a příznivce hodů k příjemnému posezení ve sklepích Jižní Moravy. O podrobnostech
vás budeme včas informovat. Těšíme se na hojnou účast.
Klidné Vánoce a šťastný nový rok!
Ivana Hegerová, za organizátory

ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol - pořád se něco děje
Od minulého vydání zpravodaje jsme
uspořádali několik zajímavých akcí.
Koncem září naši malí závodníci na
cyklozávodech v areálu koupaliště
zdolávali na kole nelehké překážky,
nejmenší si vyzkoušeli svoje dovednosti na odrážedlech. Hojně dětmi
navštívená byla také drakiáda na
Vinohrádkách, kde tentokrát i trošku
foukalo a proto vyletělo, někomu
alespoň na chvíli, všech 40 draků.
2. listopadu jsme uspořádali pro děti
večerní hru Les ve tmě. V minulém roce si označenou trasu lesem z Močílek na Nivku
prošlo 45 dětí. Letos se našlo 65 odvážných chlapců a děvčat, kteří se nebáli
s baterkou a kamarádem, menší i s rodiči, hledat 20 stanovišť a zábavnou formou
poznávat přírodu.
Rok od roku také získává větší oblibu Martinský průvod. Na konci cesty zdobené
vydlabanými svítícími dýněmi rozdal Martin perníčky 130 dětem. Krátce před první
adventní nedělí jsme jako každoročně pod vedením paní Báry Vlkové vyráběli
adventní věnce a štoly. Tentokrát vyráběli nejen maminky, i děti odcházely spokojené
s vlastnoručně vyrobeným vánočním svícnem. Mikuláš s čertem letos nadělovali
s mírným předstihem. Krásný anděl rozdal sladkou odměnu všem 30- ti hodným dětem,
které se předvedly se svou písničkou nebo básničkou.
Od 1. října jsme zahájili pravidelné cvičení. Děti,
ženy i muži chodí hrát také stolní tenis a florbal. Naši
cvičebnu využíváme každý den a ještě bychom rádi
rozšířili cvičení pro ženy. Pro cvičence i pro rodiče je
jistě dobrou zprávou, že se rozrůstá počet
kvalifikovaných cvičitelů. Letos další dvě naše
cvičitelky absolvovaly náročný teoretický i praktický
seminář pro cvičitele III. třídy. V této době máme tedy
3 cvičitele s IV. základní třídou, 7 cvičitelů s III. třídou
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a 2 cvičitelky dokonce s II. třídou. V roce 2014 strávili cvičitelé na doškolovacích
seminářích více než 100 hodin!
Co nás dále čeká?
12.12 vánoční tvoření s Renatou Diatkovou – děti si vyrobí dárkovou ozdobnou
krabičku. Tradiční zlatonedělní vycházky do Křtin se můžete zúčastnit 21. prosince,
jistě bude opět probíhat v příjemné atmosféře - zpívání koled, ochutnávka cukroví,
zahřívání nejen čajem,…
10. ledna proběhne další ročník přeboru ve stolním tenise, snad se podaří vytvořit
kromě kategorie ženy, muži, také kategorii dívky, chlapci - všichni trénujte! Na neděli
8.února připravujeme Maškarní karneval pro děti.
O všech těchto i dalších akcích vás budeme v předstihu informovat.
Na závěr mi dovolte za celý výbor TJ Sokol Řícmanice popřát všem klidné a spokojené vánoční svátky, do nového roku hodně štěstí, zdraví a zdravého pohybu.
Eva Olešovská, starostka TJ

Činnost Sportovního klubu Řícmanice
Rekonstrukce budovy kabin
V současné době jsou v plném proudu práce na rekonstrukci budovy kabin. Brigádnicky
byly zbourány téměř všechny příčky a vykopány podlahy. Následně byla odborně
provedena nová hydroizolace, nové rozvody vody a elektřiny. Výsledkem bude úplně
nové vnitřní uspořádání, nové vodo a elektro instalace, nové sprchy, nové kabiny pro
domácí a hostující tým a také nová kabina včetně sprchy pro rozhodčího, kterou budou
moci po většinu sezóny využívat hlavně tenisté.
Právě z důvodu rekonstrukce budovy kabin sehrála všechna 3 naše mužstva svá
podzimní mistrovská utkání na hřištích soupeřů a naopak v jarní části sezóny
2014/2015 budeme hrát všechny zápasy na domácím hřišti a přivítáme všechny naše
soupeře v nově zrekonstruovaných kabinách. Jarní sezóna začne začátkem dubna,
a tak až do poloviny června, každé nedělní odpoledne, se naši příznivci mohou těšit na
fotbalová utkání všech našich tří mužstev.
Vedení klubu plánuje na začátku jarní sezóny uspořádat slavnostní otevření nově
zrekonstruovaných kabin spolu se dnem otevřených dveří, kdy si všichni zájemci budou
moci celou budovu projít a s tímto dílem se důvěrně seznámit – podrobnosti budou včas
zveřejněny.
Tenis – kluziště
S prvními listopadovými mrazíky byly tenisové kurty uzavřeny a „zazimovány“.
Stejně jako v loňském roce vybuduje Sportovní klub společně se Sborem dobrovolných
hasičů za podpory Obecního úřadu kluziště na kurtu u potoka. Věříme, že počasí bude
v letošní zimě příznivější a všichni zájemci o bruslení dostanou prostor se dostatečně
„vydovádět“.
Silvestrovský fotbálek
Sportovní klub připravuje již tradiční Silvestrovský fotbálek pro všechny fotbalové
nadšence. Zúčastnit se ho mohou nejen aktivní hráči, ale vítáni jsou všichni, kdo mají
zájem si zahrát fotbal, bez ohledu na věk a pohlaví. Sraz všech zájemců je 31.12.2014
v 9.30 hodin na hřišti u kabin a slavnostní výkop bude v 10.00 hodin.
Přijďte se s námi rozloučit se starým rokem – občerstvení zajištěno!!!
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Sportovní maškarní karneval
Vedení Sportovního klubu připravuje druhý ročník obnovené tradice sportovních
maškarních karnevalů.
Bohaté občerstvení a hodnotná tombola jsou zajištěny pro všechny, kdo si přijdou si užít
tento karnevalový rej buď v originální nebo „oprášené“ masce, popřípadě „jen jako
civilní „pozorovatelé“.
Srdečně vás všechny zveme v sobotu 24. ledna 2015 do sálu restaurace U Lajcmanů,
kde od 19 hodin začne za doprovodu skupiny Kujáva karnevalové veselí.
Vzpomínka
Dne 13.12.2014 by se dožil 100 let náš dlouholetý hráč a funkcionář pan Kamil Noss,
který měl fotbal nadevše rád.
Sportovní klub Řícmanice přeje všem našim občanům krásné prožití svátků
vánočních a všechno nejlepší v roce 2015.

Ohlédnutí za podzimní fotbalovou sezónou 2014
Muži
Stejně jako obě naše přípravky, sehrálo také naše mužstvo mužů všechna svá
podzimní soutěžní utkání na hřištích soupeřů. Důvodem je rekonstrukce kabin, jak je
uvedeno výše.
Mužstvo nastupovalo ve stejném složení jako v minulé sezóně. V průběhu soutěže se
do týmu po zranění vrátil Honza Lukášek. Trenérem mužstva zůstává Karel Pantůček
mladší.
Po podzimní části soutěže mužstvo skončilo se 14 body na 7. místě tabulky (4 výhry,
2 remízy, 6 proher) s vyrovnaným skóre 31:31. Nejlepším střelcem se stal Jakub Zbořil
s 11 brankami.
Zimní přípravu zahájí mužstvo od pondělí 5.ledna 2015 v 18 hodin v hale na
veterině.Od března plánujeme zahájení přípravy venku na některém brněnském hřišti
s umělou trávou, kde chceme sehrát několik přípravných zápasů.
KONEČNÁ TABULKA ZA PODZIM 2014
Rk.

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

1. Medlánky B

Tým

12

12 0 0

53: 13

36

PK

(Prav)
( 15)

2. S.Lískovec B

12

9 0 3

46: 23

27

( 9)

3. Start B

12

8 2 2

33: 13

26

( 5)

4. Kohoutovice B

12

6 1 5

31: 25

19

( -2)

5. Obřany B

12

6 0 6

19: 23

18

( -3)

6. Řečkovice B

12

5 1 6

25: 30

16

( -5)

7. Řícmanice

12

4 2 7

31: 31

14

( 11)

8. Chrlice B

12

4 1 7

22: 34

13

( -5)

9. Lokomotiva B

12

3 3 6

26: 31

12

( -6)

10. Soběšice B

12

4 0 8

17: 41

12

( -6)

11. Bílovice

12

2 3 7

20: 30

9

( -9)

12. Žebětín B

12

2 1 9

15: 36

7

(-11)
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Starší přípravka – PŮLMISTR s plným počtem bodů !!!
Po velmi úspěšné uplynulé sezóně 2013/2014, ve které jsme obsadili krásné 3. místo,
jsme chtěli i v novém soutěžním ročníku navázat na dobrou hru našeho mužstva. Fakt,
že máme velice úzký kádr, se nakonec paradoxně ukázal jako naše výhoda – celý tým
(hráči, rodiče a trenéři) se obdivuhodně semknul a s výjimkou 2-3 zápasů nastupoval
vždy kompletní. Kluci hráli s obrovským zápalem a chutí, čímž „nakazili“ také svoje
rodiče, kteří s námi jezdili na každý zápas. Kromě nadšení, kluci poskočili také
fotbalově, a to nejen herně, ale hlavně myšlením, což se nejvíce projevilo v zápasech,
kdy jsme prohrávali a museli dotahovat.
Zajímavé bylo, že když jsme v některém utkání již výrazně vedli, kluci polevili, přestali
se vracet, dovolili soupeři přečíslení 3 na 1 nebo 4 na 2 a dostávali takto zbytečné góly.
Naopak v těžších utkáních hráli naplno a zodpovědně celý zápas a nejednou dokázali
nepříznivý stav nejen vyrovnat, ale zvrátit výsledek na svou stranu. Obdržený gól nás
nedeprimoval, ale naopak vyburcoval k ještě větší aktivitě.
Výsledkem „tohoto přístupu“ bylo vítězství ve všech 10-ti zápasech podzimní části
2014!!!
Naše starší přípravka se stala podzimním mistrem s plným počtem 30 bodů a skóre
96:23!!!
Je to vynikající úspěch, ke kterému všichni srdečně blahopřejeme !!!
Navíc když jsem nahlédl do historie našeho klubu, nenašel jsem, že by se kdy
některému našemu mužstvu podařilo vyhrát soutěž nebo půlsoutěž bez ztráty jediného
bodu.
Poř.
Tým
1. Řícmanice
2. Líšeň D
3. Žebětín
4. Bystrc B
5. Svratka C
6. Soběšice B
7. Bohunice
8. Start
9. Lokomotiva
10. Chrlice B
11. Slatina B

KONEČNÁ TABULKA ZA PODZIM 2014
Záp
+
0
Skóre
10
10
0
0
96: 23
10
8
0
2
85: 26
10
7
2
1
85: 24
10
6
1
3
70: 20
10
5
0
5
59: 48
10
4
0
6
33: 80
10
4
0
6
40: 89
10
3
1
6
35: 68
10
2
1
7
32: 76
10
2
0
8
40: 81
10
1
1
8
27: 67

Body
30
24
23
19
15
12
12
10
7
6
4

Naše mužstvo starší přípravky po
posledním zápase v Bohunicích bylo
trenéry ozdobeno zlatými medailemi.
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Mladší přípravka
Po dvou úvodních vysokých porážkách se naše mužstvo „otrkalo“, začalo více bojovat a
také dávat góly. Výsledkem byly již daleko vyrovnanější zápasy a také vítězství.
Svého prvního vítězství dosáhla naše mladší přípravka ve Slatině, kde se nám povedlo
vše „na co jsme sáhli“ a vyhráli jsme 7:2.
V naší soutěži jsme narazili také na výkonnostně hodně slabé soupeře, na kterých si
naši kluci „spravili chuť“ vysokými vítězstvími – v Bosonohách 13:4, na Startu 11:5
a v Maloměřicích 12:0.
Sehráli jsme také 3 velmi vyrovnané zápasy – v Chrlicích jsme dlouho vedli, ale
nakonec jsme nešťastně prohráli 4:5, naopak v Líšni jsme svoje vedení v „infarktovém“
závěru uhájili a zvítězili 7:6 a v posledním zápase v Bohunicích jsme po bezbrankovém
poločase a po velmi vyrovnaném průběhu prohráli 2:4.
Nejdůležitější však je, že kluky zápasy „chytly za srdce“, všichni se na zápas těší
a chtějí hrát, navzájem se povzbuzují, radují se ze vstřeleného gólu, a když se něco
nepovede, jsou „upřímně nešťastní“.
Podařilo se nám dát dohromady velice soudržný kolektiv nadšených kluků (a rodičů),
kteří rádi chodí na tréninky a ještě radši na zápasy a je na nich vidět, že se fotbalem
baví. Výsledkem této „zábavy“ je krásné 5. místo v podzimní část soutěže – klukům
blahopřejeme !!!
Poř.
Tým
1. Bílovice
2. Chrlice
3. Bohunice
4. Lokomotiva B
5. Řícmanice
6. Slatina B
7. Bosonohy
8. Líšeň D
9. Start
10. MCV

KONEČNÁ TABULKA ZA PODZIM 2014
Záp
+
0
Skóre
9
8
0
1
60: 12
9
8
0
1
73: 28
9
6
1
2
75: 25
9
5
2
2
69: 44
9
5
0
4
57: 59
9
3
2
4
47: 46
9
3
2
4
53: 54
9
2
0
7
46: 80
9
1
1
7
57: 70
9
0
0
9
12: 131

Body
24
24
19
17
15
11
11
6
4
0

Naše mužstvo mladší
přípravky (vpravo) před
vítězným zápasem v Maloměřicích.
Zleva: Filip Malík, Ondra
Kalvoda, Honza Vojáček,
Matyáš Dvorský, Toník
Čiviš, Fanda Vitula, Vojta
Rokos, Honzík Tollar,
Lukáš Jelen a Míša
Tollar.
Na této fotce nejsou, ale do kádru mužstva ještě patří Ondra Jurka, Patrik Hricko
a Tomáš Horník. Celkem náš současný kádr mladší přípravky tvoří 8 hráčů z Řícmanic,
4 z Babic a 1 z Kanic.
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Zimní příprava obou našich přípravek
Obě naše přípravky od listopadu trénují každé pondělí v tělocvičně kanické školy a od
poloviny prosince chceme také využívat každé liché úterý větší halu v Babicích.
Jsme rádi, že se do tréninků v tělocvičně, stejně jako na podzim na hřišti, zapojili také
kluci, kteří dosud nejsou registrovaní a chodí si s námi „jen tak“ zatrénovat a zahrát.
Věříme, že se nám podaří je také „nakazit“ fotbalem, a že příští rok je v novém
soutěžním ročníku už uvidíme pravidelně nastupovat v našich dresech k mistrovským
utkáním.
Máme přislíbeno, že během zimních měsíců dostaneme pozvánky na několik halových
turnajů, avšak konkrétní termíny ještě nejsou známy.
Také plánujeme uspořádat vlastní halové turnaje, jeden pro mladší a jeden pro starší
přípravku ve sportovní hale v Tišnově – termíny budou ještě upřesněny.
Věříme, že nadšení a chuť do hry klukům vydrží nejen během zimní přípravy, ale také
v nadcházející jarní sezóně, kdy sehrajeme všechny zápasy na našem hřišti a doufáme,
že kluci se budou chtít před domácím publikem ukázat s nejlepšími výkony.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

Hasiči informují
Dobrý den Řícmanice,na podzim a s přicházející zimou skončila hasičům takzvaná
okurková sezóna. To znamená, že již neplatí pořekadlo, že „hasič leží a plat mu běží“,
obzvláště pro dobrovolné hasiče, kteří zpravidla leží jen pod dosluhující hasičskou
technikou.
S příchodem zimy se v naší geografické oblasti, pro nás již vžila jedna ze základních
potřeb člověka, a to obstarat si teplo.Nejčastěji tuto potřebu uspokojíme prostřednictvím
spalného tepla, při kterém nejčastěji využíváme plyn, dřevo nebo uhlí.S tímto
spalováním ovšem nastává i riziko požáru.Většina z nás si však toto riziko uvědomuje
a tak k této činnosti přistupuje obezřetně.
S nadcházejícími svátky, ovšem nastává i jiné riziko vzniku požáru. V domácnostech se
zapalují svíčky a s tím i riziko, které si často ani neuvědomujeme.
Jednou s nejčastějších příčin vzniku požárů bývá i adventní věnec se svíčkami, které
často nejsou opatřeny vhodnou podložkou bránící kontaktu tepla s věncem.Riziko, že
nám pak věnec vzplane, je velké. Proto je potřeba při jeho pořizování mít toto na mysli.
Od svíček, které jsou zapálené na adventním věnci nebo na vánočním stromečku
bychom neměli odcházet z místnosti a mít tak vše pod dohledem.
Dost již bylo prevence a nyní se zmíníme
o naší činnosti. Dne 13.9.2014 jsme byli
pozváni
na
Oslavanské
historické
slavnosti. Byli jsme požádáni, abychom
přijeli i s naší hasičskou historickou
technikou a předvedli s ní ukázku
požárního útoku. Do Oslavan jsme dorazili
s naší „Erenkou“ a stříkačkou Sigmund
Pumpy z roku 1940, se kterou jsme
předvedli ukázku. Naše historická technika
nás ani tentokrát nezklamala a vše
proběhlo jak k naší spokojenosti, tak i ke
spokojenosti všech přihlížejících.
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28.9.2014 jsme byli požádáni o spolupráci při prověření odtokových podmínek ze
spodních pater Mariánské jeskyně, která se nachází nedaleko obce Křtiny.Zúčastnili se
jednak členové speleologické skupiny ZO 6-05 Křtinské údolí, SDH Březina a naši
hasiči. Tuto akci jsme pojali jako výcvik naší jednotky při dodávce vody v hůře
přístupném terénu a ověřili jsme si také spolupráci se speleology. Fotografie z obou
akcí jsou k nahlédnutí na http://sdhricmanice.rajce.idnes.cz/
Před nastávající zimou jsme provedli na naší hasičské technice zimní údržbu a přes
zimu bychom se chtěli i nadále věnovat opravám automobilu Praga RN.
Závěrem si Vás Sbor dobrovolných hasičů Řícmanice dovoluje pozvat na Ostatkovou
zábavu, která se bude konat 20.2.2015 v sále restaurace U Lajcmanů. K tanci a poslechu bude hrát a zpívat Duo Kobylka + Noss. Těšit se také můžete na rej masek, půlnoční bohoslužbu a bohatou tombolu. Občerstvení jako vždy bude připraveno v Pekle.
SDH Římanice a členové výjezdové jednotky obce Vám přejí krásné prožití vánoc a vše
nejlepší v novém roce 2015.
Za SDH a výjezdovou jednotku obce Zdeněk Alexa

Anděl pastýřům zvěstoval…
Přichází doba, která má zvláštní neopakovatelnou atmosféru, čas, který byl téměř 4000
roků předpovídán proroky a lidé očekávali příchod Spasitele.
Poslední prorok Jan Křtitel řekl jasně lidem, že po něm přichází ten, kterému Jan není
hoden ani zavázat řemínky na opáncích.
Texty, ve kterých je popsán příchod Ježíše, Božího Syna na Zemi se jednotně shodují
v tom, že, ač byla Maria v požehnaném stavu, v Betlémě nebylo místo, kde by mohla
v obydlí porodit. V tu dobu v Betlémě probíhalo sčítání lidu, hostince byly obsazené
a obyvatelé žili svůj život a nebyli příliš ochotni pomáhat potřebným. Tak pro příchod
Boha na tuto Zem zůstal chlév. A On to místo přijal.Od chvíle, kdy Pán sestoupil a vzal
na sebe lidskou podobu, začal nést svoje utrpení. Krátce po narození Ježíše musela
Maria a Josef s Ježíškem uprchnoutpřed králem Herodem do Egypta.
To podstatné na adventu je skutečnost, že Bůh přichází k nám, ke každémubez výjimky.
Každý máme čtyři týdny čas na to, abychom přijali možnost setkání s Bohem. Můžeme
však tento čas využít ve shonu, starostech, v utrácení peněz…..
Pro ty, kteří byli v Betlémě připraveni přijmout proroctví o příchodu Mesiášea skutečně
očekávali Jeho příchod, Bůh otevřel nebesa a andělé zvěstovali bdělým pastýřům, že se
právě narodil Ten na kterého tak dlouho čekají. Zvěstovali také, kde Jej najdou.
I když byl Betlém plný lidí, tak jen ti bdělí přinesli Ježíškovi, jeho matce a Josefovi
dary.Přišli se také poklonit tři králové z východu.Král Herodes mezi nimi nebyl.
Čas adventní, který začíná v tomto roce poslední listopadovou nedělí, je velkou
příležitostí k setkání s Bohem. Moc bych všem přál, aby každý z nás byl jako ti pastýři
a tři králové, připraven v této době přijmout advent nejen jako čas k přípravě vánoc,
k návštěvám, firemním oslavám, ale jako dobu k setkání s Bohem.
Za Ora et Labora 2010 Ing. Leoš Kubíček
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Sedmdesáté výročí zmařených životů v Řícmanicích
Letos, přesně 22.listopadu uplynulo 70 roků od tragické události, kdy při leteckém útoku
spojeneckých vojsk na brněnský železniční uzel přišlo o život 7 řícmanických občanů.
Čtyři dospělí a tři děti.
Byli to lidé, kteří neměli s válkou nic společného, jen to, že utrpení, které válka přináší,
museli snášet.
Údaje o tragické události popsal
v řícmanické kronice, bývalý ředitel
školy pan Páral. Svědectví o této
události sepsal i pan Bedřich Souček,
jehož dům, ve kterém bydlel, byl
výbuchem také značně poškozen.
Protože se za celá léta nenašel
v obci nikdo, kdo by tuto bolestnou
událost veřejně připomenul, rozhodli
se členové o.s.Ora et labora 2010 ve
spolupráci s obecním zastupitelstvem, postavit před budovou bývalé
školy kámen s pamětní deskou.
Za duše všech zesnulých byla v sobotu 24.listopadu 2014 sloužena bohoslužba
a pomníček byl požehnán P. Jaroslavem Filkou, farářem z Bílovic.
Za Ora et Labora 2010 a obecní zastupitelstvo Dana Menšíková a Blanka Koutská

,,Chceš být šťastný jeden den, vypij si. Chceš být šťastný jeden rok,
ožeň se. Chceš být šťastný celý život, věnuj se včelaření."
Máme tu zimu a s ní pomalu i konec roku. A jak už to tak chodí, mnozí z nás si
k Novému roku berou různá předsevzetí. A proto začínám pranostikou, nad kterou je
dobré se zamyslet. Nakonec každý si v ní může najít to své a nadělit si svůj dárek pod
vánoční stromek.
Zima je svým způsobem pro včelaře příjemným obdobím. Včelař v zimním období
relaxuje pohledem na plné sklenice medu, ochutnává medovinu, řícmanický včelař
pohledem z okna na krásu svého okolí. V tomto období není nucen vyvíjet aktivity
spojené s rozvojem vegetace.Všechno spí, v ideálním případě pod sněhem s teplotami
pod nulou. Není kam spěchat, není co uspěchat, to co jsme udělali pro včely do konce
září je minulostí a v součastném zimním období už nelze nic vrátit zpět.
A jak vypadá takové zimování včel?
Včely v zimě nespí, ale žijí v poklidnějším tempu než v létě.Přijímají potravu a jejich
metabolismus funguje normálně.V tomto období včely v úlu vytvoří tzv. „zimní hrozen“
kde se povrchová teplota hroznu udržuje na stálé teplotě cca 14°C . A aby v čely z kraje
nezmrzly, neustále se vyměňují. Pokud se venku oteplí, hrozen včel se roztáhne,
podpoří proudění vzduchu, dojde k ochlazování a naopak pokud se venku ochladí,
hrozen se stáhne, vytvoří se tak vyšší teplotní izolace a sníží se tepelné ztráty
přirozeným prouděním. Kromě této dokonalé teplotní regulace se zimní hrozen
postupně posouvá po zimních zásobách. Energii na vytápění chomáče včely získávají
právě ze zimních cukerných nebo medových zásob. A právě ty jsou důležité
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k přežití.Včely v zimě nehynou mrazem – nýbrž hladem.Pokud zásoby předčasně
dojdou, včelstvo uhyne.Mnohdy stačí, aby mezi chomáčem včel a zásobami byla
několika centimetrová mezera a včely už se k potravě nedostanou.
Postupným odvíčkováváním buněk se zásobami padá na dno úlu měl. A právě na
úlových podložkách je možné kontrolovat stav včelstva a život v úle.
Kam ale v zimě „chodí na záchod“, když nemohou vylétnout z úlu? Včela své výkaly
odkládá do tzv. výkalového váčku tak, aby neznečistila plásty a případně do včelstva
neroznesla nemoci. V případě krátkého oteplení pak vyletí z úlu a vrací se s váčky
prázdnými.Včelaři říkají, že se včely letí vyprášit. Vcelku mě pobavil název jednoho
článku s názvem „V předjaří nesušte prádlo u úlů.“
Závěrem bych rád všem pravidelným čtenářům, nejen včelařského sloupku, popřál
poklidné adventní dny a zastavení všech každodenních povinností.
A jeden včelařský na konec roku.
Sousede, nevadilo by Ti to, kdybych šel přes tvoji zahrádku? Chci chytit vlak v 13.10.
Klidně, ale když to bude vadit včelám, chytíš i ten ve 12.40.
Tak ať nám bzučí i v roce 2015.
Za řícmanické včelaře Pavel Křížek

ZNÁTE HO?
Je příjemný a usměvavý, je mu 51 let. Rodilý Řicmaňák to není,
ale můžete ho potkat téměř na všech akcích, které se u nás
pořádají. V kroji, s housličkami, s basou, nebo s klávesami, na
fotbale, na tenisových kurtech a od listopadu nejčastěji na
obecním úřadě.
Už víte, o kom je řeč? Je to náš nově zvolený starosta obce
Mgr. Libor Slabý a my jsme ho pozvaly na kus řeči, abychom
vám ho více představily.
Už jsme zmínily, že Řícmaňák nejsi, odkud tě sem vítr zavál?
Pocházím z Moravských Budějovic, navštěvoval jsem tu základní
i střední školu. Po absolvování Pedagogické fakulty
v Ústí
nad Labem (obor matematika, základy techniky a hudební výchova), jsem téměř 8 let
učil děti na základní škole a na gymnáziu matematice a hru na různé hudební nástroje.
Seznámil jsem se s paní učitelkou Yvonkou, začal plánovat společný život a uvažoval
jsem o své budoucnosti ve školství. V té době přišla nabídka mého kamaráda jít do
Brna prodávat automobily. To bylo v roce 1998. Přeci jen, plat učitele nebyl až tak
růžový a u aut se vydělává víc. Vypracoval jsem se až na vedoucího prodeje a tam jsem
byl prakticky do minulého měsíce.
Jak jste se dostali zrovna do Řícmanic?
Asi dva roky jsme bydleli v podnájmu na velkém sídlišti v Brně, ale nelíbilo se nám tam.
Když jsme čekali syna Vojtíka, chtěli jsme z města pryč a Řícmanice se nám hned
zalíbily. Jsme zde od roku 2001, hned jak se dostavěla první bytovka.
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A co hody a muzika?
Krátce po nastěhování jsme se šli s rodinou podívat do místního sálu na Vánoční
koledování, zde jsem začal poznávat místní muzikanty. V roce 2004 jsem šel
s houslemi na hodové zpívání. Tak jako vrána k vráně sedá, přes muziku jsem se začal
seznamovat s řícmaňáky.
Dříve jsem preferoval big beat a swing, ale v Řícmanicích mě pohltil folklor, moravské
písně a dobré moravské víno. Na hody chodíme v kroji pravidelně od roku 2004, letos to
bylo tedy po jedenácté!
Pane starosto, přejdeme k úřadu. Co tě vedlo k politice?
Po dvaceti letech od revoluce jsem byl zklamán momentální politickou situací, nechtěl
jsem jen nečinně přihlížet a nadávat. Vstoupil jsem se svými ideály do VV, bohužel, tato
politická strana zklamala. Nepřestal jsem však věřit v možnost zlepšení politické
situace. Dospěl jsem k názoru, že tyto změny k lepšímu představuje politické hnutí ANO
2011, kterého jsem se stal členem.
Proč ses rozhodl po čtyřech letech místostarostování ucházet o funkci v obci
nejvyšší?
Funkci místostarosty jsem vykonával při zaměstnání a měl jsem pocit, že se spoustě
věcem nemůžu věnovat tak, jak by bylo potřeba a jak bych si přál. Po zvolení do funkce
starosty jsem tedy ukončil pracovní poměr a záležitostmi obce se budu věnovat naplno.
Přál bych si, aby mě občané neváhali zastavit na ulici, poslat mail, nebo telefonovat své
náměty a připomínky, nebo upozornit na nedostatky.
Věřím, že společně se zastupiteli a vámi, občany Řícmanic, se nám podaří vytvářet
vesnici, ve které budeme rádi žít my, i naše děti.
připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
Ve čtvrtek 18. prosince 2014 od 18 hod - vystoupení dětí v sále restaurace U Lajcmanů,

ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN
21. prosince 2014

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
24. prosince 2014 ve 22 hod na návsi pod vánočním stromen

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
31. prosince 2014, sraz v 10 hod na hřišt

SETKÁNÍ SENIORŮ
Připravuje se na leden 2015 - termín bude upřesněn

PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISE
10. ledna 2015 ve cvičebně TJ Sokol Řícmanice

SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL
24. ledna 2015 v sále restaurace U Lajcmanů

OBECNÍ PLES
7. února 2015 v sále restaurace U Lajcmanů

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
8. února 2015 v sále restaurace U Lajcmanů

OSTATKY
20. února 2015 v sále restaurace U Lajcmanů

BESEDA U CIMBÁLU
březen 2015 - termín bude upřesněn

AMATÉRSKÉ DIVADLO ŠKEBLE Z LANŠKROUNA
březen 2015 - termín bude upřesněn

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. 3. 2015. Uzávěrka příspěvků a inzerce 28. 2. 2015.

