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Vážení občané, 
asi se mnou bude většina z vás souhlasit, že zima se nám letos ukázala v plné 
parádě a jsme rádi, že je jaro za dveřmi. 
Hlavně v zimní údržbě nám dala zima opravdu zabrat. Zejména, když se ukázalo, 
že vše plánované již v letních měsících bude jinak a museli jsme rychle řešit nové 
varianty zimního úklidu obce. Nakonec jsme se domluvili s panem Miškou z Ochozi 
a společnými silami se nám podařilo zimní údržbu zvládnout.  
Příjemnější stránkou letošní zimy bylo, že se podařilo uvést do provozu nové 
kluziště, které už o zimních prázdninách poskytlo našim dětem, ale nejenom jim 
nové zážitky.  Jsme si vědomi toho, že tato novinka přináší sousedícím občanům 
také problémy, ale snažíme se je řešit. 
Co nás čeká v letošním roce z pohledu investičních akcí? 
Nejdříve se musí vybudovat přechod pro chodce na návsi, který se z důvodu 
rychlého nástupu zimního počasí nemohl realizovat. Také se ještě bude dodělávat 
autobusová zastávka Na Štukách. 
Pracuje se na projektu rekonstrukce chodníku na ulici Husova. Dle získání dotace 
by k realizaci mělo dojít v letošním nebo v příštím roce. 
Změnou by měla projít také naše knihovna. Společně s paní knihovnicí MUDr. 
Hanou Staňkovou jsme zažádali o dotaci na elektronizaci naší knihovny. Pokud vše 
dobře dopadne, čeká nás nový zápůjčkový systém, čtenáři se budou moci podívat 
na databázi knih a plno dalších věcí. 
Také jsme se rozhodli zažádat o dotaci na opravu lesních cest. Podmínky této 
dotace mají některá omezení, např. maximální šířka cesty může být 2m, termín 
odevzdání žádosti 17. 3. 2017 je trošku šibeniční. Ale vzhledem k tomu, že dotace 
je 100%, musíme se pokusit takové finanční prostředky získat.  
Vzhledem k tomu, že neustále dochází k průběžnému vyhlašování nových 
dotačních výzev z různých oblastí, dohodlo se zastupitelstvo na vyhotovení 
projektů. Je nutné být připraven a na výzvy rychle reagovat. Měly by se týkat 
komunikací, chodníků, zeleně v obci atd. 
Z dalších akcí, které jsou v letošním roce v plánu je např. oprava schodů Na Skále 
nebo pořízení skladových prostor na ekodvorku.  
Na závěr dnešního úvodníku přeji všem hezký celý rok 2017.   

 Libor Slabý, starosta 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Místní poplatek za komunální odpad 2017 
  

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5.2017. 
Sazba: 500 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice, cizince, za 
každý objekt určený nebo sloužící k rekreaci, dále za dům s č.p. nebo byt, kde není 
žádná osoba hlášená k trvalému pobytu. 
Variabilní symboly při bezhotovostní platbě: 
Občané s trvalým pobytem v obci, rodinné domy 
VS 12017xxx (kde xxx je číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
Občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy 
VS 117xxxyy (kde xxx je číslo popisné domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní zleva) 
Za prázdné domy s č.p. nebo byty, kde není žádná osoba hlášená k trvalému 
pobytu VS 52017xxx (kde xxx je číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
Za chaty bez trvalého pobytu  
VS 62017xxx (kde xxx je evidenční číslo chaty, nuly se doplní zleva) 
Za cizince 
VS 72017xxx (kde xxx je evidenční číslo chaty, č.p. rodinného domu, nuly se doplní 
zleva) 
Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337 
  

Místní poplatek za psy 2017 
  

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5.2017. 
Sazba:  150 Kč za prvního psa a 225 Kč za každého dalšího psa 
Důchodci: 80 Kč za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa 
Variabilní symboly při bezhotovostní platbě: 
Občané s trvalým pobytem v obci 
VS 32017xxx (kde xxx je číslo popisné domu, nuly se doplní zleva) 
Občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy 
VS 317xxxyy (kde xxx je číslo popisné domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní zleva) 
Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1341 
 

Platby lze provádět: 
Hotovostně v úředních hodinách (Po: 15-18 hod, St: 9-11 a 15-17 hod) na pokladně 
OÚ Řícmanice, Komenského 68. 
Bezhotovostně na účet obce Řícmanice č. účtu: 1345044329/0800, k.s. 0308 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Posíláte-li platbu prostřednictvím internetového bankovnictví, můžete do zprávy 
pro příjemce vypsat: 
Co hradíte (odpady, pes, nájemné za chaty) 
U odpadů jména všech osob, za které hradíte, u psů jméno majitele 
Číslo popisné, u chat číslo evidenční i se zn. E, jinak nelze poznat zda se jde o chatu. 
 

Informace z kroniky: 
 

Narození dětí v roce 2016:    6  
Zemřelí občané v roce 2016:    4 
Počet přistěhovaných občanů v roce 2016:   23 
Počet odstěhovaných občanů v roce 2016:   8 
Počet obyvatel k 1.1.2017:    784 

 
Strom života k 1.1.2017 po 5 letech 

Rok narození Věk Muži Ženy Celkem 
- 1922 95 0 1 1 

1923 – 1927 90 3 4 7 
1928 - 1932 85 6 6 12 
1933 - 1937 80 8 12 20 
1938 - 1942 75 13 9 22 
1943 - 1947 70 22 24 46 
1948 - 1952 65 22 23 45 
1953 - 1957 60 18 15 33 
1958 - 1962 55 22 28 50 
1963 - 1967 50 22 22 44 
1968 - 1972 45 45 28 73 
1973 - 1977 40 53 41 94 
1978 - 1982 35 27 32 59 
1983 - 1987 30 19 23 42 
1988 - 1992 25 21 18 39 
1993 - 1997 20 10 21 31 
1998 - 2002 15 21 19 40 
2003 - 2007 10 32 27 59 
2008 - 2012 5 35 28 63 
2013 - 2017 0 10 15 25 

Celkem 392 392 784 
Průměrný věk 40 41 41 
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Statistika jmen a příjmení k 1.1.2017 
Různých jmen 208, z toho nejvíc: 
Jiří (25), Jana (24), Jan (22), Petr (19), Tomáš (19), Martin (18), Hana (15), Lukáš 
(15), Karel (14), Eva (14), Marie (12), Pavel (12), Michal (11), Josef (11) 
Různých příjmení 423, z toho nejvíc: 
Slabý – 7, Slabá – 4 
Noss – 4, Nossová – 7 
Novotný – 5, Novotná – 6 
Heger – 6, Hegerová – 4  
Prokop – 6, Prokopová – 4 

Petra Katolická 
Vítání občánků 
Milí rodiče, dne 21.5.2017 v dopoledních hodinách budeme v sále Obecní kni-
hovny vítat naše nejmenší občánky do života, narozené v období od března 2016 
letošního jara. Jsme rádi, že tento krásný zvyk se těší zájmu všech rodičů našich 
nejmenších dětí a téměř všichni se ho zúčastňují. Prosíme rodiče, kteří se chtějí se 
svými dětmi vítání občánků zúčastnit, aby svou účast potvrdily na obecní úřad 
telefonicky (545 227 567), nebo emailem (obec@ricmanice.cz) na obecní úřad.  
Zveme rodiče, děti a všechny jejich blízké na tento slavnostní akt a těšíme se na 
Vaši účast. 

Blanka Koutská a Eva Olešovská, kulturní výbor 
 
Víceúčelové hřiště 
Všem příznivcům děkujeme za překvapivě vysoký zájem o veřejné bruslení a hokej 
na řícmanském kluzišti. V průběhu těchto dnů se ukončuje zimní sezóna a 
připravuje se plocha pro víceúčelové hřiště. Zájemci ho budou moci využívat 
k řadě sportů – basketbalu, fotbalu, nohejbalu, volejbalu, hokejbalu, florbalu, 
tenisu i dalším míčovým a míčkovým aktivitám. Bude možnost i inline bruslení a 
inline hokeji. Fantazii se nekladou žádné jiné meze než mantinely.  
Po dořešení všech legislativních kroků bychom rádi ke spokojenosti všech občanů 
provedli společně s investorem oficiální akci k otevření hřiště. Ze srdce doufáme, 
že tato akce proběhne co nejdříve. 

Libor Slabý, starosta 
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Rozpočet 
Obec hospodařila v roce 2016 dle schváleného rozpočtu, který schválilo ZO dne 
29.3.2016 usnesením č. 3.3.-10/2016, rozpočet byl upraven v roce 2016 šesti 
rozpočtovými opatřeními.  
Rozpočet ve výši 9 481 000,- Kč na straně příjmů, 8 781 000,- Kč na straně výdajů 
a financování – splátky úvěrů a půjček ve výši 700 000,-Kč. 
Skutečnost činila 10 767 777,60 Kč na straně příjmů a 8 082183,44 Kč na straně 
výdajů. 
Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností byl způsoben zvýšeným daňovým příjmem, 
neuskutečněným plněním – výstavba přechodu na návsi, získání dotací – rodinná 
politika, pasport komunikací a dopravního značení, případně úsporou výdajů. 
 

Příjmy: 
Největší podíl příjmů obce představují příjmy z daní (7 675 tis. Kč) a poplatků (509 
tis.Kč), přijaté transfery ve výši 292 tis. Kč. 
Dalším příjmem je pronájem bytů a nebytových prostor (1 270 tis.Kč) a příjmy 
z provozu koupaliště (416 tis.). 
Přijaté dotace v roce 2016: 
Obec Řícmanice přijala v roce 2016 dotaci na pol 4116 s UZ 13013 z ÚP ve výši 
57 600,- Kč a dotaci na konání voleb na pol.  4111 UZ 98193, ve výši 22 000,-Kč, 
z dotace byla použita částka 15 78,-Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 6 921,-Kč 
vrácena JMK do 15.2.2017. 
Dále obec přijala dotaci na pol. 4112 v částce 142 600,-Kč na pokrytí výkonů 
spojených s výkonem veřejné správy. 
Obec přijala dotaci na pol. 4122 ve výši 70 tis.Kč (25 tis. Časnýř - Rodinná politika) 
a 45 tis. Pasport dop. značení) 
 

V roce 2016 proběhlo finanční vyúčtování dotací  z r. 2015: 
Zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří, Kulturní dům Řícmanice, 
Masarykovo nám. 35: 
Dotace EU 1 126 608,69 Kč, dotace SFŽP 66 270,99 Kč, předána Závěrečná 
monitorovací zpráva  
Akce Řícmanice - doplnění kanalizace:  
Dotace EU ve výši 23 841 359,-Kč, dotace SFŽP ve výši 1 402 432,88 Kč, půjčka ve 
výši 1 402 432,88 Kč, předán Protokol závěrečného vyhodnocení akce. 

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ OBCE 
ŘÍCMANICE  

V ROCE 2016 
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Likvidace BRO v obci Řícmanice: 
Dotace EU ve výši 690 590,15 Kč, dotace SFŽP ve výši 40 621,99 Kč, předána 
Závěrečná monitorovací zpráva 
 

Výdaje: 
Běžné výdaje činily v r. 2016 částku:  7 031 tis. Kč, proti minulému roku se snížily 
z důvodu šetření na splátky úvěrů dalších let. 
Kapitálové výdaje činily v r. 2016 částku 1 051 tis. Kč. 
V roce 2016 byly provedeny opravy komunikace a chodníků (190 tis. Kč), 
zpomalovací pruhy (120 tis.).  Pokračovalo se s budováním zastávky Štuky 537 tis., 
byla provedena výměna el. vedení a částečná výměna veřejného osvětlení na ulici 
Husova (190 tis. Kč), zakoupen nový zahradní traktor (82 tis.), provedena oprava 
hasičského auta LIAZ (90 tis. Kč). 
Obec Řícmanice začala v r. 2016 splácet půjčku SFŽP ve výši 1 402 tis. Kč na 
dobudování kanalizace, výše čtvrtletní splátky činí 35 tis. Kč, spláceno do r. 2025  
a  úvěr ČS ve výši 10 500 tis.Kč , který byl čerpán na akci doplnění  kanalizace v obci, 
měsíční splátka v r. 2016 30 tis. od r. 2017   částka 94 tis. za měsíc, spláceno do      
r. 2025. 
V roce 2016 činila splátka úvěru částku 360 tis. a splátka půjčky 105 tis. Kč. 
 

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 2016: 
TJ Sokol Řícmanice: 20 tis. Kč 
SK Řícmanice:  28 tis. Kč 
Ora et labora: 12 tis. Kč 
Včelaři Bílovice: 5 tis. Kč 
Skauti Bílovice: 5 tis. Kč 
Tyto dotace byly použity v souladu se smlouvou. 
 

Obec v roce 2016 neposkytla žádnému jinému rozpočtu ani organizaci nebo FO 
z rozpočtu půjčku. 
Obec má zřízenu PO - MŠ Řícmanice, v roce 2016 obec poskytla příspěvek MŠ ve 
výši 300 tis. Kč. 
Obec Řícmanice má podíl 2/71 v s.r.o. KTS EKOLOGIE, IČO 28310942, vklad 50 tis. 
 

Stav na bankovních účtech k 31.12.2016 celkem: 5 734 924,80 Kč 
231 0100 ZBÚ ČS: zůstatek k 31.12.2016:  4 809 660,77 Kč 
231 0200 ZBÚČNB:  zůstatek k 31.12.2016:     629 951,46 Kč 
236 0200 FO ČS:     zůstatek k 31.12.2016:   295 312,57 Kč 
 

Eva Valná, účetní obce 
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Tak jako každoročně trochu suché statistiky a zhodnocení loňského roku: 
Knihovní fond: 2748 knih-z toho naučné 505 a beletrie 2243 
Úbytek: 47 knih (opotřebované či dlouho nepůjčované) 
Přírustek: 122 knihy za celkem 17.239,- Kč 
Počet aktivních čtenářů: 57 z toho do 15 roků 17 
Celkem vypůjčených knih: 1449  
Účast na akcích: tvořivé dílny pro děti, deskové hry, besedy s dětmi - celkem 340 
dětí 
Srovnáním s předchozími roky mohu říci, že se všechny údaje příliš neodlišují. 
Přihlásili se noví čtenáři, ale současně část stávajících přestala docházet a skončila 
jim registrace. V dalších aktivitách jsme se s paní Vendulou Borůvkovou zaměřily 
na děti, zcela pravidelně se hrály deskové hry, v březnu byla beseda s dětmi 
z mateřské školy, na jaře kvízové odpoledne, beseda o knize paní Borůvkové Annie 
a Berlepsové, koncem školního roku tvorba cestovatelských deníčků a před 
vánocemi výroba vánočních dekorací. Na jaře proběhla i burza vyřazených a 
přinesených knih. Podrobnosti o těchto aktivitách najdete na webových stránkách 
knihovny. 
Znovu připomínám kontakty na knihovnu: 
Telefon: 545228408 
E mail: knihovna.ricmanice@volny.cz 
Webové stránky: knihovnaricmanice.webk.cz 
Výpůjční den: úterý 14-19 hod 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
 
 

 

Když zima končí a jaro začíná 
Zimní období je krásné, veselé, plné sněhových radovánek, zimních sportů, 
kterých jsme si letos konečně užili více než v předešlých letech i ve školce. 
 Jen ty nemoci kdyby tolik nebyly. To nám bohužel pokazilo radost z letošního 
sněhu. Velmi nás mrzí, že nám rodiče dávají do školky děti nemocné, s kašlem,         
s  rýmou,  s průjmy  a nepočítaje  vši. Tyto infekční nemoci se rychle opakovaně 
šířily mezi dětmi a zaměstnanci školky  a byli jsme pořád všichni  nemocní. Víkendy, 
čas, kdy si máme odpočinout, jet třeba na výlet, jsme trávili doma a léčením, 
abychom mohli v pondělí otevřít školku. Proto hledáme účinné řešení. Pořídili 
jsme do třídy aromalampy s dezinfekčními aromaoleji, chceme pořídit kvalitní 

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
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čistič vzduchu, zvlhčovače vzduchu, vzduchové filtry. Ale nejvíce to vyřeší zdravé 
děti ve třídě. Zaměstnanci už jsou unaveni neustálým léčením se, přecházením 
nemocí a kupováním léčiv. Tak snad se to zlepší a rodiče budou zodpovědnější vůči 
svým dětem, vůči sami sobě a zaměstnancům školky.   
Ale ted´ už něco optimističtějšího 
- přichází jaro a s ním nová síla, 
slunce, probouzející se příroda, 
která nás osvěží a dodá nám 
energii, radost. Po masopustním 
období máme předvelikonoční 
období, během kterého bude: 
jarní divadlo, měsíc knihy, 
návštěva Moravské galerie, jarní 
prázdniny, vítání jara, vynášení 
Moreny, Den vody, a to vše při 
další pravidelné týdenní nabídce činností pro děti. Máme se na co těšit.  
„ Ve zdravém těle, zdravý duch“  …se hodí napsat na závěr tohoto článku. Mějme 
to tedy napaměti a podle toho se chovejme vůči sobě a svému okolí.  

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 
 
 
 

 

 

Obec Řícmanice a Římanská hodová chasa Vás srdečně zvou na BESEDU                       
U CIMBÁLU, která se uskuteční v sobotu 18. března 2017 od 20 hod. v sále 
Restaurace U Lajcmanů. K tanci a poslechu zahraje místní cimbálová muzika 
Řícmanica a Řícmanští šumaři. Pro milovníky drobného hazardu bude připravena 
domácí tombola. Chcete-li ji obohatit výrobkem z Vaší vlastní kuchyně, budeme 
velmi potěšeni. Cenu přineste přímo na akci. Nebude chybět dobré víno a něco 
malého k zakousnutí.Nezapomeňte si veselou náladu. Těšíme se na hojnou účast. 

Ivana Hegerová za kulturní výbor 
 

 
V závěru minulého roku se nám podařila uskutečnit mnoho let odkládaná a 
finančně náročná akce: zlepšení akustiky ve cvičebně. Všichni, kdo tělocvičnu 
navštěvují, výraznou změnu jistě poznali. Na strop byly namontovány akustické 
podhledy, do kterých bylo zasazeno nové osvětlení. 

TJ  SOKOL  ŘÍCMANICE 

BESEDA U CIMBÁLU 
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V prosinci jsme pořádali tradiční, 
oblíbené vycházky -  zlatonedělní 
a silvestrovskou. Řícmaňáky bylo 
možné také vidět na Bílovickém 
Silvestrovském běhu do schodů.  
Na konci ledna jsme uspořádali 
společně s Obcí Řícmanice, 
Sportovním klubem a SDH Dětský 
maškarní karneval, tentokrát pod 
názvem „LETEM SVĚTEM“.   
O zábavné odpoledne se postaralo Divadlo Na vlnce s herečkou a moderátorkou 
Českého rozhlasu Jarkou Vykoupilovou. Pro děti byly připravené hry, písničky, 
malá tombola, i krátké povídání o všech světadílech. Každé dítě se na podiu 
zúčastnilo soutěže za malou odměnu. Také šikovní rodiče si vysoutěžili malé 
odměny. Děti odcházely s balónkem, sladkostí a jistě i s hezkým zážitkem. 

Začátkem března jsme uspořádali 
už tradiční „Přebor Řícmanic ve 
stolním tenise“. Turnaje 
s zúčastnili pouze muži, ženy 
tentokrát chyběly. Vítěze minulých 
let Milana Koutského a Michala 
Diatku tentokrát porazil Tomáš 
Hrnčíř. 
A co dalšího nás čeká v nejbližší 
době kromě pravidelného cvičení?  

Připravujeme školící a cvičební neděli s instruktorkou fitness, velikonoční 
vycházku, děti se mohou těšit na oblíbené Čarodějnické rejdění, Cestu za 
pokladem a samozřejmě na Dětský den.  
A na závěr zvu všechny naše členy a příznivce na Valnou hromadu. V pátek 24.3. 
v 18 hodin se sejdeme v knihovně Obecního domu, kde zhodnotíme uplynulý 
kalendářní rok z pohledu cvičebního i ekonomického a naplánujeme aktivity pro 
tento rok. Na podzim začnou nácvičné na XVI. Všesokolský slet, který se uskuteční 
v roce 100. výročí založení samostatného Československého státu. Také v naší 
jednotě se v současné době rozhodujeme, které sletové skladby si vybereme             
k nacvičování.  Po diskusi a přátelském posezení si budou moci zájemci 
prohlédnout i vyzkoušet upravenou cvičebnu. 
Na valnou hromadu, ke cvičení i na další sokolské akce vás všechny srdečně zve 

Eva Olešovská, starostka TJ 
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Kulturní činnost 
Dne 18. 2. 2017 jsme uskutečnili 
již 4. ročník Sportovního maškar-
ního karnevalu, tentokrát na 
téma „Retro filmové a kreslené 
seriály“. Této podařené akce se 
zúčastnilo 40 masek a 40 civilních 
návštěvníků. 
Muži 
Mužstvo mužů zahájilo přípravu na jarní část sezóny 9. ledna 2017 v hale na 
Veterině a každý pátek na místním hokejovém stadionu. V polovině února začali 
hráči chodit každý čtvrtek pilovat fyzickou kondici na spinningová kola kde na ně 
čekalo celkem 8 náročných lekcí. Uvidíme, jak se projeví zimní příprava v zápasech 
na hřišti. 
Muži sehráli dvě přípravná utkání na umělé trávě v Medlánkách. V prvním utkání 
jsme remizovali s Babicemi 1:1. Druhé utkání s dorostem Medlánek skončilo opět 
remízou, tentokrát 6:6. 
12.3. jsme na umělé trávě za Boby centrem sehráli přátelský zápas s mužstvem 
Startu „B“, v němž jsme zvítězili vysoko 8:1. Pokud počasí dovolí, tak se v sobotu 
18.3. od 14 hodin na domácím hřišti utkáme v posledním přípravném zápase 
s mužstvem Adamova (v případě nepříznivého počasí je stanoven náhradní termín 
na 18.3. v 10 h UT Janoškova). 
První jarní mistrovské utkání sehrajeme 26.3.2017 v 15 hodin na domácím hřišti 
s mužstvem Obřan. 
Starší přípravka 
Starší přípravka trénuje od poloviny listopadu každé pondělí v tělocvičně 
v Babicích. Zúčastnili jsme se také halových turnajů na Lesné, v Bohunicích a 
v Bílovicích. Avšak ani na jednom z nich se mužstvo nesešlo v kompletní sestavě a 
většinu zápasů jsme prohráli.  
Tréninky venku na hřišti plánujeme zahájit od 27.3. v již zaběhnutém pravidelném 
rytmu v pondělí a ve středu od 17 hod. První mistrovský zápas jarní sezóny 
sehrajeme 9.4.2017 ve 13.30 hodin na domácím hřišti proti Bystrci. 
 

Oslavy 85. výročí založení klubu 
První akcí bude pohárový turnaj starších přípravek na našem hřišti v sobotu 
17.6.2017. Slavnostní náladu si naši mladí fotbalisté vezmou s sebou i následující 

SK LETOS OSLAVÍ 85. VÝROČÍ SVÉHO 
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týden v neděli 25.6.2017, kdy se zúčastníme velkého turnaje na legendárním 
brněnském stadiónu Za Lužánkami. 
Hlavní událostí oslav bude pohárový turnaj mužů, který na našem hřišti 
uspořádáme v sobotu 24. června 2017. Oslovili jsme mužstva Babic, Bílovic a 
Ochoze, a všechna předběžně potvrdila účast. Tímto zveme všechny fanoušky a 
příznivce na „snad“ kvalitní sportovní výkony a setkání s kamarády z let minulých. 
Po skončení turnaje proběhne přátelské posezení bývalých i současných hráčů, 
trenérů a funkcionářů, které bude otevřené všem našim fanouškům a příznivcům. 
Také plánujeme uskutečnit vzpomínkovou akci, jejíž detailní itinerář bude 
zveřejněn v dalším vydání Zpravodaje. 
Tenis  
Členové SK Řícmanice, příznivci tenisu a uživatelé sportovního areálu SK 
Řícmanice, je před námi nová tenisová sezóna 2017, a my věříme, že po zimní 
přípravě se všichni ve zdraví opět sejdeme na kurtech. 
Rozpis na pronájem hodin pro rok 2017 zůstává stejný jako v roce 2016, proto 
prosíme všechny, kdo mají rezervované hodiny, aby si jejich pronájem 
zkontrolovali a zaplatili u správce kurtů. 
Novinkou pro rok 2017 je, že člen SK bude mít nárok na pronájem pouze dvou 
hracích hodin za týden!!! 
Jelikož se zvýšila poptávka na pronájem tenisových hodin na rok 2017, zaplaťte 
příspěvky a pronájem svých hodin nejpozději do 2. dubna 2017, kdo tak neučiní, 
budou jeho hodiny nabídnuty novým zájemcům. 
Ceník pronájmu kurtů na rok 2017: 

 1000,- Kč/hodinu /sezonu – nečlen SK Řícmanice 
 500,- Kč/hodinu /sezonu – člen SK Řícmanice po odpracování minimálně 

10 - ti brigádnických hodin a zaplacení členského příspěvku SK 
 100,- Kč/hodinu – volný pronájem 

Hrací řád a pravidla pro rok 2017 zůstávají stejné jako v roce 2016. Pokud počasí 
dovolí, dokončení prací a zahájení tenisové sezóny předpokládáme 15. dubna 
2017. 
Přípravné práce na tenisovou sezónu 2017 : 
25. – 26. března 2017 Jarní úklid, pokládání antuky 
1. – 2. dubna 2017 Dokončení prací, válení kurtů, kdykoliv od 9 - 19  
hodin nebo po domluvě se správcem 
15. dubna 2017 Osazení kurtů a odzkoušení stavu povrchu 
 

Bližší informace na telefonních číslech: 
608 113 831 – správce areálu SK Řícmanice, 603 556 207 – sekretář SK Řícmanice 

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. 
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11. prosince, ve 20 hodin a 13 minut byl naší výjezdové jednotce vyhlášen požární 
poplach. Vyjeli jsme na požár stodoly s uskladněným dřívím u rodinného domu       
v Babicích nad Svitavou. Po našem příjezdu již na místě zasahovala místní 
jednotka, jejíž velitel nás požádal o doplňování vody do jejich požárního automo-
bilu. Následně se dostavila jednotka z Kanic a profesionální jednotka z Pozořic. V 
tuto chvíli byl již požár lokalizován a nehrozilo ohrožení blízkého rodinného domu. 
14. ledna se uskutečnila Výroční výborová schůze našeho sboru, kde mimo jiné 
proběhla volba nového starosty. Stávající starosta bratr Václav Slaný z rodinných 
důvodů odstoupil a novým starostou SDH Řícmanice byl zvolen dosavadní 
náměstek sboru, bratr Zdeněk Alexa. 
V sobotu 21. ledna jsme se sešli na 
zasněženém koupališti, kde 
proběhl závod v biatlonu. Závodu 
se zúčastnilo dvacet soutěžících a 
nemalá skupina přihlížejících. 
Nejmladšímu účastníku bylo 7 let a 
nejstaršímu desetkrát tolik. Pro 
všechny bylo připraveno teplé 
občerstvení a možnost si opéct 
špekáček na ohni. Za slunečného 
počasí jsme si na koupališti i v lednu užili mnoho sportovních a společenských 
zážitků. 
http://www.sdhricmanice.cz to jsou stránky našeho sboru, o které se nově stará 
náš člen, bratr Dominik Vaníček. Touto cestou Vás zveme k jejich návštěvě. 
V sobotu, týden před Ostatkovou zábavou, kdy jsme občany Řícmanic zvali na náš 
ples, byl vyhlášen požární poplach. V ulici    U Mlýnku došlo k zatopení několika 
sklepů z vodovodního řádu, který důsledkem mrazů praskl. Na místě zasahovala 
jen naše jednotka, která pomocí plovoucího benzínového čerpadla, vodu ze sklepů 
vyčerpala. Pro čerpání vody z uzavřených prostor toto čerpadlo není nejvhodnější, 
protože dochází ke kumulaci výfukových spalin, což ovlivňuje samotný chod 
čerpadla, ale zejména tím mohou být ohroženi sami zasahující hasiči, například při 
dolévání pohonných hmot. Pro tyto účely je vhodnější elektrické kalové čerpadlo, 
a to zejména při čerpání znečištěných vod, což byl i případ zmíněného zásahu. Již 
dlouho máme v plánu toto čerpadlo pro výjezdovou jednotku pořídit a nyní k tomu 
snad i dojde. 
Při zvaní na Ostatkovou zábavu jsme Na Skále byli dotázáni, jestli jsme Hráškaři 
nebo Lóčaři, což nás zprvu zaskočilo, ale správně jsme odpověděli, že Lóčaři, a tak 

HASIČI  INFORMUJÍ 
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nás vlídně přivítali. Následně jsme se ještě dozvěděli, že Ochozáci jsou Vápeňáci, 
Babičáci - Opičáci, Šlapaňičáci - Pulpáni a již zmínění Hráškaři jsou Bílovičáci. Proč 
tomu tak je asi živé kroniky v obci ví a ostatní na to po zamyšlení přijdou sami. 
Jihomoravský kraj vypsal pro letošní rok dotace na podporu jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí, kde jsme prostřednictvím obce, která je zřizovatelem 
naší jednotky, požádali o finanční prostředky na opravu požární zbrojnice. Chtěli 
bychom zřídit vodovodní přípojku s rozvodem vody, napojit se na kanalizaci a 
provést některé nezbytné opravy na budově. 
SDH Řícmanice se bude organizačně spolupodílet na zabezpečení I. kola soutěže     
v požárním sportu, Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, okrsku Brno - venkov. 
Soutěž se uskuteční v neděli 23.4.2017 v naší obci na fotbalovém hřišti.  

Za výjezdovou jednotku SDH obce a SDH obce Řícmanice Zdeněk Alexa 
 

 

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl 
Letošní zima byla opravdu ladovská. A zima, která je pod bodem mrazu je pro včely 
ten nejlepší odpočinek. V zimách kde se lámou teplotní rekordy si včely neodpoči-
nou. Neustále vylétají z úlu, hledají snůšku, která v zimě není a prolety ukrajují 
zimním zásobám. Letos tomu bylo naopak. Ale to už je minulost. Kvetoucí sněžen-
ky dávají najevo, že jsou dlouhé noci na ústupu a dny se prodlužují. Je tu jaro.  
Včely začínají nosit do úlu pyl, vodu, propolis a nektar. Pyl se uchovává v buňce 
pod medem, aby nedošlo ke zkažení pylu. Pyl je důležitý pro vývin larev. Výchovu 
larev mají na starosti včely, které se vylíhly minulý rok v podletí a přežily zimu, jsou 
to tzv. dlouhověké včely, které žijí 6-8 měsíců. Včely, které se v časném jaře a             
v létě vylíhnou se nazývají krátkověké včely, které žijí 4-8 týdnů a jejich úkol je 
nosit do úlu pyl, nektar, medovici, vodu a propolis. 
Několik let nazpět byla zima teplá a brzský start jarních dnů a následné ochlazení 
připravilo nejen včelaře, ale i včely o první snůšku. Stromy bez ovoce, prázdnotou 
trpěla i obřanská pálenice. 
Po první jarní březnové prohlídce včel to ale vypadá velice slibně, a tak doufám, že 
právě tento rok přinese své ovoce. Tak snad i trochu medu. 
A nebyl by to včelařský článek, kdyby v něm chyběl vtip. Tak tedy rovnou dva: 
Z tiskové konference silničářů: „Letos jsme na zimu byli opravdu pečlivě připraveni. 
Bohužel nám do toho začlo sněžit, s čímž jsme nepočítali.” 
Zimní plískanice, a manželka za volantem povídá manželovi: 
„To je dneska smog, že není vidět na krok.” 
„No... když si sundáš ten igelit z předního okna, třeba se vyčasí.” 
Tož at ̌naḿ i v předjaří bzucı̌.́        Za řícmanické včelaře Pavel „Harry“ Křížek 

VČELAŘSKÝ  KOUTEK 
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Jak Tvoje dny, tak Tvoje síla. 
Malý chlapec chtěl své matce pomoci odnést jablka. Naložil jich do své malé 
náruče co nejvíce a šel. Podařilo se mu udělat s nimi jeden nebo dva kroky. Pak 
ztratil jedno jablko, potom ještě jedno a nakonec ležela na zemi všechna. Tu mu 
matka pevně položila do rukou jedno jediné jablko a řekla: „Odnes tohle jedno a 
pak zase další.“  
Jak často to děláme ve svém životě také tak. Pokoušíme se břemena a úkoly celé 
budoucnosti vložit na sebe najednou. To ale nejde. Na to jsme „příliš malí“. Bůh 
nám nezaslíbil, že nám dá sílu pro rok, který je před námi, najednou. Ví také proč. 
Snadno bychom zapomněli, že jsme na něm naprosto závislí. Síla, kterou nám kaž-
dý den znovu a znovu dává, odpovídá naší potřebě toho dne. Když je břemeno 
těžší, dá nám více síly a větší milost. Každý, kdo jej vírou zná jako svého Boha a 
Spasitele, by se proto měl každý den modlit a vyprošovat si pomoc na tento den. 
Pominul včerejšek, zítřek ještě není. Na dnes si vyprošujme sílu. To nám dává klid 
a jistotu pro každý den tohoto roku.                  (Čerpáno z publikace: Dobrá setba)   
 

Mnoho věcí, které jsme v životě nashromáždili, získali, vybudovali, se bojíme 
ztratit ze své náruče, máme je přirostlé k srdci. Bojíme se ztratit i jiné hodnoty-
zdraví, vztahy, naše představy o tom, jak věci mají být. Neuvědomujeme si, že nás 
ten strach svým způsobem zotročuje, přestáváme být svobodnými ve svých roz-
hodnutích. Mnohdy jsme zdraví a neuvědomujeme si, že nemocné je naše nitro.  
A tak si vyprošujme sílu k tomu, abychom si v této postní době, byli schopni 
uvědomit, na čem příliš lpíme a co nás příliš svazuje. Je třeba bdít nad tím, co je 
uvnitř nás, dělejme čas od času inventuru našeho nitra, co je prošlé a shnilé, toho 
se včas zbavme a hledejme trvalé hodnoty, které přesahují naše životy.   

                                   Požehnanou dobu postní, Velikonoce i celé jaro přeje 
                                           za Ora et Labora 2010 Jiří Kotas     

 

Pátý ročník Tříkrálové sbírky 
se konal v Řícmanicích v sobotu 7.1.2017. Ve 13:00 na návsi 
u kříže požehnal všem přítomným babický farář P.Lubomír 
Řihák. Poté se koledníci vydali koledovat po celých 
Řícmanicích. Za mrazivého a slunečního počasí koledníci 
vykoledovali 14 184,- Kč. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se na tříkrálové sbírce podíleli a to 
především koledníkům, Báře Alexové, Elence i Verunce 
Diatkové, Elišce Zemanové, Filipovi, Lukáškovi a Veronice 
Tomkovým, Kačce Křížková, Anežce Švancarová, Terezce 

ORA ET LABORA 2010 
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Malé, Lukáškovi a Tomáškovi Vojancovým, a jejich dospělým doprovodům. Také 
děkuji našemu panu starostovi za přislíbené permanentky na řícmanské 
koupaliště pro koledníky. 
Velké díky také patří všem občanům, kteří přispěli a tím pomohli potřebným.    

                                                   Za Ora et labora 2010  Ivana Slaná 
 

 

Milí senioři! 
Naše obec je známá tím, že se zde pořádá velké množství akcí pro děti i dospělé. 
Aktivně zde pracují různé spolky-hasiči, Sokol, SK a jiné, ale co nám tady chybí a 
tak trochu se na ně zapomíná, je aktivní klub seniorů. Dlouhá léta zde neoficiálně 
funguje skupina seniorů, která pořádá různá posezení i zájezdy, ale těchto akcí se 
zúčastňuje stále méně a méně seniorů a mladší senioři už vůbec ne. 
Z těchto důvodů a na popud několika aktivních spoluobčanů vznikl nápad založit 
klub, který by sdružoval seniory všech věkových skupin. 
Na konec března připravujeme pro vás dotazník, prostřednictvím kterého bychom 
rádi zjistili, jaké aktivity by vás zajímaly, vaše zájmy, koníčky apod. Věřím, že se 
nám společně podaří klub rozhýbat a s pomocí vaší i obce vymyslíme zajímavé 
programy, které vás osloví. 
Na závěr vám přeji krásné jarní dny a připojuji pozvánku na výživové poradenství, 
kde se můžete dozvědět mnoho zajímavého, poradit se v soukromí se svými 
potížemi apod. Přijďte a neváhejte! 

Za kulturní výbor a seniory Blanka Koutská 
 

****************************************************************** 

DOPOLEDNE S NUTRIČNÍMI TERAPEUTY 
 

 
 
 
 
Odpovědi na tyto a další otázky se můžete dozvědět formou skupinových debat a 

individuálních konzultací: 
 

3. dubna 2017 od 10 hodin v sále Restaurace U Lajcmanů 
 

Akcí vás provedou nutriční terapeuti z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 
Všichni jsou srdečně vítáni! Senioři, matky s dětmi….. 

Přijďte kdykoli mezi 10:00–11:30 
Vstup zdarma 

SENIOŘI INFORMUJÍ 

Je med zdravější 
než cukr? 

Opravdu je nutné 
se 

detoxikovat? 

Pít jen při pocitu 
žízně? 
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Jarní zprávy z Lesní školky Šemíček 
Lesní školka začíná jarní období spoustou akcí pro děti i jejich rodiče. Zveme 
všechny na den otevřených dveří, který proběhne 9. dubna. V tento den si budou 
moci rodiče i děti prohlédnout prostory školky a seznámit se s jejím provozem a 
aktivitami, které dětem nabízí. Na další informace se můžete podívat na naše 
stránky www.skolkasemicek.cz , těšíme se na vás! 

Za školku Lenka Lišková 
 

 

LESNÍ ŠKOLKA ŠEMÍČEK 
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Řícmanická hlavička 2017 - Kvízové soutěžní odpoledne pro děti 
O titul ,,Řícmanická hlavička“  budou děti soutěžit 
v neděli 26. března od 15 hodin v obecní knihovně 
a to ve dvou věkových kategoriích: předškoláci a 
školáci. Připraveny budou hry z edice BrainBox - 
procvičující paměť, postřeh i vědomosti. 
Registrace předem na: vendulala@email.cz, nebo 

přímo na místě. Přijďte a vyhrajte! Jsou pro Vás připraveny krásné věcné ceny. 
Akci pořádá Řícmanická knihovna a Klub deskových her. 
Deskovky pro menší i velké hrajeme pravidelně každý týden v úterý od 17 do 19 
hodin v řícmanické knihovně. Zúčastnit se může každý - pravidelně i jen občas. 
Aktuality najdete i na FB ve skupině Klub deskových her Řícmanice.  

Vendula Borůvková 
 

 
… pod lesem na Vinohrádkách? 
Taky se vám stalo, že jste šli na procházku na Vinohrádky, dívali se do ohrad na 
spokojeně pasoucí se koně a říkali si: „Co to tady vlastně je, a komu to patří?“  
Možná jste poblíž viděli auto s logem White Rose Ranch a ptali se: „Co to asi 
znamená?“ Sešly jsme se tedy s majitelkou paní Pavlou Stejskalovou z Bílovic, a 
trošku vyzvídaly. 
 

Paní Stejskalová, prozradíte nám, jak jste se 
dostala ke koním a do Řícmanic? 
Já jsem se sice narodila ve městě, ale rodiče 
pocházeli z vesnice a já jsem měla k přírodě vždy 
velice blízko. Mít vlastní koně byla moje touha 
odmalička, jako malá holka jsem jezdila na koních 
v jezdeckém klubu v Tuřanech. Před léty jsme se 
přestěhovali s rodinou do Bílovic a já jsem začala 
hledat místo k uskutečnění svého snu. 
V roce 2015 se nám naskytla možnost koupit 
pozemek na Vinohrádkách. Složitou úřední cestou 
jsme se dostali ke stavebnímu povolení a mohli si 
postavit malou klubovnu s přístřeškem určenou 

VÍTE, CO JE... 

KLUB  DESKOVÝCH  HER 
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zároveň jako zázemí. Máme tu také pár přístřešků pro koně a ve stanech máme 
uskladněné krmivo.  
Podařilo se nám domluvit se sousedy na pronájmu okolních pozemků, čímž jsme 
mohli zvětšit výběhy pro koně.  
Náš malý ranč jsme pojmenovali po naší klisničce Rous. Ta se stala sirotkem 10 dní 
po narození. Její maminka dostala koliku a na veterině ji operovali. Vše vypadalo 
dobře, ale těsně před propuštěním domů měla další koliku, kterou nepřežila. Malá 
Rous nechtěla pít ani od náhradní mámy, ani z láhve pro dokrmování koní. 
Nakonec si oblíbila kojeneckou láhev 0,2 litru. Při denní spotřebě 15 litrů mléka 
jsme pořád jen krmili. Ale vše se povedlo a za týden Rous oslaví první narozeniny. 
 

V Řícmanicích mnoho let působí Dětská jezdecká 
škola paní Liškové. Jste konkurence, nebo 
spolupracujete? 
S paní Liškovou se samozřejmě znám, ale 
konkurentky nejsme. Každá máme jiné zaměření. 
Já nepořádám kurzy pro děti a netrénuji je. 
Zaměřuji se spíše na chov a hobby ježdění pro 
pohodu člověka i koně a jejich vzájemnou 
komunikaci. 
 

Jaké koně tu můžeme vidět, a kolik je jich tu 
celkem? Budete pořádat den otevřených dveří? 
Nejraději mám americká plemena, ty jsou nejvíce 
k lidem, ale máme tu takovou všehochuť. Je tu 

také slovenský teplokrevník, malé plemeno hucul, poníci, Brazilský mimochodník, 
celkem můžete vidět 17 koní. Vlastně dnes máme sedmnáct koní a zítra už možná 
bude o jednoho víc. Naší bílé kobylce Maple Sunshine Star by se mělo brzy narodit 
hříbě, těšíme se na přírůstek. 
Den otevřených dveří nepořádáme, ale rádi umožníme vyjížďku a pobyt na ranči 
komukoliv, kdo bude mít chuť a zájem.  
 

Děkujeme za rozhovor. 
Připravily Eva Olešovská a Blanka Koutská 
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Díl čtvrtý: Na dohled od civilizace! 
 

Křeček Čumich chtěl zažít dobrodružství, ale nějak se mu to vymklo z pacek. On, 
křeček domácí, se už několik měsíců sám a samotinký pokouší přežít v “divočině” 
řícmanických lesů!  
 

Odešly? Vzduch čistý? Čumich se krčí pod 
hromadou prosychajícího dříví a čeká na svoji 
šanci. Poslední dny strávil snahou přiživit se z 
misek, které objevil u jednoho z domků na 
okraji lesa. Že je to zatraceně nebezpečné? To 
už dávno přestal řešit. Za poslední měsíce 
zhubnul tak, že na něm kožíšek doslova plandal.  
 

Zima byla pořádně krušná. První setkání s divočáky ho ale neodradilo. Nešlo jinak 
- aby přežil, musel se k zatáčce plné jablek a kukuřice pravidelně vracet. Vždycky 
se nacpal k prasknutí, a dřív, než se začalo smrákat, odkutálel se do bezpečné 
vzdálenosti. Našel si v korytě potůčku opuštěnou noru, dost hlubokou, aby se k 
němu prasata neprohrabala. A že to několikrát zkusila! Samozřejmě jeho úkryt 
vyčmuchali! Jednou ho probudilo strašlivé ryčení a funění a za chvíli měl jejich 
rypák až v předsíni! Naštěstí vedla nora pod kořeny stromu a i když kňouři ryli zem 
jako pominutí, až k němu se nedostali. Ale to on ven skoro také ne! Když zjistili, že 
se stáhl do bezpečí, dupali nad jeho chodbičkami tak dlouho, až se na něj málem 
zřítil strop! Na vzduch se odvážil až před polednem a několik hodin se musel 
prohrabávat ven. 
 

Od té chvíle střídal skrýše vždy po několika dnech. Jenže to věčné stěhování a 
shánění vhodného bydlení, už ho přestalo bavit. A tak se vypravil dolů lesem, tam, 
kde tušil lidské příbytky. Došel až na samý okraj vesnice. A usídlil se ve fůře 
srovnaného dřeva. Profukoval jí studený vítr, takže si tam musel natahat loňské 
spadané listí, aby se trochu zahřál, ale mělo to jednu zásadní výhodu: nemohly za 
ním kočky. A že jich tam kolem brousilo dost a dost!  
 

Právě teď to ale vypadalo, že odtáhly někam na lepší… A misky s žrádlem zůstaly 
úplně nehlídané! Naposledy se rozhlédl. Přikrčil se. A vyrazil…  
 

Jenže neudělal ani tři skoky a k zemi ho srazila chlupatá packa. Přišpendlila ho           
k zemi a nad ním se objevily dvě velké zelené oči protkané zlatými žilkami. Kočka! 
Obrovská, možná trochu starší a pomalejší, ale pořád kočka! Je ztracen! 
 

ČUMICHOVA DOBRODRUŽSTVÍ 
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“Tě pic, zlodějíčku!” mňoukla ta osoba a kupodivu to neznělo ani nepřátelsky, ani 
krvelačně. “Sklapla klec, co?”  
Čumich se snažil něco ze sebe vyblekotat, ale hrdlo měl stažené strachem. 
“Povidám, holky, jen si běžte na mrouskačku, já vás toho nenechavce zbavim, no 
né? Stará Tetka ještě lovit umí.” 
“Mmmmoc se ommmlouvám…” vykoktal Čumich. “Já myslel, že slečny kočky už ty 
zbytky dojídat nebudou…” 
“Jednu věc nesnášej slečny kočky víc, než cokoli ostatního. A to, když jim hraboš 
strká čumák do jídla, víme?”  
“Já už to víckrát neudělám!” pokusil se Čumich smlouvat. 
“Neuděláš… to se ví, že ne. Páč tě sežerou jak malinu…” 
Čumich vypískl hrůzou a už se viděl v kočičím guláši. Takový konec si přece 
nezasloužím, pomyslel si. Vždyť já jsem hlodavec, žádný hraboš! “Prosím vás, 
nechtě mě naživu… Já se vrátím do lesa,” zaprosil. 
Tetka jako by mu četla myšlenky. Přimhouřila oči. “Ty ale nejsi myš, že ne? Ani 
rejsek… Co jsi vlastně zač?”  
Čumich hrdě vztyčil hlavičku. “Jsem křeček domácí a jmenuju se Čumich. Ztratil 
jsem se svým lidem. A teď se snažím přežít, jak se dá…” 
“Křeček!” Mňoukla kočka. “Že mě to nenapadlo! Jednoho křečka jsem viděla              
v televizi. V pohádce. Sympaťák to byl…” Dlouze se zamyslela. “Pomůžu ti. Já už 
mám takový měkký srdce… A stejně žeru výhradně kuřecí kapsičky. Dobře. Vezmu 
tě k nám domů. Moje paní ti někoho najde.”  
Pomalu z něj spustila tlapu. 
“Buď zticha a dělej, že jsi mrtvý.” 
Vzala ho do tlamy a nesla dlouhou ulicí pořád dál. Zastavila se až u malého 
domečku. Proklouzla brankou a dvorkem.  
“Je pod mou ochranou,” prskla, když se k nim přihnalo několik dalších kočičáků.  
Zaškrábala na dveře. Otevřely se a ona položila Čumicha na práh. 
“Cos mi to sem přinesla, Tetko? Ale fuj, zakousnutý křeček?!  
Čumich si rychle sedl a tvářil se náramně živě - to aby ho stará paní nešoupla do 
popelnice. 
“Ale ale, tak ono se to hýbe! Co s tebou, holenku? Zachráníme tě?”  
Vzala ho dovnitř, ustalala mu v krabici od bot a přidala misku s vodou a nějaké 
oříšky. To je ráj, pomyslel si Čumich, když poprvé po dlouhé době usínal v teple, 
zavrtaný do starých děravých ponožek. 
A to ani nevěděl, že se druhý den objeví na nástěnce u obchodu papír s jedinou 
větou: 
“Našel se křeček, zájemci ať se poptají u prodavaček.” 
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Čtvrtý díl příběhů na pokračování o křečku Čumichovi jste právě dočetli. A 
tentokrát pro vás máme jiný úkol. Napište nám, kdo z vás by se křečka ujal a 
proč. Pokud vás vylosujeme, v posledním dílu Čumichových dobrodružství se pak 
objeví i vaše jméno. Rodiče se bát nemusejí, všechno se odehraje jen na papíře, 
žádný skutečný křeček se k vám nenastěhuje! Pište na adresu 
obec@ricmanice.cz, nebo svůj vzkaz vhoďte do schránky obecního úřadu. 
Ve třetím díle jste mohli poznat zatáčku pod Konůpkovou loukou ve směru na 
Řícmanice. 

Připravila Vendula Borůvková 
 

 

Naše speciální řícmanická keška se vás snaží nasměrovat k výletu na nějaké 
zajímavé místo v okolí a ještě k tomu přidat nějaké to překvapení. Na své první 
štaci se nacházela u pomníčku Oldřicha Kocmana, na druhé u Srnčí studánky, na 
třetí u studánky Pro Silva. Teď se však na další dva měsíce přesouvá na souřadnice 
49°15'51.2"N 16°41'03.3"E. Zkusíte ji vypátrat? Pokud nemáte zařízení s GPS 
navigací, nezoufejte. Zadejte souřadnice na www.mapy.cz a dostanete nápovědu. 
Pak už jen stačí vypátrat ukrytý box se zápisníčkem, do kterého zapište své jméno 
a datum ulovení kešky. Uvnitř najdete i drobnosti, z nichž jednu si můžete vybrat. 
Zkuste ale sami zanechat něco na oplátku - hračku z Kinder vajíčka, samolepku, 
korálek. Když se s úlovkem vyfotíte a pošlete obrázek na mail obec@ricmanice.cz, 
možná se objevíte i v příštím Zpravodaji, kde se dozvíte nové souřadnice.  
Lovu zdar! 

Vendula Borůvková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘÍCMANICKÁ PUTOVNÍ KEŠKA IV 



 23 

 

 
 

Portál Šlapanicko.info už 3 roky informuje o aktuálním dění v regionu 
 

Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst 
aktuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na 
webovém portálu www.Slapanicko.info najdete vše, co 
o dění v regionu chcete vědět. 

Portál Šlapanicko.info je v provozu od roku 2014 a 
postupně se z něj stal největší informační web v regionu. 
Šlapanicko.info denně přináší informace o všem, co se         

v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a proto si na něm každý 
najde něco zajímavého. 

Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na 
Šlapanicku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. 
Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na www.slapanicko.info/prace. 

Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku 
můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese 
www.slapanicko.info/kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se 
automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí stovky 
fanoušků. 

Portál Šlapanicko.info podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou institucí 
v regionu, např. Muzeem Brněnska a Městskou knihovnou Šlapanice.  

Píšeme o Šlapanicku pro Šlapanicko. 
 

 
 

 

Obecní úřad Řícmanice hledá pracovníka na obsluhu ekodvoru. 
Informace na obecním úřadu. 

INZERCE 



  

 
 

 

BESEDA U CIMBÁLU 
V sobotu 18. března 2017 v sále Restaurace U Lajcmanů 

 

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŘÍCMANICE 
v pátek 24. března 2017 v 18 hod. v knihovně 

 

VĚDOMOSTNÍ HRY PRO DĚTI ,,ŘÍCMANICKÁ HLAVIČKA“ 
neděle 26. března 2017 od 15 hodin v obecní knihovně  

 

DOPOLEDNE S NUTRIČNÍMI TERAPEUTY 

Obec Řícmanice pořádá besedu 3. dubna 2017 od 10:00 v sále Restaurace U Lajcmanů 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LESNÍ ŠKOLKY ŠEMÍČEK 
9. dubna 2017 od 16 do 18 hodin, LMŠ Šemíček, Bílovice nad Svitavou 815 

 

ZAHÁJENÍ TENISOVÉ SEZONY 
 předpokládáme 15. dubna 2017 (pokud počasí dovolí) 

 

ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ 
23. dubna 2017 od 15:00 na zahrádce Restaurace U Lajcmanů 
Hry, soutěže, opékání špekáčků a možná i upálení čarodějnic 

 

I. KOLO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU 
SDH spoluorganizuje v neděli 23. dubna 2017 na fotbalovém hřišti 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V neděli 21. května 2017 v dopoledních hodinách v knihovně Obecního domu 

 

JARNÍ FOTBALOVÁ SEZONA ZAČÍNÁ 
MUŽI - 26. března 2017 v 15:00 na domácím hřišti s mužstvem Obřan 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 9. dubna 2017 ve 13:30 na domácím hřišti proti Bystrci 
 

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU, SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
proběhne duben - květen 2017 - termíny budou upřesněny 

 

RESTAURACE U LAJCMANŮ 
pro Vás připravila:     18.3. – 19.3.2017   Jelení speciality 

25.3. – 26.3.2017   Řízkové hody 
1.4. – 2.4.2017  Grilované steaky a bifteky 
8.4. – 9.4.2017  Víkendová nabídka 
13.4.2017 Zelený čtvrtek, zelené pivo, uzená žebra, tatarák, pečená kolena 
15.4. - 17.4.2017   Velikonoční speciality 
30.4.2017   Pálení čarodějnic 

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 červnu 2017. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 5. 2017. Foto na titulní straně: Věra Alexová 
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