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Cesta ke Kanicím (60. léta)

Z obsahu tohoto čísla vybíráme:
•
•
•
•
•

Úvodní slovo starostky
Informace z Obecního úřadu a knihovny
Vydání knihy o Řícmanicích
Ten vánoční čas ... (info z MŠ)
Informace z organizací (Sokol, SK, SDH,
Ora Et Labora 2010)
• Hledáme Řícmanský talent
• Znáte ho? (vzpomínka na pana Zdeňka Doležala)

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
i když se podzimní měsíce nesly ve znamení voleb, dění v obci jde dál, v projektech
a plánech se plynule pokračuje. Nové zastupitelstvo se seznamuje s prací pro obec.
Je tu mnoho nových nápadů na další projekty a aktivity.
Vybírám jen pár akcí, kterým bychom se mimo jiné rádi věnovali. Je třeba řešit
bezpečnost silničního provozu v obci, zlepšit informovanost občanů, která zahrnuje
i rekonstrukci místního rozhlasu, vyřešit umístění plakátovací plochy, dořešit
rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, … Je toho opravdu hodně, co by se dalo řešit
a vylepšit.
Z dalších větších aktivit je to samozřejmě již tradiční boj o peníze na kanalizaci
a vodovod. Projekty jsou nachystané, vše celkem připraveno. Plánovaná výzva
k podání žádosti o dotaci na konci tohoto roku byla zrušena a další dotační výzva má
být zveřejněna snad začátkem roku 2011. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit
tentokrát.
Stejně tak je připravený projekt rekonstrukce koupaliště a sportovního areálu. Finance
na tak velký projekt obec nemá. Na realizaci celého projektu, nebo alespoň nějaké
dílčí etapy, však nelze pomýšlet bez získání dotace.
Děkujeme všem občanům za přízeň při volbách a těšíme se na spolupráci a setkávání
nejen při řešení problémů.
Ráda bych popřála všem občanům Řícmanic spokojené a klidné prožití vánočních
svátků, dětem nějaké to překvapení pod stromečkem a doufám, že se budeme
společně potkávat na předvánočních i dalších společných akcích, kterých i pro příští
rok bude určitě mnoho.
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do zastupitelstva
Ve volbách do zastupitelstva obce Řícmanice konaných dne 15. a 16. října 2010 byli
zvoleni:
Počet hlasů
Ing. Lenka Lišková

228

Blanka Koutská

201

Ing. Josef Husták

182

Eva Olešovská

169

Mgr. Libor Slabý

133

Roman Slaný

109

Ing. Jiří Doležel

98
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Dne 11. 11. 2010 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Řícmanice, na
kterém byli zvoleni:
Starostka obce

Ing. Lenka Lišková

Místostarosta obce

Mgr. Libor Slabý

Předseda kontrolního výboru

Ing. Josef Husták

Předseda finančního výboru

Eva Olešovská

Pro rekapitulaci činnosti zastupitelstva obce, týkající se získávání prostředků
doplňujících rozpočet obce v období 11/2006 – 10/2010, přikládáme zvláštní přílohu
na samostatných listech. Obsahem je:
výčet všech dotací, o které bylo v uvedeném období žádáno, tedy i těch
neúspěšných
stručný komentář k hospodaření obce v letech 2007 - 2010.

Uzavření úřadu
Ve dnech 23.12.2010 – 31.12.2010 bude obecní úřad uzavřen.
Lenka Kunčarová, OÚ

ZPRÁVA KNIHOVNY
Tak jako každoročně, tak i letos v tomto čtvrtletí přibývá čtenářů i vypůjčených knih.
Jistě to souvisí se zhoršujícím se počasím, zkracováním dne i s ukončenými pracemi
na zahrádkách.
Těm občanům, kteří by snad i v tomto počasí chtěli na chvíli „vypadnout z domu“, projít
se a eventuelně chvíli někde posedět, chci znovu říci, že máme v knihovně řadu
zajímavých časopisů. Ty je možné pročíst přímo v knihovně a nebo si je půjčit domů.
Z nabídky uvádím: Země světa, Turista, Lidé a země, National Geographic, Příroda,
Živá historie, Svět, Zahrádkář, Flora na zahradě, Dům a zahrada, Praktik,…
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

KNIHA O ŘÍCMANICÍCH
V současné době vrcholí čtyřletá mravenčí práce na publikaci o naší obci. V roce 2006
se v hlavách zastupitelů zrodil nápad napsat knihu, která by mapovala život
v Řícmanicích ze všech úhlů pohledu a která by vyšla k 800. výročí od první písemné
zmínky o obci. A tak začali někteří spoluobčané i externí vědci shromažďovat
o Řícmanicích veškeré informace od pamětníků, z archivů, muzeí a ústavů.
Výsledkem jejich snahy se stala kniha Řícmanice - Dějiny obce, která v sobě nese
nejen všechny atributy vědecké serioznosti, ale především, jak doufáme, zaujme svým
podáním široké spektrum čtenářů. Nyní se realizuje tisk této publikace a její slavnostní
prezentace je naplánována na sobotu 18. prosince 2010 od 17 hod v sále restaurce
U Lajcmanů. Jste všichni srdečně zváni.
Mgr. Jiřina Tomková, spoluautorka knihy
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TEN VÁNOČNÍ ČAS ...
Ten vánoční čas dočkali jsme zas … i ve školce. Aby dětem nebylo čekání dlouhé
a nudné, máme bohatý program.
Poprvé jsme s dětmi jeli do „velkého divadla“ v Brně
společně s MŠ Babice nad Svitavou. V Divadle Bolka
Polívky jsme shlédli baletní zpracování pohádky
Šípková Růženka litvínovského divadelního souboru.
Představení se nám líbilo.
Do vánočně vyzdobené školky nás přišel navštívit
Mikuláš se svojí družinou. Některé děti pochválil,
některé děti nám čert chtěl odnést. Ale když děti čertovi
slíbily, že se polepší, tak nám je ve školce nakonec
nechal.
Nejvíc se děti těší na Vánoční besídku, která se letos
bude konat ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 16 hodin
v knihovně. Po připraveném programu se společně
přesuneme do školky, kde na děti čeká tolik očekávaný
„Školkový Ježíšek“.
V posledním předvánočním týdnu ještě pojedeme v pondělí 20. prosince 2010 do
divadla na vánoční pohádku a ve středu 22. prosince 2010 v 18 hodin v sále
Restaurace U Lajcmanů vám děti zazpívají, zarecitují a zatančí na Vánočním
koledování 2010 společně s dalšími dětmi.
Přejeme vám příjemné adventní období a klidné, radostné prožití vánočních svátků.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

ŘÍCMANSKÉ HODY 2010 JSOU MINULOSTÍ
Letošní hody ukončilo slavnostní kácení máje, které se konalo 14. listopadu 2010 na
koupališti. Na tuto dobu nezvykle pěkné počasí přilákalo mnoho diváků. 20 litrů
svařeného vína a 10 kg douzované cigáry nestačilo. Co naopak nechybělo byl hazard
v podobě dražení polí určených pro předpokládaný dopad máje. Kácmistr Petr
Vaníček se letos trefil přesně na hranici čtyř polí, mezi jejichž majitele byl rozdělen
bank.
Poté následovalo filmové vzpomínání na hody, které připravil Libor Prokop a také
ochutnávka svatomartinských vín. Podle vašich reakcí se letos hodový sestřih velmi
povedl. Pro zájemce bude na Vánočním koledování (22. prosince 2010) připraveno
DVD s těmito záběry v ceně 50 Kč.
I když jsme letošní hody uzavřeli se značnou ztrátou, ničeho nelitujeme a těšíme se na
hody příští. Byly to hody vyjímečné, vždyť 800 let obce slavíme jen jednou! Věříme, že
vám právě tyto hody utkví v paměti a příjdete i na Řícmanské hody 2011.
Ivana Hegerová za organizátory
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SOKOL V ZIMĚ
Zimní období představuje pro naši jednotu hlavní cvičební sezónu. Počasí zahnalo
mnohé z vás k nám do tělocvičny, což nás velmi těší. Potkáte zde cvičence všech
věkových skupin. Členská základna se stále rozrůstá. Letos se přihlásilo 25 nových
členů, celkem máme 192 členů.
Ani letos jsme nezapomněli na
mikulášskou
nadílku
pro
naše
nejmenší. V pátek 3. prosince přišlo 30
odvážných dětí, kteří Mikulášovi
nebojácně přednášely nebo zpívaly.
Odměnou jim byl pytlík plný dobrot. 6.
prosince si děti v knihovně vyrobily
netradiční vánoční přání a PF pod
vedením šikovné Renaty Diatkové.
Již
po
několikáté
pořádáme
zlatonedělní vycházku do Křtin a to
Mikulášská nadílka v sale restaurace.
19. prosince 2010. Odjezd autobusem
do Babic nad Svit. v 9.20, odtud pěšky do Křtin. Cestou si zazpíváme vánoční koledy,
prohlédneme si kostel, vyslechneme vánočně naladěnou zvonkohru a poobědváme
v restauraci U Fárlíků. Zpět do Řícmanic pak pěšky nebo individuálně vlastní
dopravou.
Máte chuť oprášit taneční kroky a přiučit se něčemu novému? Přihlaste se do
tanečních. Lektory budou Renata a Michal Diatkovi z Řícmanic. Na pět pátečních
večerů pro vás budou připraveny dvouhodinové lekce plné tance, pohody a dobré
nálady. Ze standardních tanců se naučíte waltz, valčík, foxtrot, tango,
z latinskoamerických potom jive a cha-chu. Cílem není prosvištět spoustou tanců
a krokových variací, cílem je, abyste se po skončení tanečních cítili na tanečním
parketu dobře. První lekce se uskuteční v pátek 21. ledna 2011 ve 20 hod. v sále
restaurace U Lajcmanů. Cena celého kurzu: členové TJ 250 Kč/pár, ostatní 300
Kč/pár. Přihlásit se můžete Michalu Diatkovi na email michal@diatka.cz, nebo na
telefon 776 17 86 82, nejpozději do 10. ledna 2011. Víno pro uvolnění atmosféry je
v ceně kurzu ☺.
Další přebor Řícmanic ve stolním tenise se uskuteční v sobotu 22. ledna 2011
ve 14 hod. v tělocvičně ve škole. Ovládáte-li alespoň základy hry, přihlaste se co
nejdříve, usnadníte nám tím organizaci turnaje. Konečná uzávěrka přihlášek je půl
hodiny před soutěží, tj. ve 13.30. Turnaj je určen pouze amatérským hráčům. Přihlášky
přijímá Michal Diatka osobně, prostřednictvím SMS, tel.: 776 178 682 nebo
elektronicky na adresu michal@diatka.cz. Možno se přihlásit i na místě od 13 do
13.30. Startovné: členové TJ 30 Kč, ostatní 40 Kč. Pro vítěze budou připraveny věcné
ceny, pro všechny drobné občerstvení.
Přejeme všem našim členům, příznivcům a občanům Řícmanic klidné Vánoce
a úspěšný rok 2011.
Ivana Hegerová, starosta TJ Sokol Řícmanice
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MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL OPĚT V ŘÍCMANICÍCH
Po několika letech máme v Řícmanicích opět mládežnický fotbal. Vedení SK se
podařilo dát dohromady hráče z Řícmanic, Bílovic, Kanic a později se připojili také
z Babic. Již v polovině července jsme začali trénovat a seznamovat se cca s 15-ti
kluky (a jednou holkou) a koncem srpna jsme vstoupili do mistrovské soutěže
mladších žáků. Během necelého měsíce se naše řady rozrostly na 26 hráčů
(5 z Bílovic, 4 z Kanic, 2 z Babic a 15 z Řícmanic). V zápasech této věkové kategorie
se hraje na zkráceném hřišti na menší branky s počtem hráčů 7 + brankář
a s „hokejovým způsobem“ střídání. Vzhledem k tomu, že nebylo možné, aby se
takový počet hráčů v jednom zápase vystřídal, dospěli jsme k rozhodnutí vytvořit dvě
družstva – ročníky 1998 a 1999 nechat v soutěži mladších žáků (12 hráčů) a ročníky
2000 a mladší (14 hráčů) přihlásit do soutěže starší přípravky (měli jsme štěstí,
protože v této soutěži byl lichý počet účastníků a mohli jsme se tedy připojit).
Rozdělení na dvě družstva s sebou však
neslo také potřebu vytvořit dva týmy lidí,
kteří se o „nové talenty“ budou starat.
Naštěstí se podařilo zapojit i rodiče hráčů
a týmy se stabilizovaly tak, že mladší žáky
vede Tomáš Rozsypal, kterému pomáhají
Milan Malý a Pavel Rozsypal; a starší
přípravku vede Jaroslav Olešovský ml.,
kterému pomáhají Jan Dzúrik, Milan Drlík
a Libor Slabý.
Každý začátek je těžký a ani naše nově
vytvořená družstva nebyla vyjímkou.
Většinu zápasů jsme poměrně vysoko
prohráli, ale postupně jsme sbírali
zkušenosti a v závěru sezóny se nám podařilo sehrát již vyrovnanější zápasy – mladší
žáci jeden zápas vyhráli a přípravka v jednom zápase dosáhla na remízu.

Nově sestavené družstvo mladších žáků před
prvním zápasem doma s Lelekovicemi.

Ani teď v zimě nezahálíme a chodíme pravidelně trénovat do tělocvičny v kanické
škole (žáci ve středu a přípravka ve čtvrtek). Věřím, že tato zimní příprava se na
hráčích projeví a v jarní sezóně ukážeme lepší sehranost a také výsledky.
Oddíl SK měl s přihlášením těchto dvou družstev také nemalé finanční výdaje – bylo
potřeba nechat udělat branky, nakoupit několik sad dresů, koupit žákovské míče, platit
rozhodčího atd. Přestože všichni, kteří se o tato nová družstva starají, dělají vše rádi
a zdarma, provoz přece jen něco stojí a byli bychom rádi, kdyby se našli sponzoři, kteří
by do fungování našich mládežnických družstev investovali – pokud by někdo chtěl
jakkoliv pomoci, kontaktujte předsedu SK Ing. Milana Malého na tel.č. 603 706 741.
Děkujeme.
Závěrem bych chtěl jménem všech, kteří pracujeme s našimi mladými fotbalisty,
popřát všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce.
Ing. Jaroslav Olešovský ml., trenér přípravky SK
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SK BILANCUJE
Pomalu se blíží konec roku a s ním i čas bilancování. Po dvou neúspěšných sezónách
se mužstvu mužů podzim vydařil. Skončili na 1. místě tabulky. Výsledek je pro
všechny potěšující, ale důležitější je, že se zde opět vytvořil dobrý kolektiv, který si
rozumí. Ani v zimě nechceme zahálet. Už jsme začali se zimní přípravou v hale na
Janouškové ul. Jako každý rok, tak i letos se uskuteční tradiční „Silvestrovský
fotbálek“.
Všem příznivcům a fanouškům přejeme klidné a pohodové Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce.
Ing. Milan Malý, předseda SK

HASIČI INFORMUJÍ
Obec Řícmanice obdržela v druhé polovině
roku účelovou dotaci na opravu zbrojnice.
Bohužel výše částky umožnila realizovat
pouze menší část nutné opravy, ale je to
lepší než nic. Nepřehlédnutelná jsou jistě
nová plastová okna a dvoubarevně natřená
fasáda, realizované dodavatelsky firmami.
Fasáda je zatím bez nápisu a znaku SDH,
které se dotvoří později. Firma ještě
Původní zbrojnice z r. 1921
zrekonstruovala elektrickou rozvodnou skříň
a ve společenské místnosti rozvedla zásuvky na pozdější připojení přímotopů místo
nevyhovujících akumulačních kamen.
Do očí ještě mohou uhodit nově natřená
vrata, parapety, okapy a svody, včetně
nového
oplechování
podezdívky.
Omlazovací kůrou prošla také střecha
včetně zvonice. Výše zmíněné bylo
provedeno svépomocí některými členy
SDH. Vlastními silami jsme také natřeli
dřevěný rám na zvonici a instalovali nové
zásuvky v dolní hasičce. Tuto etapu úpravy
hasičské zbrojnice zakončil celkový úklid.
Sbor
dobrovolných hasičů Řícmanice má
Stav po rekonstrukci 2010
konečně reprezentační stánek. Všem
členkám i členům SDH, kteří přiložili ruce k dílu, patří poděkování.
Plánovaný rozvod vody se bohužel již nepodařilo zrealizovat. Doufáme, že příští rok se
prostředky najdou a to nejen na vodu.
Dne 12. prosince 2010 se v restauraci U Lajcmanů uskutečnila výroční valná hromada
SDH Řícmanice.
Jako každý rok přispějeme k bouřlivé plesové sezóně tradičním pochováním basy.
Tato známá merenda se uskuteční 11. března 2011 v místním sále. Pochutin k jídlu
i pití bude dost, na tombolu taky dojde a vše završí trachtace za „Formanku
vostatkovó“ podbarvená místním hudebním tělesem. Přijďte se pobavit.
Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice
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SYPAL SE HOJNĚ SHŮRY ANDĚLSKÝ TEN PRACH
Díky Bohu. Mnozí z našich spoluobčanů žel již tohoto vánočního času nedočkali.
Vzpomeňme na všechny, kteří odešli již tam, kam všichni – ať chceme nebo
nechceme – jednou přijít musíme. Vzpomeňme právě o Štědrém večeru, až budeme
rozžíhat svíčky na vánočním stromečku.
Příroda má své zákonitosti a člověk střídající se roční období v minulosti respektoval.
A vše – práci i odpočinek, si podle toho zařizoval. V měsíci prosinci již na venkově
skončily všechny polní práce a hospodáři i hospodyňky neměli už tak napilno, jako
třeba o žních. A mohli proto ten předvánoční čas i více duchovně prožívat. Na rozdíl
od člověka dnešní doby, který právě v předvánočním čase je stále více vtahován do
předvánočního obchodního mumraje. Takže ta chvilka ztišení přijde snad až opravdu
jen o tom Štědrém večeru.
Zkusme se alespoň na chvíli nechat vtáhnout do té předvánoční atmosféry – a mnozí
starší i ve vlastních vzpomínkách – tak jak ji ve svém románě Rok na vsi zachytili
autoři Alois a Vilém Mrštíkovi:
Štědrý večer
Suchá černá zima, na polích jen v brázdách leží něco bílého pápěří. V chumáčích
nízkým letem se plouží černí havrani a černí v mraku padají do černých polí. Dne na
píď. Slunce tam za horou Silniční vychází – a jakoby nemohlo přes hřebeny kopců už
zase klesá do svého lože. Je studená jeho zář a noc se zdá teplejší dne. Bije jedenáct.
Ze zčernalých komínů k pomněnkovému nebi řídkým vzduchem přilehuje plavý kouř.
Není střechy dnes, která by nedýmila, není chaty, které by z boku nevlál chochol
oddychujícího komínu. Pod břidlicí i pod teplými došky – všude milo, všude plno
kutění, praská oheň, zvoní hmoždíř, kořením a dýmem voní celá dědina. Jak ty dětské
oči jezdí po bílém, šafránem zlaceném, cukrem slazeném a rozinkami zamíchaném
tvarohu! A zas po stropu a po stěnách žádostivě bloudí v snivé touze dětí
vyhlédajících kdy -- kdy už se přece objeví zlaté prasátko! --Prázdné tichounké je to
návsí -- a přece jak veselé, vyzářené, šťastné radostnou tuchou svatého dne! -K polednímu, když severák ztichnul a páry od země volně se vznésti mohly k čistému
nebi – zkalil se obzor, za mraky schovalo se slunce – a z nebe, jako by to byla boží
vůle, aby do bíla si lehlo nebes děťátko – snesla se krásná běl čistého sněhu. – Sypal
se hojně shůry andělský ten prach – a za hodinu hříšnou Habrůvku v nebeské té
zdobě nevinnosti nikdo by byl ani nepoznal. – Jak se dovedla udělat běloučká! –
Teprv k večeru přestalo sněžit a dědinou zavládlo přísné ticho očekávání.
» NÁM, NÁM, NARODIL SE KRISTUS PÁN«
Jiří Kotas st. za o.s. ORA ET LABORA 2010

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Stejně, jako v loňském roce bude na návsi, letos u kříže, svítit na Štědrý den a dva dny
před ním betlémské světlo, které do Brna tradičně dováží z Vídně brněnští skauti.
Ing. Leoš Kubíček za o.s. ORA ET LABORA 2010
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ZNÁTE HO?
Řícmanice patří k mála obcím v okolí, kde je stále funkční
koupaliště. Ač je to neuvěřitelné, historie koupaliště
v dnešní podobě se začala psát v roce 1977, kdy se
začalo s přestavbou starého koupaliště. Nikdo jistě
nepochybuje, že lví podíl na nové podobě „kópelny“ má
tehdejší předseda MNV pan Zdeněk Doležal (19212004), zvaný Bavor. Byl rodákem z Řícmanic, kde prožil
téměř celý svůj život. Vychoval se svojí ženou Marií tři
děti (Zdeňka, Pavla a Marii). Vyučil se v Adamovských
strojírnách, kde pracoval až do důchodu.
V čele obce stál v letech 1976-1988. Funkci předsedy
vykonával po práci ve svém volném čase. A jak se píše
v obecní kronice, chuť a elán MNV byl znát v celé obci.
Pod jeho vedením byla přestavba koupaliště v roce 1979
dokončena (v akci „Z“ odpracováno 9920 hodin, hodnota díla 950 tis. Kčs) a zahájena
první plavecká sezóna v novém. Dalšími investičními akcemi, které zajistil, bylo
zatrubnění potoka za koupalištěm i bývalého koňského brodku U Mlýnku, dobudována
úpravna vody na koupališti, dokončena přístavba hasičské zbrojnice, vybudován
vodovod, provedena stavba kolumbária na hřbitově, realizována částečná kanalizace
a výstavba panelové cesty na Vyhlídku a mnoho dalších. I když pan Doležal již mezi
námi bohužel není, jeho práce je vidět dodnes po celých Řícmanicích.
„Otec veškerý volný čas v jeho funkčním
období věnoval dědině. Té se také
podřizoval celý chod rodiny. Do obecních
prací jsme byli zapřaženi všichni. Ale na svá
vnoučata si vždycky čas našel.“ vzpomíná
dcera Marie Zichová.
V lednu 1986 byl ustanoven společný
národní výbor obcí Bílovice n. Sv.,
Řícmanice
a Kanice. Jeho prvním
předsedou byl právě Zeněk Doležal.
Střediskovou obcí se staly Bílovice. Ve
Předávání hodového práva, 1978. volbách v květnu 1986 byl pak zvolen do
vedení integrovaného národního výboru pan
Vilém Kleveta, pozdější dlouholetý starosta Bílovic a Zdeněk Doležal byl členem rady.
A jak vzpomínal na Doležala právě Vilém Kleveta? „My mladší jsme u něho obdivovali
urputnost
s jakou dovedl prosazovat některé stavby a dobré věci pro občany.
Říkával, že prva je potřeba něco vykonat pro lidi, a pak teprve kritizovat ty druhé. Pro
akci „Z“ vždy dovedl v Řícmanicích zajistit dostatek pracovníků a o radost z hotového
díla, které považoval za výsledek společné práce, se rád podělil s ostatními.“
(Bílovický zpravodaj, 2004).
Připravila Ivana Hegerová
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ŘÍCMANSKÝ TALENT
Myslíte, že i v Řícmanicích se najdou talentované děti, které umí
zpívat, tancovat, hrát na jakýkoliv hudební nástroj, cvičit, žonglovat,
kouzlit, bavit lidi, napodobovat zvuky, stepovat, skákat přes
švihadlo, … prostě cokoliv? My jsme o tom přesvědčeni. A právě
takové šikulky hledáme. TJ Sokol Řícmanice vyhlašuje soutěž
Řícmanský talent. Děti, připravte si vystoupení ne delší než tři
minuty, nachystejte kostým, hudbu a trénujte, ať můžete své umění
předvést na nominačním večeru v sobotu 2. dubna 2011. Ti nejlepší
postoupí do velkého finále, které se bude konat v neděli 17. dubna
2011. Vítáni jsou jednotlivci i skupiny, děti malé, velké i náctileté.
Přihlásit se může každý, kdo bydlí v Řícmanicích nebo zde má příbuzné – babičku,
dědečka, tetu, strýce nebo zde jeho rodiče mají dům, byt, chatu či pozemek. Přihláška
musí být podána buď osobně Heleně Bajerové, Řícmanice 146, telefonicky
545 227 569 nebo elektronicky na adrese talent.ricmanice@centrum.cz nejpozději do
15. března 2011. Přihlášku naleznete na str. 11 tohoto zpravodaje a také na adrese
www.ricmanice.cz.
Nestyďte se ukázat, že umíte!
Helena Bajerová

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych na stránkách našeho zpravodaje velmi poděkovala zastupitelům, kteří už
nepokračují ve vedení obce, ale po celé uplynulé volební období aktivně pracovali
v zastupitelstvu Řícmanic. Za spolupráci děkuji Ing. Simoně Malé, MUDr. Táně
Šrámkové a Ing. Petru Fišerovi. Obzvlášť děkuji místostarostovi Patriku Hegerovi za
obrovské pracovní nasazení pro Řícmanice, za všechen čas věnovaný v uplynulých
šesti letech „obecním záležitostem“ a doufám, že i nadále bude spolupracovat
se zastupitelstvem novým.
Děkuji Ing. Jarmile Matuškové za vzornou přípravu a realizaci akcí jako je např. vítání
občánků, výročí našich seniorů a další akce. Děkujeme naší paní knihovnici MUDr.
Haně Staňkové za vynikající vedení obecní knihovny, za její obrovskou práci při
letošní revizi knihovního fondu a vůbec za znovuobnovení chodu knihovny v nových
prostorách. Děkujeme za přínos hlavně v kulturním dění v obci paní Jiřině Krajíčkové,
stejně tak občanskému sdružení ORA ET LABORA 2010 - panu Ing. Leoši Kubíčkovi,
Ing. Josefu Demelovi, Romanu Slanému a jistě i mnoha dalším jeho členům.
Určitě jsem nevyjmenovala všechny občany, kterým patří velké poděkování za aktivní
přístup k dění v obci. Poděkování také určitě patří paní Lence Kunčarové, za velké
pracovní nasazení v záležitostech obecního úřadu a za vzorné vedení účetnictví obce.
Letošní audit opět bez jakýchkoli připomínek od krajských auditorů.
Na závěr děkuji koordinátorkám a v podstatě tvůrkyním obecního zpravodaje paní
Ing. Aleně Hegerové a Ivaně Hegerové. Bez nich bychom tyto řádky možná nečetli.
Ing. Lenka Lišková, starostka
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Květiny Luďka Řícmanice
Zveme Vás k návštěvě – uvážeme Vám kytice k jakékoliv
příležitosti – svatební, smuteční, slavnostní kytice k promoci
a k narozeninám, kytice z buřtíků, čokolád a jiné podle Vašich
představ. Můžete si u nás nakoupit drobné vánoční dárky,
keramiku, bižuterii, ptákoviny, ozdobné i vánoční svíčky,
olejíčky, obaly na květináče, doplňky a přízdoby na adventní
věnce, adventní svíčky a bodce, zajímavé hotové adventní
věnce, adventní svícny a vánoční věnce na hřbitov. Poradíme
Vám i zrealizujeme adventní výzdobu Vašeho interiéru.
Na jaře rozšíříme nabídku o semena, balkónové květiny
a přísady na Vaši zahrádku.
V případě zájmu o větší květinové vazby volejte, prosím,
alespoň 2 dny dopředu pro zajištění čerstvé řezanky.
Obchůdek Květiny Luďka Vám přeje příjemné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku.
Otevírací doba:
po – pá 10.00 – 11.30, 14.00 – 18.00, so 9.00 – 12.00
Kontakt: 723 092 410 nebo 731 203 968
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SLAVNOSTNÍ PREZENTACE KNIHY O ŘÍCMANICÍCH
v sobotu 18. prosince 2010 v 17 hod. v sále restaurace U Lajcmanů

ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN
v neděli 19. prosince 2011, odjezd autobusem do Babic v 9.20. Více na str. 5

ve středu 22. prosince 2010 v 17.30 v sále restaurace
U Lajcmanů.

SETKÁNÍ SENIORŮ
ve středu 29. prosince 2010 od 18 hod. v knihovně obecního domu. V příjemném,
teplém prostředí se tak rozloučí s letošním rokem – rokem 800. výročí založení obce.
Jste všichni srdečně zváni.

TANĚČNÍ PRO DOSPĚLÉ
pod vedením Renaty a Michala Diatkových, každý pátek od 20 do 22 hod.,
celkem 5 lekcí, začínáme 21. ledna 2011, více na str. 5

PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISE
v sobotu 22. ledna 2011 od 14 hod. v tělocvičně ve škole. Podrobnosti na str. 5

OBECNÍ PLES
v sobotu 5. března 2011 od 19.30 v sále restaurace U Lajcmanů.
K tanci a poslechu zahraje mladý big band pod vedením Mojmíra Bártka, člena
orchestru Gustava Broma a také duo Svaťa Jelínková a Martin Zezula.

MAŠKARNÍ KARNEVAL
pro děti v neděli 6. března 2011 od 15.30 v sále restaurace U Lajcmanů.
Zábavným odpolednem provedou pohádkové tetiny Matylda a Klotylda.

OSTATKY
v pátek 11. března 2011 v sále restaurace U Lajcmanů.
TJ Sokol Řícmanice vyhlašuje soutěž ŘÍCMANSKÝ TALENT.
Nominační večer v sobotu 2. dubna 2011, finále v neděli 17. dubna 2011.
Přihlášky nejpozději do 15. března 2011. Podrobnosti na str. 10.

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.
12
Pro tisk upravily: Ivana Hegerová,
Alena Hegerová
Neprošlo jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo 15. 12. 2010.

