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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
srdečně všechny zdravím do blížícího
se barevného podzimního období. Věřím, že většina z nás prožila hezké letní
období a načerpali jsme sílu na blížící se
chladnější část ročního období. Letošní
letní počasí můžeme hodnotit kladně.
Hlavně proto, že nám bylo dopřáno
více vláhy než v předchozích letech.
I v letním období jsme na úřadě nezaháleli a pokračovalo se v rozjetých projektech. Akce „Doplnění vodovodu“ se

chýlí k získání stavebního povolení a k
výběrovému řízení na zhotovitele.
Práce by měly začít na jaře 2020.
V obci se udělaly i drobnější věci, jako
např. oprava boční zdi obchodu, menší
opravy komunikací, pokračovalo se
v úpravě svahu za obecním úřadem,
nadále se snažíme pečovat o úklid a čistotu naší obce.
Na závěr přeji dětem úspěšný školní
rok a ostatním hezkou a ve zdraví prožitou poslední čtvrtinu roku 2019.
Libor Slabý, starosta

INFO Z ÚŘADU
Povinné čipování psů od roku 2020
byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že od 1. ledna 2020
bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí
být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
v půl roce věku. Výjimku budou mít
pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které
bylo provedeno před 3. červencem
2011.
Od 1. ledna 2020 tedy očkování proti
vzteklině nebude úředně platné u psa
bez mikročipu.
Čipování představuje jednorázový
úkon srovnatelný s injekční aplikací.

Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně
aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Majitel je povinen uvést číslo čipu
v očkovacím průkazu. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty.
Výhody čipování: snadnější vycestování
se psem do zahraničí, zaběhnutý pes se
rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa
se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší
průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Libor Slabý, starosta
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PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
ŘÍCMANICE – DOLNÉ SALIBY
V letošním roce se uskutečnil další
projekt s partnerskou obcí Dolné
Saliby. Tentokrát se jednalo o vzájemné 2denní setkání občanů obou
obcí. Návštěvníci z Dolných Salib se
zúčastnili našich hodů, a to nejen v roli
diváků. Krojovaný folklorní soubor
Varsás obohatil hodový průvod, program při vyvádění hlavní stárky a nakonec se představil i v odpoledním hodovém programu. Tam vystoupil na
novém pódiu, které naše obec získala
v rámci této dotační akce. Zde musím
poděkovat organizátorům našich
hodů za pomoc při začlenění Dolnosalibčanů mezi nás. Také mám vyřídit
velké poděkování vedení obce Dolné
Saliby za milé přijetí a nádherné setkání. Naši hodovou atmosférou v
obci byli všichni doslova okouzleni.

Skupina nejen našich hodovníků se zúčastnila 13. a 14. září akce v Dolných
Salibech. Zde proběhlo setkání s názvem „Cezhraničný festival“. Byli jsme
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přijati velice srdečně a věřím, že
všichni účastníci byli spokojeni. Za
naši obec vystoupila v sobotním odpoledním programu muzika Viola, silně
podporovaná našimi mladými hodovými tanečnicemi a tanečníky. Za jejich spontánní taneční vystoupení jim
patří poděkování.

Dnes můžeme konstatovat, že tato
dvě setkání splnila svůj předpokládaný záměr. Došlo k rozšíření znalostí
o životě v obou obcích, prohloubily se
vzájemné vztahy občanů. A nejen to.
Vedení některých spolků navázalo
vzájemné kontakty a věřím, že se do
budoucna začne rozvíjet spolupráce
nejen na úrovni obcí, ale i na úrovni
spolkové činnosti v oblasti sportovní,
kulturní nebo společenské. Vedení
obou obcí bude takové aktivity určitě
podporovat.
Z tohoto místa děkuji vedení obce
Dolné Saliby za uskutečnění tohoto
projektu a těšíme se na další společné
akce.
Libor Slabý, starosta

SBĚR ELEKTROODPADU
Jak je psáno v úvodníku, dodávka
kontejnerů na elektrozařízení a
baterie má zpoždění, přesto ale v
předstihu přijměte informace k budoucímu třídění. O konkrétním
termínu zahájení třídění vás budeme
informovat.
Nové kontejnery na elektrozařízení a
baterie :
Červený kontejner je určen ke sběru
drobného vyřazeného elektrozařízení
a baterií bude k dispozici u obecního
úřadu.
Do červených kontejnerů nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké domácí
spotřebiče
včetně
televizí
a
počítačových monitorů (odevzdejte
zdarma na sběrný dvůr do klecového
kontejneru)
Klecový kontejner bude umístěn na
sběrném místě (ekodvorku).
Do klecového kontejneru patří:
veškerá drobná elektrozařízení, ale i
velké spotřebiče z kanceláře i z
domácnosti (s výjimkou zářivek a baterií) např. počítače a jejich
příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony.

Speciální krabice na zářivky, výbojky a
úsporné žárovky bude umístěna na
ekodvorku.
Až 70 % drobného elektrozařízení po
ukončení
životnosti končí
ve
směsném komunálním odpadu, tedy
následně bez využití buď na skládce
nebo ve spalovně.
Tento materiál lze přitom využít a recyklovat stejně jako např. plast, sklo a
papír – pomozte nám to napravit!
Za každé sebrané kilo materiálu z červených
kontejnerů
současně
přispějete 1 Kč na podporu handicapovaných - Nadačnímu fondu
Rovná šance.
V celé České republice občané aktuálně využívají přes 3800 ks červených kontejnerů a další přibývají děkujeme Vám za podporu a sběr!
Více na: www.asekol.cz nebo
www.cervenekontejnery.cz
Libor Slabý, starosta
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KOUPALIŠTĚ ŘÍCMANICE
V čase, kdy se Vám do rukou dostává
tento zpravodaj, je již hlavní vstup na
koupaliště uzamčen a voda z bazénu
vypuštěna. To ale neznamená, že
areál koupaliště osiří. V areálu si budou moci hrát už nejen děti na
dětském hřišti. Po koupací sezóně
nám zde zůstanou 2 stoly na stolní
tenis, které byly v létě hojně
využívány. Také jsou v plánu některá
společenská setkání, které plánují
místní spolky a obec.
A jaká to letos byla sezóna? Deštivo –
slunečná, tzn. průměrná. A co se letos
líbilo a naopak? Líbily se
zrekonstruované převlékací kabinky,
stolní tenis, stánek s občerstvením a

doufáme, že i čistá voda, která měla
jiskru až do posledních dnů.
Naopak každému vadil zápach z
přilehlého hospodářství, pokud se
tomu tak vůbec dá říct. Docházelo k
poničení plotu a znečištění bazénu po
nočních návštěvách areálu.
Letos nás navštívila Česká televize,
která zde natáčela reportáž pro Události v regionech.
O tom, že vesnická koupaliště nejsou
zrovna ziskovou záležitostí, jsme vás
již dříve informovali. Jak to dopadlo
letos, prozatím nevíme, vše se musí
teprve vyhodnotit.
Touto cestou děkujeme všem zaměstnancům, ale i ostatním, kteří se na
chodu koupaliště podíleli.
Za koupaliště, Zdeněk Alexa

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Léto je téměř u konce a v knihovně
končí poklidná prázdninová atmosféra
bez dětského pokřiku při zápolení v
deskových hrách. Bylo to příjemné, ale
musím si přiznat, že už mi to dětské
nadšení každé úterý v podvečerních
hodinách chybí.
Provoz knihovny byl po celé prázdniny
nepřerušen, návštěvnost byla dle očekávání menší než ve zbytku roku i když
věrní čtenáři chodili stále a tak zbylo
více času na úklid pracoviště, zařazování knih a vyřazování poškozených.
Na koupališti byla po celou dobu
4

v provozu knihovnička, letos vylepšená
díky panu Milanu Stejskalovi o nové
poličky a dle pracovníků koupaliště
byla hojně využívána.
A z nových knih uvádím:
Pro dospělé:
Mornštajnová Alena: Tiché roky román ze současnosti od uznávané
naší autorky. Příběh členů rodiny, poznamenané
tragickou
událostí.
Meacham Leila: Titáni - Osudový
příběh dvou lidí - muže a ženy, na
pozadí hospodářského růstu v Texasu

kolem roku 1900 Di Fulvio Luca: Chlapec, který rozdával sny- příběh
chlapce z New Yorku v prostředí filmového průmyslu ze začátku 20. století
Mniszkówna Helena: Malomocnáromán z exklusivního prostředí staré
polské šlechty v minulém století Falconer Colin: Nezničitelná- příběh ženy,
která se snažila změnit svět k lepšímu ,
inspirováno skutečnou událostí Trent
Christine: Dáma z popela, Uloupené
tělo, Vraždy aristokratek- trojdílný
příběh z viktoriánské Anglie o ženě,
která se prosadila jako úspěšná
majitelka pohřebního ústavu Jacobs
Anne: Venkovské sídlo- 1. Zlaté časy
první díl další rodinné ságy od autorky

Panského domu. Tentokrát návrat
rodiny k jejím kořenům po pádu Berlínské zdi.
Pro dospívající:
Sandemo Margit: Sága prokletýchČtyřdílný sci-fi- příběh dívky Silje a její
rodiny stižené dávnou kletbou
Pro děti:
Flanagan John: Hraničářův učeň- fantasy serie o Willovi a jeho přátelích z
hradu Redmontu./ 2 díly prologu První
roky a 12 dílů vlastního příběhu/ Cowell Cressida: Škyťák Šelmovská Štika
III- 12 ti dílný sci-fi příběh o pirátech,
dracích a společenství Vikingů.
Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V září se sejdeme…..ve školce
Letní měsíce jsou za námi a je tu opět
školka a škola . Věřím, že jsme si všichni
odpočinuli a nabrali nových sil. Nevím,
jestli se víc do školky těší děti nebo

rodiče? Ale hlavní je to, že se těšíme
…děti, rodiče, učitelky. Čas úklidu a
příprav na školní rok 2019/2020 máme

za sebou. Přes prázdniny se podařilo
díky velké pomoci zřizovatele školky,
obzvlášt pana místostarosty, provést
veškeré naplánované a potřebné
opravy. Ono to sice vypadá, že je
školka zavřená a zaměstnanci mají
dovolenou, jenže v praxi tomu tak
mnohdy není. Kdy jindy se dá totiž
opravovat, stavět, budovat, než v
době, kdy je školka prázdná. Chtěla
bych tedy poděkovat Zdeňku Alexovi a
Milanu Stejskalovi, kteří nám opravili
ve školce, co bylo potřeba.
Až děti zjistí, co nového máme na zahradě školky, myslím, že budou mile
překvapeni. Jeden šikovný tatínek vyrobil a nainstaloval na zahradu nové
hrací prvky, které jsou prostě skvělé.
Tatínkovi patří velké PODĚKOVÁNÍ.
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S novým školním rokem přichází nové
projekty ve školce. Letos jsme si připravili hned dva celoroční projekty pod
názvem „ Život v úlu“ a „ Zelený ostrov“. Po zářijovém adaptačním období začneme realizovat s dětmi ve
školce naše plány a akce. Co to tedy například bude? …dopravní výchova, návštěvy solných jeskyní, plavecký výcvik,
edukační program pořádané v Moravské galerii a Filharmonii Brno, jízdy na
koních, navštíví nás policie ČR, program zaměřený na záchranu lidského
života- základy PP, program s místním
hasičským sborem, canisterapie, tvoření s výtvarnicí, divadla, kouzelník, setkání se spisovatelem, keramika, poznávání řemesel místních i v blízkém

okolí, sportovní dny, Dny venku, lesní
pedagogika, výlety, besídky a mnohé
další vzdělávací a poznávací aktivity….
Třída je naplněna v počtu 24 dětí,

program máme bohatý, pestrý a různorodý, takže můžeme začít.
Za kolektiv MŠ Hana Janošková

SOKOL ŘÍCMANICE
Od roku 2005, tedy patnáctou sezonu,
nabízí T.J.Sokol zájemcům možnost
zacvičit si pod širým nebem, na parketě nebo na trávě na koupališti.
V letošním roce jsme cvičily (jen holky,
žádný muž se neodhodlal) power jógu,
zumbu. Novinkou bylo cvičení s Verčou
Kubíčkovou - BODYATTACK je to
vysoce energetické cvičení na dynamickou hudbu, kombinuje atletické
prvky – běh, výpady, výskoky se silovými cviky – kliky a dřepy a základními prvky z aerobiku. Počasí nám
přálo, o prázdninách se cvičilo celkem
sedmnáctkrát, a jednu krásnou červencovou středu se nás sešlo 28 cvičenek !
Přihlásili jsme k projektu České obce
sokolské SPOLU V POHYBU, který
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probíhá v týdnu od 16.-22.září. Cílem je
podporovat pohyb všech generací a
podporovat spolupráci a otevřenost
mezi Sokolem a veřejností. Připravujeme vycházku Stezkou zdraví HVOZD.
Na cestě mezi návsí a cvičištěm
v Močílkách, přes Nivku, Brňanku,
studánku u Prosby lesa, na zájemce
čeká 8 odpočinkových a tělocvičných
zastavení. Všechny poškozené informační tabule jsme vyměnili, špinavé
a popsané očistili a umyli a opět
doplnili na stanovištích chybějící prvky.
Snad nám bude přát i počasí a všem se
bude cesta krásným lesem líbit. A třeba
i bedle, klouzky, babky… budou dobrým bonusem k nedělní vycházce.

Na neděli 29. září nás pozvali do BrnaČernovic, kde budou oslavy 100. výročí
založení T.J.Sokol Černovice. Naše
žákyně se předvedou se svou sletovou
skladbou Cirkus.
Památný den sokolstva je naším již
tradičním významným svátkem, který
Sokol slaví pietními akty po celé ČR.
V počátku roku byl přijat Zákon č.
49/2019, kterým se 8. říjen – Památný
den sokolstva stává významným
dnem ČR.
Datum 8. října bylo zvoleno za
Památný
den
sokolstva
jako
připomínka tragických událostí v roce
1941 – tehdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha Česká obec sokolská
rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, v noci
ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo

sokolské činovníky z ústředí, žup i
větších jednot. Byli mučeni, vězněni,
deportováni
do
koncentračních
táborů. Téměř 93 % vedoucích
sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.
Co připravujeme na nejbližší měsíce?
Můžete se s námi těšit na drakiádu,
Les ve tmě i na Martinský průvod a
další oblíbené akce. V těchto dnech
máme téměř hotový rozvrh cvičení pro
cvičební sezonu 2019/2020 a od října
začíná pravidelné cvičení pro všechny
věkové kategorie od maminek s
miminky, přes předškoláky, školáky,
ženy, muže, po seniory.
Opět bude probíhat zdravotní cvičení,
power jóga, florbal, stolní tenis.
Přijďte, těšíme sena Vás.
Eva Olešovská, starostka T.J. Sokol

SK ŘÍCMANICE
Určitě jste si všimli „stavebního ruchu“
na fotbalovém hřišti ve druhé polovině
prázdnin. Co se tam dělo ? Vlivem dlouhodobě suchého počasí se stal stav
hrací plochy téměř nezpůsobilý pro
soutěžní zápasy a na hřišti plném výmolů a suchých drnů hrozilo zranění
hráčů. Nepomáhalo ani pravidelné sečení a válení hřiště těžkým válem, a jedinou možností nápravy bylo vybudování zavlažovacího systému. Sportovní
klub není schopen financovat náklady
tohoto projektu sám, proto požádal o
příspěvek OÚ Řícmanice a také Jihomo-

ravský kraj. Klub našel u Obce pochopení a dobrá věc se podařila. Mezi tenisovými kurty a hřištěm na straně potoka byla zakopána sběrná plastová nádrž na vodu v částce 90 000,-Kč. Následně byl dle schválené projektové dokumentace na hřišti vybudován závlahový systém tak, že po obvodu a také
napříč hřištěm bylo položeno plastové
potrubí s celkem 24-mi zapuštěnými
rozstřikovači, které se aktivují tlakem
vody. Rozstřikovače fungují vždy po
dvojicích a jejich cyklus je ovládán automatickým řídícím systémem. Hod-
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nota tohoto díla je 330 000,-Kč. V současné době probíhá zkušební provoz,
kde je jako zdroj vody využívána stávající studna a aktuálně také voda z koupaliště. Nyní řešíme, zda tuto studnu
prohloubit a zvýšit tak její kapacitu
nebo vybudovat hlubinný vrt. Již po asi
šesti týdnech zkušebního provozu se
kvalita hřiště viditelně zlepšila a my
můžeme s radostí konstatovat, že vynaložené úsilí nebylo zbytečné. Náš velký
dík patří celému zastupitelstvu Obce
Řícmanice, které tento záměr schválilo,
starostovi obce Liboru Slabému za zajištění financování a předsedovi SK
Řícmanice Milanu Malému za technický dozor.

Mužstvu mužů se i přes nepovedenou
minulou sezónu podařilo udržet ve II.
třídě městského přeboru, kterou tak
hrajeme už čtvrtým rokem v řadě. Mužstvo na tuto sezónu opustil z rodinných
důvodů David Lukáč a brankář Petr
Jirásko, který přestoupil do Slavkova.
Naopak tým posílili tito noví hráči: Lukáš Kubíček (návrat ze zahraničí), Andreii Schkurupii (přestup ze zahraničí),
brankář Marek Gruber (přestup z Bohunic), brankář Vítek Prokeš (přestup
ze Slovanu Brno) a Marek Doubrava
(přestup z Rájce Jestřebí). V průběhu
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přípravy se do mužstva zapojil také Jan
Dornay, který se k nám po roce vrátil.
Trenéry týmu zůstávají Karel Pantůček
a Roman Kubíček.
Příprava na podzimní sezónu začala 20.
července a o týden později (v sobotu
27.7.) byla zpestřena tradičním tenisovým turnajem 3M, kterého se zúčastnilo 14 párů a hrálo se ve 2 skupinách
po sedmi párech.
Letos jsme bohužel nemohli zorganizovat tradiční pohárový turnaj mužů, jelikož v obvyklém termínu „týden před
začátkem sezóny“ probíhalo budování
zavlažování hřiště, jak je popsáno výše.
Místo toho náš tým sehrál čtyři přátelské zápasy: v Babicích jsme prohráli
2:8, v Ochozi jsme také prohráli 4:6, v
Jundrově byla remíza 6:6 a v Bílovicích
vyhrálo naše mužstvo 12:1.
Z důvodu budování zavlažovacího systému jsme také na první mistrovský zápas s Lokomotivou Brno požádali o
změnu pořadatelství a sehráli jej na
hřišti soupeře. Naše mužstvo po výborném výkonu vyhrálo 4:2. V dalším
utkání v Obřanech jsme sice byli lepším
týmem, ale po zbytečných chybách
jsme prohráli 2:3. V prvním domácím
utkání jsme remízovali se Startem Brno
„B“ 3:3, když soupeř vyrovnal 5 minut
před koncem. Následující zápas v Řečkovicích se nám zvláště ve druhém poločase vůbec nepovedl a prohráli jsme
vysoko 2:8. V dalším domácím utkání
jsme po zlepšeném výkonu celého
mužstva uhráli remízu se silným mužstvem Líšně „C“ 0:0 (i když více vyložených šancí bylo na naší straně). Na ná-

sledující mistrovský zápas jedeme v sobotu 21.9. do Jundrova, který vytvořil
silný tým spojením s většinou hráčů,
kteří loni hráli v Maloměřicích.
Mladší žáci hrají v této sezóně
2019/2020 znovu základní skupinu „B“
městského přeboru a až na 2 změny zůstalo mužstvo pohromadě i s trenéry
Jaroslavem Olešovským ml. a Janem
Dzúrikem. V prvním zápase jsme doma
porazili Start Brno „B“ 5:2, když všech 5
gólů vstřelil Fanda Vitula. V dalším zápase ve Starém Lískovci jsme po bojovném výkonu zvítězili 1:2 a v následujícím utkání doma kluci s velkou dávkou
štěstí porazili Obřany 5:4, když jsme
prohrávali už 1:4. Start do sezóny se
nám tedy povedl náramně a přejeme
si, aby forma vydržela, protože hned v
následujícím kole hrajeme v neděli
22.9.2019 ve 13:00 hod místní derby v
Bílovicích.
Mladší přípravku jsme po úspěšné minulé sezóně přihlásili do výkonnostně
lepší skupiny „C“ městského přeboru,
protože tým předváděl velmi dobré výkony i výsledky. Kádr se téměř nezměnil a družstvo stále vede trenérská dvojice Martin Rokos a Michal Masařík. V
prvním zápase v Obřanech naši borci a
jedna slečna zvítězili přesvědčivě 4:9. V
dalším utkání jsme doma po opatrném
začátku porazili Chrlice 8:1 a v následujícím domácím zápase jsme vyřídili
„Céčko“ Svratky Brno neskutečným poměrem 26:0. Úvod sezóny je tedy „z
říše snů“. Všichni držíme děckám palce

a věříme, že i nadále budou předvádět
pěkné výkony a poperou se o úspěšné
výsledky. V dalším zápase náš tým prověří tradičně kvalitní Líšeň.
Oba naše mládežnické týmy se nyní
„vezou na vítězné vlně“ a další příležitost vidět je v akci na našem hřišti bude
v neděli 29.9.2019, přijďte je povzbudit. Podzimní sezóna nám skončí na
konci října a od druhé poloviny listopadu budeme trénovat v tělocvičně v
Babicích nad Svitavou.
Nyní máme v kádru 15 registrovaných
mladších žáků (+ 2 neregistrované) a 9
hráčů mladší přípravky (+ 3 neregistrované), na tréninku se nám tedy sejde
téměř 30 mladých fotbalových nadšenců. Jsme dobrá parta a zveme mezi
nás všechny nové zájemce o fotbal –
přijďte za námi na hřiště, trénujeme
každé pondělí a středu od 17 do 19
hod.
Tenisová sezóna jde do své závěrečné
fáze. Pokud přálo počasí, všichni aktivní
tenisté využívali prázdninový čas ve
svých rezervovaných hodinách ke hře.
Jako každý rok ti soutěživí měli také
možnost poměřit svoje tenisové umění
s ostatními na tradičních turnajových
kláních, avšak doposud nebyl pro malý
zájem odehrán žádný z turnajů… Je to
škoda, protože tyto podzimní turnaje
vždy sloužily nejen jako porovnání
sportovních kvalit, ale také jako přátelská setkání a posezení hráčů, kteří pravidelně navštěvují naše tenisové kurty.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček
a Jaroslav Olešovský ml.
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HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
stejně jako všechny jednotky požární
ochrany, tak i hasiči z Řícmanic vyjíždějí
k událostem, kde jsou ohroženy životy
lidí, zvířat, dochází ke škodám na
majetku, nebo kde je ohroženo životní
prostředí. Již dávno není jejich jediným
úkolem hašení požárů, ale i pomoc u
tzv. technických zásahů. Jedná se o
dopravní nehody, technické havárie,
živelné pohromy, které úzce navazují
na civilní ochranu, kterou hasiči rovněž
zabezpečují.
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Začátek tohoto léta, tomu byl zdárným
důkazem.
7.6., po noční bouřce se v korytě
potoka Časnýř nahromadilo velké
množství naplaveného dříví a bahna.
To způsobilo, že před jeho zatrubněnou částí v místě u kurtů se vytvořila
hráz a voda s bahnem se vylila na
fotbalové hřiště, kde se vytvořila laguna. Dále došlo k zaplavení kurtů a
části areálu koupaliště.

Po dohodě s obcí a Krajským
operačním střediskem Hasičského zá-

chranného sboru byl vyhlášen naší jednotce poplach. Jednotka na místě
potok vyčistila a provedla úklid v prostorech u kurtů, kde se nahromadilo
velké množství bahna.
20.6. jsme v Bílovicích nad Svitavou
odčerpávali vodu, která po vydatných
deštích vystoupala ze splaškové kanalizace, v místě podjezdu pod tratí, na
hlavní silnici. Následně jsme komunikaci očistili.
Po návratu na základnu nám byl
vzápětí vyhlášen nový poplach, kdy
bylo zapotřebí na potoku Časnýř vyčistit prostor pod mostkem v místě mezi

lomem a multifunkčním hřištěm. 23.6.
jsme odstraňovali spadané kamení na
chodník a komunikaci u Sokolovny v Bílovicích. V mateřských a základních
školách jsme prováděli preventivněvýchovnou činnost v oblasti ochrany
obyvatelstva při vzniku mimořádných
událostí. Děti si rovněž mohly
prohlédnou naše hasičská vozidla,
svézt se v nich, ale také si zastříkat z
hasičské proudnice.
Branný den máme naplánovaný na sobotu 21. září, kdy v 10:00 bude na cvičáku odstartován závod.
12. října se můžete těšit v areálu koupaliště na ochutnávku soutěžních gulášů v rámci soutěže Hasičský guláš.
Časový harmonogram bude upřesněn.
Soutěžící týmy se mohou hlásit již nyní
na telefonním čísle: 724607052 nebo
na zdenek.alexa@seznam.cz. Počet
soutěžících je omezen na 10 týmů.
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
„Divoké husy na odletu, konec i
babímu létu“.
Opět po prázdninách, po hodech, po
létě přichází čas podzimního rozjímání.
Sedláci mají sklizeno, včelaři stočeno,
hodovníci dohodováno, hasiči dopito.
Včely mají zásoby připravené na zimní
období a v úlech již obsedávají rámky
dlouhověké včely. Trubci jsou z úlu

nemilosrdně vyhnáni a letní včely
postupně vymírají. Opět tu bylo
chladné jaro a suché parné léto, na
které si každoročně postupně
zvykáme. Vlivem extrémního sucha v
posledních pěti letech ubývá i hmyzu
potažmo včel. Sucho ovlivňuje
celkovou vegetaci a na stejné vlně se
veze i výnos medu. I když mnohým
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cena medu může připadat vysoká,
pořád patříme mezi země s
nejlevnějším medem za kilogram. Na
dovolené v zahraničí si každý z nás
může ověřit cenu medu.
Možná právě vlivem sucha a špatného
ošetření včel se v Řícmanicích nacházíme na rozhraní zamořené oblasti morem včelího plodu (Líšeň, Mokrá Horákov). Není možné včelám nařídit
domácí vězení, a tak se při proletu za
snůškou včely potkávají a oblast zamoření se může po čase dramaticky
zvětšovat. Doufejme, že bude pořádná
zima a příští rok lepší než ten předešlý.
Záblesky babího léta jsou ty nejkrásnější, tak dělejme všechno proto, aby
za to stály.

A jak se již stalo železným pravidlem,
jeden závěrem.
Už delší dobu tatínek pozoruje, že jeho
papoušek mluví sprostě, a tak se
naštve a dá papouška na týden do
mrazáku. Po týdnu ho vyndá a ptá se:
„Tak co, už nebudeš mluvit sprostě?"
„Ne a můžu se tě na něco zeptat? Co
udělalo to kuře?"
Tož jeden bonusový
Prsa jsou jasným důkazem, že se muži
dokážou soustředit na dvě věci najednou.
Za řícmanské včelaře Pavel „Harry“
Křížek

ORA ET LABORA
Dopravní uzel
Všichni to známe. Zvláště nyní na začátku školního roku - plné silnice, dálnice, přivaděče… Zácpy na všech možných úsecích cest a k tomu ty nekonečné opravy a objížďky a kde není
ucpáno, tak tam je zase silnice samá
díra… Pokud popojíždíme na takové
silnici, nebýváme zrovna dobře naladění.
D.M.
Jiný dopravní uzel
„Dobrá zpráva je, že se odtud nakonec
všichni dostanou. Naproti tomu
špatná zpráva je, že jen málokdo odtamtud vyjíždí se stejným postojem, s
jakým tam přijel. Každopádně čím
déle tam vězím, tím víc se můj postoj
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zhoršuje. Srdce je také dopravním uzlem. Všechno, co prožíváme, to dobré
i to špatné, jím prochází. Život k nám
přichází ze všech směrů, ale všechno
se to vlévá do našeho srdce. Naše negativní prožitky mají naneštěstí sklon
v něm setrvávat. Nakonec si z něj prorazí cestu ven prostřednictvím našich
slov a jednání, ale vlivem zpoždění
mezi vstupem a výstupem je pro nás
často obtížné najít mezi nimi spojitost.
Býváme tedy rozčilení, ale nevíme
proč. Jsme nespokojení, ale nemůžeme najít skutečný důvod, proč se
tak cítíme…Každá oblast našeho života se protíná s tím, co se děje v našem srdci. Prochází jím všechno.
Úplně všechno…

Přirozenou reakcí na bolest je utišit ji,
a jakmile se nám to podaří, snažíme se
zabránit tomu, aby se ještě někdy dostavila. To platí jak o fyzické, tak o
emocionální bolesti…
Jsem si celkem jist, že druhým stupněm základní školy nikdo neprojde
bez nějakého toho šrámu.
Ne vždy však jsou na vině ti druzí. Haraburdí, které vězí v našem srdci, pochází z nejrůznějších zdrojů. Ve skutečnosti jsme někdy sami sobě tím
nejhorším nepřítelem…

Ať už jste v jakékoli situaci, je pravděpodobné, že vás čeká určitý úklid.
Čeká nás všechny. A pokud budete
ochotni třeba i navzdory bolesti
pohlédnout do zrcadla, možná najdete motivaci potřebnou ke změně…“
Z knihy NEBOJTE SE
Max Lucado
za ORA ET LABORA 2010 vybrala
D.M.

SENIOŘI INFORMUJÍ
Beseda seniorů
V úterý 10. září se v knihovně
uskutečnilo další přátelské setkání
seniorů.
Tentokrát si senioři pozvali na besedu
paní doktorku Taťánu Šrámkovou,
která mezi seniory nezavítala poprvé.
Beseda měla velice příjemnou atmosféru. Paní doktorka odpovídala na
dotazy seniorů snad ze všech odvětví
medicíny! A i když se otázky týkaly závažných témat, odpovědi a vysvětlení

paní doktorky byly odborné, pro laika
srozumitelné, a hlavně vedené zábavnou formou, tak se senioři nejen
dozvěděli mnohé o svém zdraví, ale
též se pobavili a zasmáli.
Škoda jen, že nepřišlo více seniorů.
Byla to skutečně vydařená akce!
Tímto senioři velice děkují MUDr.
Taťáně Šrámkové a těší se na další
setkání.
Blanka Koutská

ROZHOVOR S ...
Víte, kdo jsou nejmladší hlavní stárci v
historii řícmanských hodů? Hlavní
stárci hodů 2019, milý, ochotný, zapálený pár SABINA NOSSOVÁ a FILIP
KÝN.

Sešli jsme se s nimi, abychom si popovídali a něco vyzvěděly.
Oba jsou absolventi uměleckomanažerské školy v Brně, kde se před pěti
lety poznali (chodí spolu čtyři roky), a
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bydlí v Řícmanicích. Filip hrál v Řícmanicích v minulém roce jednu sezonu
fotbal, pak z pracovních (časových) důvodů musel skončit. Oba pracují ve
firmě Onio s.r.o. (provozovatel internetových e-shopů – pneumatiky.cz
apod.). Filip dělá CRO specialistu a Sabča účetní. Sabina studuje na Masarykově univerzitě obor Teorie interaktivních médií. Její velký koníček je umění
a malování. V Bílovicích za pomoci
Obecního úřadu a Základní školy zpracovala a prezentovala svoji rozsáhlou

maturitní práci na téma Umění bylo, je
a bude. Bylo by moc hezké, kdyby se
podobnou akci podařilo zorganizovat i
v Řícmanicích.
Sabi, Filipe, jak se to stane, že se tak
mladému páru dostane čest a zodpovědnost hlavních stárků? Byla to vaše
premiéra, nebo už jste spolu byli
v kroji na Řícmanských hodech?
14

Filip: V minulém roce jsme se zúčastnili
na jaře posezení hodové chasy a volby
hlavních stárků. Moc se nám líbila atmosféra, kde byli zvoleni Renata s Vaškem. Účastnili jsme se hodových
příprav a v kroji jsme si hezky užili
sobotní i nedělní hodovou zábavu. Letos v dubnu jsme byli pozvání se stárkami a stárky na zájezd do sklepa. Tady
se konala ochutnávka vín, něco dobrého jsme pojedli i popili, pak byla
volba hlavních stárků.
Sabina : Měla jsem velkou radost, že
můžeme být u toho, když se budou
volit hlavní stárci pro hody 2019. Když
pak z volebních lístečků četli nejčastěji
naše jména, byli jsme překvapeni. Já
jsem měla hned jasno, Filipa jsem musela trošku přemlouvat. Ale souhlasili
jsme a jsme tomu rádi. Přiznám se, že
být hlavní stárkou bylo moje malé,
dětské přání. V kroji jsem byla poprvé
jako malá asi tříletá holčička a pak ještě
několikrát.
Před hodami jste měli určitě nějaká
očekávání, můžete říct, co vás
potěšilo, překvapilo, nebo co by bylo
lepší příště udělat jinak?
Filip: Každý stárek má takový
několikadenní maraton. Celý týden,
než začnou hody se každý den něco
chystá, připravuje. V pátek stavění,
máje, odpolední zvaní se protáhne do
večerních hodin. Pak celonoční hlídání
máje a ráno dochystávání areálu. Před
polednem svěže, zčerstva do kroje, a
další noc trávíme pod májí. Mně by
bývalo pomohlo, nebo se líbilo, udělat
rozpis na hlídání máje, aby si každý

mohl zdřímnout a mája se uhlídala.
Nebo si více domluvit pomoc nekrojovaných hodových příznivců, kteří
nemají v té době tolik hodových povinností.
Velkou radost mě udělal pěkný šátek,
který pro mě vyšila paní Brettschneiderová. Také se mi líbí krásné hodové
právo, které nám zůstane na památku.
Sabina: Líbilo se mě, kolik krojovaných
a dalších lidí se zapojilo do příprav a
chystání. Připomínky k organizaci hodů
nemám, ale věříme, že se ještě brzy
sejdeme s hodovým výborem, kde
probereme naše postřehy a pocity.
Již potřetí si mladí stárci připravili
půlnoční překvapení, které tentokrát
tančilo sedm párů. Kdo vám tvořil
choreografii a připravil hudbu? Po
skončení diváci hodně tleskali, měli
jste i vy dobrý pocit, že se vám
vystoupení povedlo?
Sabina: Choreografii jsem si vymyslela
prakticky celou. Původně jsme měli

připravené delší vystoupení, ale pak
jsme ho zkrátili na 11 minut. Hudbu
jsme vybírali společně, všechni co
překvapení tančili. Filip ji pak sestříhal
do finální podoby. O půlnoci jsme si
vystoupení dost užili, myslím, že se
povedlo, i ohlasy ostatních byly
pozitivní.
Filip a Sabina: Na závěr bychom rádi
poděkovali: Romanovi Slanému za
krásné originální hodové právo, Milanovi Malému za výběr, stavění a také
hlídání máje, dědovi Křapíkovi za
výbornou dršťkovou polévku na hlídání
máje, paní Janoškové za nácviky
babských tanců a hodového pochodu,
celému hodovému výboru, i všem krojovaným za dobrý průběh hodů. Prostě
děkujeme všem, se kterými jsme se
kolem hodů potkali !!!
Děkujeme za rozhovor letošním milým
hlavním stárkům a společně se těšíme
na další hody.
připravily Eva Olešovská a Blanka Koutská

ŘÍCMANSKÉ HODY PROBĚHLY
Každý ročník Řícmanských hodů je
trošku jiný než ten předešlý. Letošní se
na rozdíl od minulého deštivého pyšnil
slunečným a horkým počasím. Měli
jsme také o něco kratší máji (23 m),
kroje z nové půjčovny, nové a mladé
hlavní stárky, hosty ze Slovenska,…
Výčet drobných změn je mnohem širší.
Velkou změnou bylo druhé podium na
koupališti, na kterém vystoupil slovenský folklorní soubor Varsás z naší
družební obce Dolné Saliby. Podium je

obecní a bylo částečně hrazeno
z dotačního programu na přeshraniční
spolupráci. V příštím roce bude podiem
hlavním.
A co naše mladá svobodná krojovaná
chasa? Dáváme jí jedničku, jako ve
škole. Stárci pomáhali s přípravami,
nacvičovali „povinný“ hodový pochod,
zpívali pod májí a dokonce nazkoušeli
svoje půlnoční překvapení. Mládeži byli
jste dobří. Vydržte!
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V sobotu se nám zdálo, že účast hostů
v odpoledním programu byla menší
než v předešlých letech. Sčítání vstupenek dopadlo takto: 253 prodaných
vstupenek (r. 2018 - 270, r. 2016 - 193,
r. 2015 -213). Když k tomu přičteme cca
40 Salibčanů, přes 60 krojovaných, tak
to zas tak malá účast nebyla. To nás
moc těší. Věřte, že pro organizátory a
krojované je největší potěšení, když je
o akci zájem.

Budou hody i příští rok? Zvažujeme akci
dělat jednou za dva roky. V příštím roce
ale naše obec bude slavit 810. výročí
svého vzniku. Vzhledem k uvedenému,
je zatím konání podniku otevřené.
Nechme se překvapit.
Děkujeme všem, kteří Řícmanské hody
podpořili ať finančně či svojí prací! Bez
vás by se nekonaly!
Za organizátory Ivana Hegerová

KOLEJOVÁ
Vážení příznivci, budeme se držet
tradice a na úvod tohoto příspěvku odpoví na naše otázky kolejáci: Ing. Jiří
Ambros Ph.D. (to není legrace, tento
koleják nestudoval v Plzni, ale opravdu
je tak inteligentní) a Svatava
Kyzlinková, tu mnozí z vás znají jako
nekompromisní plavčici a pokladní z
místního koupaliště.
Pověz nám v krátkosti něco o sobě, a
jak jsi se dostal/a do Kolejové?

Jiří: Bydlím celý život v Brně,
dlouhodobě se zajímám o jeho historii,
místopis a postupně jsem se začal
zajímat i o železnici v Brně a okolí. Na
jedné z předvánočních akcí konané na
Nové radnici jsem potkal Kolejovou,
zaujalo mě zaměření tohoto spolku na
oživení železniční historie, takže slovo
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dalo slovo. Přebral jsem funkci webmastera a od r. 2013 zastávám funkci
druhého místopředsedy.
Svatava: Pocházím z Frýdlantu nad Ostravicí kterému se říká „brána Beskyd“.
Celý svůj život bydlím v blízkosti
nádraží a vlaky jsem slyšela dnem i
nocí. Doprava jako taková procházela
celým životem, vlak, autobus, letadlo,
loď, nakonec zůstal ten vlak. Díky
mému synovi který podědil lásku k vlakům jsem se dostala do spolku
Kolejová. V kolejové zastávám funkci v
dozorčí radě, a hlavně se starám o
dobové oblečení 30.-60. let při historických jízdách.
Co považuješ za úspěch a co naopak za
neúspěch v uplynulých deseti letech?
Jiří: Za největší úspěch považuji
dlouhodobé a stabilní fungování
spolku. Neúspěchem bohužel je, že
nevyšly plány na realizaci expozice kolem Ježkova mostu.
Svatava: Za úspěch považuji to, kdy se
nám podaří skupinu členů obléct do
dobového oblečení a vy máte pocit, že

jste se ocitli v době 1. republiky. Jako
jediní mohou při dnech železnic
navštívit vůz T.G.M. při focení na
reklamu, a zájem návštěvníků o vyfocení s dětmi či dospělými. Za neúspěch
považuji jako předchozí členové nefér
jednání ze strany zastupitelů města
Blanska při realizaci muzea u Ježkova
mostu.
Co přeješ Kolejové do dalších let?
Jiří: Přeji nám všem členům ať nás to
stále baví.
Svatava: Kolejové do dalších 10 let
přeji aby chuť a elán vydržely co
nejdéle, přibyli další členové stejně zapálení jako nový člen Zdeněk Fasora.
Přelom května a června byl pro některé
kolejáky poměrně náročný. Posledního
května se předseda spolku zúčastnil
slavnostního zahájení výstavy věnované výročí trati z Brna do České
Třebové. Výstava se konala v prostorách městského muzea ve Svitavách a
předseda zde vystoupil v roli našeho
prvního prezidenta T.G.M. V sobotu 1.
června pokračovali oslavy jízdou parního vlaku v úseku Česká TřebováSvitavy-Letovice, zde se již zapojilo více
kolejáků. Zatímco předseda prodával v
prostorách muzea upomínkové předměty, cestujícím v parním vlaku dělali
společnost: Zdeněk Fasora, Kamil
Kyzlink, Karolína Brožová a Vláďa Kopecký. Zdeněk Fasora měl v programu
velkou premiéru neboť představoval
C.a K. ministra železnic, když parní vlak
po 9. hodině ranní dorazil do Svitav
přivítali jej hejtman pardubického
kraje a starosta města Svitavy. Po

nezbytné zdravici a proslovech
společnými silami otevřeli nový
přestupní terminál IREDO.

Naše dobové cestující mohli návštěvníci vidět po celý den. Hned v
neděli 2. června jsme navázali
spoluúčastí s ostatními spolky na také
již tradičním Dětském dni. Letošní
téma bylo: Cesta kolem světa za 80 dní.
Kolejácké stanoviště představovalo
stát Japonsko a jeho proslulé
rychlovlaky, setkat jste se zde mohli s
kolejáky Zdeňkem Fasorou, Kamilem
Kyzlinkem a Bohumilou Sedlákovou –
ta měla na sobě oblek japonské gejši.
Děti u nás skládaly puzzle s obrázkem
nejnovějšího rychlovlaku a zkoušeli
řídit pomatený vlak jehož strojvedoucí
nejspíš vypil moc saké. Po začátku
prázdnin je to pro kolejáky vždy
volnější ale mnoho členů nezahálí.
Předseda Jiří Šimkůj provozoval svou
LGB železnici, někteří kolejáci podnikli
cestu do Vracova, kde funguje rodinná
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zahradní železnice o rozchodu 600
mm. Zdeněk Fasora zakoupil jízdenku
na léto a během 7 dní najezdil vlaky
různých kategorií téměř 2000 km. V
Rámci této jízdenky navštívili kolejáci
největší modelové kolejiště království
železnic v Praze. Kolejačka Bohumila
projela část trati slavného švýcarského
Glacier expresu. Zatímco se v Řícmanicích juchalo pod májí, kolejáci se
účastnili oslavy 150 let MHD, kde bylo
vidět mnoho zajímavého z historie i
současnosti hromadné dopravy. V
měsíci srpnu se pár kolejáků zúčastnilo
zajímavého festivalu s názvem
Překročme řeku. Na tuto akci vyjel
motorový vůz „Krokodýl“ z Adamova
přes Bílovice a Židenice se dostal až na

nepoužívané vlečky v okolí řeky
Svitavy. Kromě něj zde návštěvníci
mohli spatřit v provozu i parní lokomotivu BS 80 brněnského spolku KPKV.
Závěrem bychom pro vás máme jedno
pozvání. Ve čtvrtek 14. listopadu v prostorách městského muzea v Blansku
začne výstava s názvem Vlaky vláčky
koleje, na této výstavě se Kolejová
významně podílí. Navštívit ji budete
moci až do 14.2.2020, budou zde k
vidění různá modelová kolejiště,
dřevěné modely lokomotiv, dobové fotografie, dokumenty a exponáty z
reálné železnice.
Za Kolejovou z.s. Karolína Brožová,
Kamil Kyzlink a Zdeněk Fasora

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI - ZAŽÍT ŘÍCMANICE JINAK!
28.9. od 15:30hod, Areál koupaliště
Milí sousedé, pojďme si užít společné
odpoledne! Proměníme koupaliště v
živý prostor plný zajímavých stanovišť
– tvořivých dílen, hudby, sportovních
aktivit a sousedských dobrot. Přineste
své nejvypečenější rodinné dobroty a
pozvěte své sousedy na své
delikatesky!
Fantazii
se
meze
nekladou!!! pokud rádi zpíváte,
tvoříte, muzicírujete, máte rádi dobrou
společnost, jste tu správně!
Program: ➽ Tvořivé dílničky pro děti
➽ Sportovní aktivity ➽Fotokoutek
➽ Sypání mandaly - společné dílo,
které bude (jak jinak) po dokončení
rozmetáno! Přijďte přiložit ruku k
pomíjivému dílu:) Vše čistě pro tu
18

chvíli, která se již nebude opakovat➽
Bublifukový rej ➽ Řícmaňáci a
Řícmaňačky ve světě! Jedním ze symbolů změn po listopadu 1989 byly i
otevřené hranice. Kam se občané Řícmanic během těchto 30 let vypravili?
Pojďte s námi odkrýt prázdná místa na
stírací mapě světa právě svými cestami! ➽ Jak vidíme Řícmanice za 10
let? ➽ Semínkovna – založíme
SEMÍNKOVNU
ŘÍCMANICE,
kde
budeme sdílet semínka bylinek, květin,
zeleniny… Pokud máte doma nějaká
semínka navíc, vložte je do malých
sáčků, popište je, vezměte je s sebou a
můžeme začít sdílet ➽ Bicí a perkusní
jamm – vezměte jakékoli bubny a
bubínky, bonga, conga, djembe,

šamanské
bubínky,
tamburínky,
rumbakoule, a další zvukvyluzovadla!
➽ Karaoke – bezva aktivitka pro malé i
velké! aneb co řícmaňák , to zpěvák!: )
➽ Jarmark s ochutnávkou dobrot – co
kdo přinese, prodej dobrot za symbolický poplatek ➽ program lesní školky
Šemíček, ➽ Lukostřelba ➽ severská
hra Mölkki a další překvapení na místě

Pohoda na závěr: ➽Rozfouknutí mandaly
➽ Večerní oheň ➽ Promítaný film
Čeká nás plno zajímavostí, sledujte prosím
fcb stránky, ať vám nic neuteče:
https://www.facebook.com/groups/ZiveRicmanice/
nebo shlédněte: www.zazitmestojinak.cz
Za organizátory Eliška Žižková

DESKOVÉ HRY
Blood Rage, Karak i Osadníci z Katanu
Deskové hry pro menší i větší hrajeme
až do konce školního roku pravidelně
každé úterý od 17:30 do 19 hodin v
řícmanické knihovně. Ideální věk od
osmi let. Stolů je v knihovně dost na
to, aby se naráz mohlo hrát více her
různých obtížností a věkových kategorií, takže neváhejte – čekají vás
osvědčené pecky i čerstvé novinky ze
světa deskových her. Aktuality a informací najdete na Facebooku ve
skupině Klub deskových her Řícmanice. Úplně všichni se ale mohou
zúčastnit například turnaje v Mölkky,
který se odehraje během akce Zažít
Řícmanice jinak v sobotu 28. září. Parádní atmosféra této severské hry, hodnotné deskoherní ceny pro vítěze
jsou snad dostatečné lákadlo :-) Více
informací na facebookové stránce
Živé Řícmanice. Podzimní literární
klub Protože minimálně několik z
elévů Dětského zpravodaje píše do
šuplíku povídky, básně a tak dále,

domluvili jsme se, že podzimní akce v
knihovně budou zasvěceny literatuře.
Potkáme se tedy po tři listopadové
pátky: 1., 15. a 29. listopadu v 17
hodin a společně si budeme povídat
nejen o vlastních výtvorech, ale
zkusíme najít i praktické triky, jak nastartovat kreativitu, psát a přemýšlet o
literatuře. Zúčastnit se může kdokoli –
klub nemá žádné věkové omezení ani
klubové poplatky. Není také nutné
zúčastnit se v každém z termínů.
Přihlášky a případně už i svá dílka, o
kterých si chcete povídat, posílejte na
mail vendulala@email.cz
Vánoce se Zpravodajem
Do zimního Zpravodaje
opět
chystáme Dětskou přílohu plnou
zajímavých tipů, vlastní tvorby, reportáží, obrázků i vtípků. Kdo má zájem přidat se na palubu, pište do 31.
října na mail vendulala@email.cz
Těším se na vás
Vendula Borůvková

19

KALENDÁŘ AKCÍ
SBÍRKA ŠACTVA A OBUVI NA CHARITU
V pátek 27.09.2019 od 12.00 - 16.00 hod. na chodbě obecního úřadu
pořádají senioři, sbírka bude předána charitě sídlící v Brně, Bratislavská ul.
SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
V sobotu 28.09. 2019 – v areálu koupaliště
Hasičský GULÁŠ
12.10.2019 v areálu koupaliště, pořádají hasiči
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v pátek 18.10.2019 od 16:00 a v sobotu 19.10.2019 od 9:00.
Velké kusy vyneseme po telefonické domluvě,
Kontakty: 724607052 -Z. Alexa, 733591965.
LES VE TMĚ
V neděli 3.11.2019 - připravuje TJ Sokol Řícmanice
MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
8.11. 2019 připravuje TJ Sokol Řícmanice
KÁCENÍ MÁJE
Proběhne v listopadu, připravuje hodový výbor
RESTAURACE U LAJCMANŮ
28.09. – 29.09.2019 Bramborové a bramborákové speciality
05.10. – 06.10.2019 Grilované steaky a bifteky
12.10. – 13.10.2019 Hovězí speciality
19.10. – 27.10.2019 Týden zvěřinových specialit
02.11. – 03.11.2019 Zabíjačkové hody
09.11. – 17.11 2018 Svatomartinská husa a mladé víno
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Řícmanské hody 31.srpna

Na fotbalovém hřišti máme nový zavlažovací systém.

Děti na branném závodě pořádaném hasiči 21.9.2019,

