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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení občané, 
vstoupili jsme společně do závěru roku 
2019, krásného svátečního období ad-
ventu a Vánoc.  Tento čas  můžeme    
označit jako čas očekávání, čas bilan-
cování a nadějí. 
Již tradičně jsme se sešli, letos právě na 
první adventní neděli, na tradičním 
společném rozsvícení vánočního 
stromu. Dle ohlasů jsem rád, že se 
letošní vánoční strom s novou 
světelnou výzdobou všem moc líbil. 
Zvláštní poděkování patří našim 
členkám T.J. Sokol, které prostor  
u vánočního stromu vyzdobily 
mimořádným adventním věncem. 
Další tradiční akcí v prosinci bude  
Koncert adventní a čtení andělské  
v sobotu 14. prosince  
od 16,00 hodin v knihovně. V neděli 15. 
prosince můžete navštívit Vánoční 
punč od 15,00 hodin v sále Restaurace 
U Lajcmanů. 
V příštím roce nás čeká opět stavba 
většího rozsahu. Jedná se o vybudování 
vodojemu a doplnění vodovodního 
řádu. Práce začnou hned, jak to počasí 
dovolí. Rádi bychom, aby se celé dílo 
dokončilo ještě v roce 2020. 
Nadále je naší snahou poskytovat lepší 
podmínky občanům v možnosti třídění 
odpadů a zvyšovat tak celkový podíl 
vytříděných odpadů. Znovu jsme 
požádali o dotaci na domácí popelnice 
o objemu 240 l na tříděný odpad. 
Pokud vše dopadne dobře, bude mít 

každý možnost používat domácí 
popelnici na plasty, papír a bioodpad.  
U nemovitostí, u kterých není možné 
mít několik popelnic, nabídneme 
možnost pytlového sběru. 
Také nesmím zapomenout na náš nově 
provozovaný obchod, tedy přesněji 
opravdové nákupní středisko. Dle 
vašich reakcí jsou snad všichni s 
prodejnou spokojeni a zastupitelé 
děkují všem za všechna Vaše poděko-
vání, ať již písemná nebo ústní. Aby 
nám tento stav dlouho vydržel, 
dovolím si jménem zastupitelstva a 
spokojených nakupujících apelovat na 
všechny, kteří služeb nové prodejny 
ještě nevyužili, aby tak bez obav učinili. 
Otvírací doba musí vyhovovat 
každému. Uvidíte, že není potřeba 
dělat jednou za čas "nájezd na super-
markety". Jednoduše si můžete jít 
nakoupit normálně doma v Říc-
manicích, a to od rána do pozdního 
večera, ve všední dny i ve svátky. Věřte, 
že ušetříte nejen ten čas, kterého 
máme tak málo, ale určitě i finance. 
V úvodu jsem označil prosinec za čas 
očekávání a čas bilancování a nadějí. 
Přeji všem dětem, aby se jim pod 
stromečkem splnila jejich očekávání a 
přání. A také aby si letos užily i očeká-
vanou sněhovou nadílku. A nám 
ostatním? Při bilancování si vzpome-
nout na vše příjemné a poučit se z 
případných letošních chyb. A hlavně mít 
naději a přičinit se o to, aby rok 2020 byl 
stejně dobrý a třeba o trošku ještě lepší 

Libor Slabý, starosta  
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 INFO Z ÚŘADU 
 

TŘÍDÍME ELEKTRO ODPAD A OLEJE Z 
DOMÁCNOSTÍ 
Připomínáme občanům, že u obec-

ního úřadu je instalovaný červený 
kontejner na menší elektrood-
pad, který má také otvor na 
vhození baterií. Na ekodvorek je 
možné uložit velká elektroza-řízení. 

Dále je za obecním úřadem popelnice 
na sběr domácích olejů a tuků. Do 

této popelnice se ukládají POUZE 
použité domáci oleje, které se přecedí 
do jakékoliv plastové lahve. Nejlépe 
do klasická PETky. Tato popelnice je 
umístěna stranou od ostatních, pro-
tože tam neustále někdo házel „vše 
možné“ a byli jsme nuceni popelnici 
pořád čistit. 

Libor Slabý, starosta  

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
 
Podzim je za námi a knihovna si jde 
svým poklidným tempem. Věrní 
čtenáři chodí pravidelně, přibylo  
i několik nových / a dokonce i školáků/, 
výpůjček bylo o něco méně / prav-
děpodobně bylo hodně práce na zah-
radách a kolem domů/. I na deskové 
hry dochází méně dětí, protože 
nestíhají všechny volnočasové aktivity, 
které jsou jim nabízeny. Ale ta 
nejmenší drobotina, tentokráte zlesní 
mateřské školy Šemíček, si našla čas na 
návštěvu knihovny. Povídala jsem jim o 
knihách, knihovně a o dvou paních 
spisovatelkách pro děti, které bydlí 

vnaší vesnici (paní Vendula Borůvková 
a paní Šárka Kadlečíková). Děti mi 
předvedly rozcvičku s říkankou, da-
rovaly mi vytvořený obrázek bílého 
koně (technika otisku chodidla na 
papír) s hádankou. Já jim na oplátku 
slíbila a již zahájila čtení v jurtě z knížky 
O andílku Vandílkovi od paní Šárky. A 
dětem z naší velké mateřské školy nyní 
čtu před jejich poledním spaním z 
knížky Příběhy medvídka Ouška. A již 
se blíží zimní období s dlouhými večery 
a tak doufám, že opět přijde na řadu  
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i četba a návštěvy v knihovně zhoust-
nou. Jen ještě přečkat ten předvánoční 
shon.  
A pak přijde již čas předvánočního  
a vánočního rozjímání a pohody. 
 A já přeji všem našim spoluobčanům, 
aby toto obdobíprožili opravdu krásně 
v kruhu svých nejbližších a ve zdraví.  
A znabídky nových knih  
Česká literatura: Špidla Josef: Krvavý 
měsíc nad horou Liliavou-historický 
román ze 17. století, který popisuje 
klíčové události v Markrabství Mo-
ravském, ve Slezsku a v Království 
Českém. Hoř ohýnku, o mou duši se už 
čerti perou-historický román z 18. 
století, popisující boj otrůn před 
nástupem Marie Terezie. Sekyrka 
Pavel: Nedosáhneš na dno - příběh 
ženy, která prošla koncentračním 
táborem a pak se při záchraně těžce 
nemocné dcery potkává na 
mnichovské klinice s bývalým nacis-
tickým lékařem. Vaněček Michal: 
Mlýn-fascinující příběh podle skutečné 
události o dvou bratrech, kteří slíbili 
umírajícímu otci, že udrží mlýn za 
jakoukoliv cenu. Davouze Marta: 
Víkend s Miriam-poslední kniha, je-
jíhož vydání se paní Marta bohužel již 
nedočkala. Příběh VŠ pedagoga, který 
se zamiluje do herečky, manželky 
svého přítele. Kubátová Táňa: Valde-
mar -román volně navazuje na známou 
knihu polské spisovatelky Mniszkówny 
Malomocná (máme v knihovně) a 
vypráví další osud jednoho z hlavních 
hrdinů. Körnerová Hana: Hlas kukačky-
dospívající Kristýna stále hledá vlastní 

kořeny a chce přijít na kloub rodinným 
záhadám.  
Zahraniční literatura: Hepworth Sally: 
Tajemství porodních bab - příběh tří 
generací porodních bab v rodině a je-
jich tajemství. McPartlin Ann: V 
klubíčku štěstí - osud ženy, která zažila 
domácí násilí, pak vychovala sama své 
dvě děti, starala se o nemocnou matku 
a pak její šestnáctiletý syn zmizel... 
McLain Paula: Pařížská manželka a 
Láska a zkáza - dvě knihy o životě E. 
Hemingwaye se dvěma osudovými 
ženami. Lark Sarah: Rok delfínů - 
Příběh ženy, která přijíždí na Nový 
Zéland, aby tam studovala život velryb 
a delfínů. Lagercrantz David: Dívka, 
která musí zemřít - závěr slavné série 
Milénium (celou sérii máme v kni-
hovně) Galbraith Robert: Smrtící bílá-
již čtvrtý případ vyšetřovatele Cormo-
rana Strika a jeho spolupracovnice 
Robin z pera J.K. Rowlingové (Galbraith 
Robert je její pseudonym pro psaní 
thrillerů, aby je odlišila odjejí jiné liter-
atury).  
Pro děti: Dahl Roald: Karlík a velký 
skleněný výtah - pokračování oblíbené 
knihy Karlík a továrna na čokoládu. A 
ještě připomínka: v knihovně jsou stále 
k volnému rozebrání starší knihy všech 
žánrů a nově také řada nejrůznějších 
starších DVD a nějaká CD. Přijďte se 
podívat.  

Hana Staňková, knihovnice 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Objevy a pokusy ve školce  
Ráda bych vás dnes seznámila s reali-
zací projektové výuky v naší školce.  
Ve školním roce 2019/2020 jsme si při-
pravili dva celoroční projekty. Jejich za-
měření naplňuje cíle environmentální 
výchovy dětí v předškolním věku. Pra-

cujeme v jednotlivých blocích, v rámci 
ročního období, v různorodém temati-
ckém zaměření. Projekt „Zelený  
ostrov“ je motivován příběhem os-
trova Krakatau, aktivně činné sopky. Je 
rozvržen do několika bloků během ce-
lého školního roku. Děti poznávají zá-
konitosti přírody, její bohatství a sílu. 
Prožitkovým učením je vedeme k po-
chopení různých zákonitostí a souvis-
lostí našeho života a k tomu, že má 
smysl a význam věnovat se lidem, pří-
rodě, zvířatům,….celé planetě Zemi. 
Autory projektu jsou zkušení lektoři z 
centra ekologických aktivit Sluňákov a 
jeho myšlenka je vystižena v krátké 
anekdotě: „Dvě planety letí vesmírem 
a náhodou se potkají. Jedna je krásná, 

rozkvetlá, veselá a druhá špinavá, za-
čouzená a smutná. „Co se ti stalo?“ ptá 
se ta krásná. „To víš, lidi.“ odpoví ta 
smutná. Krásná odpoví „Neboj, to pře-
jde!“. Projekt je velmi zajímavý, upou-
tává velkou pozornost a zájem dětí, za-
městnanců i rodičů.  
V projektu „Život v úlu“ se jedná o sou-
bor nápadů a aktivit na téma včely. Při-
náší základní informace o životě včel a 
celou řadu pohádkově motivovaných 
příběhů. Včelky jsou všude kolem nás, 
jako nenahraditelná součást přírody a 
my s dětmi společně nahlížíme do je-

jich světa 
a stáváme 
se jejich 
ochránci. 

Ve včelím 
společen-
ství nalé-

záme 
množství zajímavých aspektů, které za-
sahují do různých oblastí od botaniky, 
zoologie, přes ekologii, chemii, mate-
matiku až po sociologii a řemesla. Včelí 
život je tak nekonečný zdroj inspirace 
nejen pro děti, ale i pro dospělé. I tento 
projekt je u dětí velmi oblíbený, děti 
jsou zaujatými pozorovateli, aktivně 
spolupracují i jejich rodiče.  
Co říci na závěr?  
Projekty nás prostě baví. Těšíme se na 
ně do školky všichni, děti, učitelky i ro-
diče.  

Hana Janošková, ředitelka MŠ 
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SOKOL ŘÍCMANICE 
 
Začátkem října jsme v naší malé, ale 
krásné tělocvičně Obecního domu 
zahájili pravidelné cvičení všech 
složek. 
Ještě předtím jsme v neděli 22. září 
jsme v rámci projektu České obce 
sokolské „SPOLU V POHYBU“ pořádali 
vycházku Stezkou zdraví HVOZD. Cílem 
bylo podporovat pohyb všech generací 
a podporovat spolupráci a otevřenost 
mezi Sokolem a veřejností. Na cestě 
mezi návsí a cvičištěm v Močílkách, 
přes Nivku, Brňanku a studánku u 
Prosby lesa, na zájemce čekalo 8 
tělocvičných zastavení. Vyzkoušeli 
jsme si různé disciplíny a na posledním 
stanovišti jsme kromě skoku do dálky 
opékali špekáčky. Počasí nám 
mimořádně přálo, a byli jsme rádi, že 
jsme mohli přivítat všechny věkové 
kategorie. Velkou radost nám udělalo 
několik rodin, které absolvovaly 
všechna stanoviště, a své výkony si tam 
poměřovaly děti se svými rodiči.  
V neděli 29. září pořádal Sokol Černov-
ice oslavy ke 100. výročí založení jed-
noty. Přijali jsme pozvání a naše žákyně 
se předvedly se svou oblíbenou 
sletovou skladbou Cirkus. 
Před Památným den sokolstva 8 října, 
který byl letos uznán významným 
dnem ČR, jsme kolem pomníku 
vyhrabali trávu a listí, pomník očistili a 
vyzdobili květinami. Drakiádu jsme 
jako každý rok pořádali na 
Vinohrádkách a ve větru se prohánělo 
30 draků. 

Naše děvčata se zúčastnila soutěže ve 
vaření gulášů pořádané SDH. Se svým 
vepřovým, lehce pikantním gulášem 
získaly od poroty 1. místo. Nemohly 
uvěřit, když obdržely diplom za první 
místo také od ochutnávajících, náv-
štěvníků. Holky jste šikulky! 

 
 Na neděli 3. listopadu jsme připravili 
oblíbenou večerní hru Les ve tmě. 
Zůčastnilo se téměř 50 dětí  
Martinský průvod jsme zorganizovali v 
pátek 8. listopadu. Děti procházely 
temným úvozem osvětleným pouze 
vydlabanými a svítícími krabičkami a 
dýněmi, kterých bylo letos rekordních 
130 !  A nakonec na zavolání přijel Mar-
tin na bílém koni, připomenul všem 
pověst o Svatém Martinovi a dětem 
rozdal perníčky. 
V pátek před první adventní nedělí 
jsme v sále restaurace uspořádali kurz 
vázání adventních dekorací.  
Kromě malých „domácích“ věnečků 
jsme vyrobili také jeden velký. Z větví  
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ze skácené jedle na návsi jsme udělali 
věnec, který má po obvodu 6,5 metru! 
V sobotu dopoledne jsme věnec 
umístili na náves před vánoční strom a 
děvčata jej ozdobila ozdobami a 
svíčkami. Ozdoby si o den dříve vlast-
noručně vyrobily. 
První adventní neděli jsme na věnci 
rozsvítili první svíčku a večer pan 
starosta slavnostně rozsvítil vánoční 
strom. Všichni společně věříme, že 
věnec bude zdobit náves po celý ad-
vent a až do Tří králů zůstane stejně 
pěkně nazdobený jako na první ad-
ventní neděli.  

 
Bazárek dětských knih, sportovních 
potřeb a hraček proběhl v sale restau-
race v neděli .1. prosince. Maminky si 
zde vzájemně vyměňovaly, darovaly 
nebo za symbolickou cenu prodávaly 
věci po svých dětech. 
V sobotu 8. prosince přijel za dětmi do 
Řícmanice Mikuláš opět na bruslích. 
Děti na bruslích si mohly s trenérkou 
krasobruslení na kluzišti zabruslit a za-
soutěžit. Všem se líbilo vystoupení 
malé, teprve sedmileté krasobruslařky 
a malého krasobruslaře. Mikuláš 

společně s čertíky a andělem rozdal 
dětem balíčky s dobrotami.   

Na kluzišti začaly kurzy bruslení pro 
děti i pro dospělé pod vedením 
osvědčené trenérky Lucky Hronové . 
Také letos organizujeme tradiční zla-
tonedělní vycházku do Křtin, bude to 
už jubilejní třicátý ročník, ani jednou 
jsme nevynechali !!! Z Řícmanic 
odjíždíme autobusem v 9:20 hod.  do 
Babic a dále jdeme pěšky do Křtin se 
zastávkami vlese, zpestřenými 
zahříváním a zpěvem koled. Po 
zpěvech v Křtinském chrámu a pos-
lechu zvonkohry následuje oběd na 
terase (salonku) v restauraci u Fárlíků a 
podle sil a nálady účastníků návrat do 
Řícmanic. 
 Připravujeme i silvestrovskou vychá-
zku, v lednu tančírnu, dětský maškarní 
karneval a další akce, prostě u nás  v 
Sokole se pořád něco děje.  
 
Do nového roku přeji všem hodně 
elánu, zdravého pohybu, radosti ze 
života a především pevné zdraví !!! 

Eva Olešovská, starostka TJ 
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SK ŘÍCMANICE 
 

Letošní tenisová sezóna byla ohledně 
počasí celkem příznivá a podobně jako 
loni byla uzavřena až koncem října. Na 
podzim už zřejmě byli všichni hráči 
vyčerpaní nebo neměli motivaci 
k soutěžení, protože pro nízký zájem se 
uskutečnil pouze jeden řídce obsazený 
turnaj. 

Aktuální informace k začátku nové 
sezóny budou zveřejněny v jarním 
vydání Zpravodaje, na nástěnce SK a 
webových stránkách Sportovního 
klubu a také na webu obce. 

Pro letošní sezónu bylo mužstvo mužů 
sestaveno tak, aby hrálo v horní části  

 

tabulky, což se nakonec podařilo a 
přezimujeme s 21 body a skóre 28:23 
na 5. místě se ztrátou 7 bodů na 
prvního. 

Stejně jako loni chceme fyzickou kon-
dici udržovat na multifunkčním hřišti 
v Řícmanicích, kde každé úterý 
budeme hrávat hokej. 

Přípravu na jarní část soutěže zahájíme 
v polovině ledna na hřišti. Doufáme, že 
hráči přistoupí k přípravě zodpovědně, 
aby mohli hrát útočný líbivý fotbal, a na 
jaře se poperou o čelní příčky tabulky. 

Začátek jarní sezóny je plánovaný na 
28.3.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mladší žáci se v uplynulé podzimní 
sezóně výrazně zlepšili. 
S fotbalovějším projevem získali kluci 
sebevědomí a výsledkem byly 4 pod-
zimní vítězství, 2 remízy a 2 porážky ve 
skupině „B“ městského přeboru. Se 14 

body a skóre 25:26 jsme obsadili 4. mí-
sto se ztrátou 4 bodů na prvního. 
Zimní přípravné halové zápasy 
probíhají formou „miniligy“ v nové 
hale v Maloměřicích, kde na 5-ti tur-
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najích poměřují svoje síly týmy Ada-
mova, Obřan, Startu Brno a 2 naše 
mužstva označená Řícmanice „A“ a Říc-
manice „B“ (A a B proto, aby si všichni 
co nejvíc zahráli). V prvním turnaji náš 
„A“ tým 3x zvítězil a 1x remízoval, a 
naopak náš „B“ tým 4x prohrál. Další 
turnaje se uskuteční 22.12.2019, 
4.1.2020, 1.2.2020 a 15.3.2020. 
 
Mladší přípravka na podzim zářila a 
zcela suverénně přehrála všechny 
soupeře ve skupině „C“. 
S plným počtem bodů a skóre 132:26 
se naše mladší přípravka stala pod-
zimním půlmistrem !!! 
Jen pro zajímavost, při tomto skóre 
vychází průměrný výsledek 14:3 … 
Nejtěsnějšího vítězství jsme dosáhli 
proti Maloměřicím 11:8 a nejvyšší po-
rážku si odvezla Svratka Brno v poměru 
26:0. Je to vynikající úspěch, ke 
kterému všichni blahopřejeme !!! 

Mladší přípravka hraje zimní halovou 
ligu v tělocvičně na Tuháčkové. 
V prvním turnaji 23.11. naši půlmistři 
pokračovali ve skvělých výkonech, 
všechny 4 zápasy vyhráli a postoupili 
do „vyšší“ skupiny, kde se budou 

15.12. snažit vyzrát i na silnější 
soupeře. Další turnaje se uskuteční 
12.1.2020, 9.2.2020 a 8.3.2020. 
Oba naše mládežnické týmy chodí 
trénovat každé úterý od 17:30 do 
19:30 do tělocvičny v Babicích. 
Silvestrovský fotbálek 
Sportovní klub jako již každoročně 
připravuje na poslední den roku, tj.  
31.12.2019 od 10 hodin na hřišti „Sil-
vestrovský fotbálek“, na který jste 
všichni srdečně zváni. Něco na zahřátí 
bude samozřejmě připraveno.  
 
Sportovní maškarní karneval 
Na sobotu 1.2.2020 připravuje Spor-
tovní klub tradiční, už 7. Sportovní 
maškarní karneval, tentokrát jsme 
téma „Řemeslo má zlaté dno“. K tanci 
a poslechu bude hrát kapela 
KLIPTHOR. Začátek a místo jsou také 
tradiční, v 19 hodin v sále Restaurace U 
Lajcmanů. 
Bohaté občerstvení a hodnotná tom-
bola jsou zajištěny pro všechny, kdo si 
přijdou užít tento karnevalový rej buď 
v masce „současného či historického 
řemeslníka“ nebo jako civilní „pozo-
rovatelé“ – srdečně vás zveme. 
 
Sportovní klub přeje všem svým příz-
nivcům, fanouškům a všem našim 
občanům krásné prožití svátků 
vánočních, mnoho štěstí a hlavně 
zdraví v roce 2020. 
 

Za SK Řícmanice Roman Kubíček 
a Jaroslav Olešovský ml. 
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HASIČI INFORMUJÍ 
 

Dobrý den Řícmanice, 

11. září jsme již po druhé v letošním 
roce vyjížděli k požáru chaty u řeky 
Svitavy, ve směru na Adamov. Chata se 
nacházela za řekou, a tak stejně jako 
poprvé v zimě, jsme museli přebrodit 
řeku, natáhnout hadicové vedení a 
v dýchací technice zahájit hasební 
práce. Na místě události jsme rovněž 
řídili dopravu a doplňovali vodu z naší 
cisterny na požářiště. Po lokalizaci 
požáru se zjistilo, že v budově se na-
chází několik ohořelých těl psů, a proto 
byla na místo přivolána policie České 
republiky, která tuto událost začala 
šetřit. 

V neděli 24. listopadu před půl pátou 
ráno byl opět naší jednotce vyhlášen 
poplach, kdy hořelo v bývalé nem-
ocnici u železniční zastávky Babice nad 
Svitavou. Jednalo o požár střechy a 
dalšího hořlavého materiálu, který 
pravděpodobně zapálil někdo, kdo 
v budově přespává. I zde jsme 
v dýchací technice prováděli hasební 
zásah, řídili dopravu a doplňovali vodu 
z cisterny. 

V období adventu a Vánoc hasiči často 
zasahují v domácnostech, kde je požár 
způsoben požárem adventních věnců, 
případně požárem vánočních stromků. 
Tady chceme upozornit, že zapálené 
svíčky nesmí ani chvíli zůstat bez 
dozoru a při opuštění místnosti je 
potřeba svíčky sfouknout. Pokud dojde 
k zapálení například adventního věnce, 

tak rozvinutí požáru nepočítáme 
v minutách, ale v sekundách a potom 
už může být pozdě na uhašení ohně 
svépomocí. Hasiči, kteří se po 
nahlášení události sice neprodleně 
dostaví na místo, již nehasí věnec nebo 
stromek, ale celou místnost nebo i 
obydlí. V horším případě jsou ohroženy 
i lidské životy.  

V den, kdy probíhal pohřeb se státními 
poctami Mistra Karla Gotta, se započal 
3. ročník soutěže ve vaření hasičského 
guláše. Tato akce probíhala za tónů 
jeho písní.  

V propozicích jsme uváděli, že počet 
soutěžících je stanoven na deset. 
Družstev se sice přihlásilo jedenáct, ale 
v tom, jsme neviděli žádný problém a 
zaregistrovali jsme všechny. Ovšem 
nově získanou zkušeností je to, že 
družstev se musí zúčastnit opravdu 
méně, protože návštěvníci, kteří jsou 
rovněž hodnotící porotou, takové 
množství guláše nejsou schopni ochut-
nat. A to i přesto, že soutěžícím 

klademe na srdce, aby nabízeli pouze 
degustační porce.  
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Soutěže se k naší radosti zúčastnily i 
dvě družstva z naší spřátelené obce 
Dolné Saliby, které s maďarskými 
guláši získaly u veřejné poroty krásné 
druhé a třetí místo. Kdo ovšem 
zabodoval byly naše mladé Sokolky, 
které získaly první místo jak u veřejné 
poroty, tak i u poroty odborné, jejíž 
hodnocení bylo o anonymní. Myslíme 
si, že tato akce si již získala mnoho příz-
nivců, a proto v ní budeme pokračovat.  

11. ledna 2020 se v 10 hodin uskuteční 
Výroční schůze SDH Řícmanice v pro-
storách hasičské zbrojnice. Všichni naši 
členové jsou srdečně zváni, samo-
zřejmě ještě obdrží, společně s hosty, 
písemnou pozvánku. 
Ostatková zábava se uskuteční v pátek 
28. února 2020 od 20:00 hodin v sále 

Restaurace U Lajcmanů, opět nám za-
hraje Stará Banda. Týden před touto 
událostí si dovolíme Vás osobně pozvat 
a budete si moci v předprodeji za-
koupit vstupenky. 
V roce 2020 naši hasiči oslaví 100. 
výročí založení hasičského sboru v obci 
Řícmanice. 
Oslava je plánována na 30. května a 
bližší informace Vám sdělíme 
v následujícím zpravodaji. 

Krásné Vánoce a šťastný rok 2020, 
vám a vašim blízkým přejí Řícmanští 
hasiči. 

 
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jed-

notku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa 

 

VČELAŘSKÝ KOUTEK 
 

Se Štědrým dnem na adventním ka-
lendáři, každý dětský úsměv se roz-
září“ 

Máme tu poslední vydání a s ním i 
poslední číslo zpravodaje. Včely zaží-
vají svůj zasloužený zimní odpočinek a 
dávají nám čas k rozjímání, snad i k 
zamyšlení. Každý rok přináší něco no-
vého, každý rok si vyžádá své oběti. 
Každý rok by měl být zrcadlem našich 
úspěchů i chyb. Včelstvo v úlu je spoko-
jené, když celá včelí rodina odpočívá 
zimním spánkem, má dostatek zásob 
na překlenutí chladného období a zima 
je schovaná v bílém hábitu s mrazíky 
přesně takovými, co malují kytky na 

sklech a zdobí skleněné tabulky oken-
ních rámů. Přesně taková zima jako je 
v pohádkách Josefa Lady. Je celá řada 
návyků, které včely mají a je 
neuvěřitelné pozorovat včely třeba při 
letní snůšce, jak si počínají. Včelaři mi 
dají jistě zapravdu. Ta neuvěřitelná 
souhra. Přesto, že nemají žádný 
předepsaný sled úkolů, v každém 
ročním období přesně ví, co má kdo 
dělat. Žádný počítačový program, 
žádné předpisy a presto ví. I tak je 
každý úl trochu jiný. Každý úl má svého 
boha, který na něj dohlíží. Dohlíží na to, 
kdy je čas vylétnout za snůškou, kdy je 
čas rojení a zanechání nové generace 
včel, kdy je čas klidu a spánku, kdy je 
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čas opustit tento svět. Bylo by 
zajímavé, kdyby se celá řada vlastností 
a návyků dala promítnout do lidského 
každodenního života. Byl by to takový 
návrat ke kořenům a principům fungo-
vání přírodního koloběhu, návrat k 
přírodním hodnotám bez civilizačních 
návyků. To možné není. Ale můžeme si 
přát nemožné, více tolerance, 
slušnosti, ohleduplnosti a lásky v 
každém z nás. Závěrem chci poděkovat 
jménem všech včelařů za zázemí 
obecní knihovny k letošnímu jubi-
lejnímu setkání včelařů, za dotaci, 
kterou již pravidelně každým rokem 
zastupitelé obcí okolních vesnic pro 

náš spolek schvalují. A jak už se stalo 
zvykem, závěrem jeden vánoční. 

Fanóšek stojí u stromečku a raduje se z 
dárků: „A maminko, všechny tyhle 
dárky jsou od Ježíška?" „Přesně tak, 
Fanóšku," usměje se maminka. „Aha, 
takže vy jste se na mě letos zase 
vykašlali.” 

  

A co přání pod vánoční stromek? 
Mrazivý celý leden, sněhovou nadílku a 
úsměv na tváři do nového roku. A ať 
nám bzučí i vpříštím roce.  

Za řícmanické včelaře Pavel „Harry“ 
Křížek 

ORA ET LABORA 
 
MÁME  V TĚLE  SOFTWARE  ? 
Doba, ve které žijeme je provázena ne-
obvyklým spěchem, obrovským 
množstvím různorodých informací, 
nabídek všeho možného i nemožného.  
Nikde není žádná nabídka opravdo-
vého přátelství, které není podmíněno-
protislužbou nebo penězi, nebo získá-
ním nějaké výhody. 
Čas adventu je jedinečná doba na 
konci roku, kdy každý dostává možnost 
přiblížit se k těm, kteří nás obklopují. 
Tak, jak člověk není sám ve světě, žije 
ve společenství, je vybaven schopností 
utvářet mezilidské vztahy. Lidské tělo 
je velice podobné počítači. Skládá se 
podobně jako počítač z pevné části. To 
je tačást, která lze uchopit do ruky, 
kterou vidíme. Je to maso a kosti, těle-
sné orgány, vše, co můžeme obejmout,  

 
pohladit, nebo také zaútočit.  Záleží na 
tom, jak jsme naprogramováni. 
Počítač má také druhou část a to jsou 
programy, které jsou do něho vloženy 
a ty nejsou uchopitelné, pouze nosiče,  
na kterých jsou nainstalovány. Člověk 
má také druhou část, podobně jako 
počítač neuchopitelnou a tou je duše, 
svědomí, povaha atd. Jednou jsem byl 
přítomen vzrušené debaty o víře. 
Věřící, který víru obhajoval argu-
mentoval skutky, které se díky víře 
každý den dějí. Nevěřící chtěl ukončit 
diskusi jednoduše a to tak, že věří jen v 
to, co může vidět, na co si může 
sáhnout, čeho se může dotknout.. Tím 
považoval debatu za ukončenou. Věřící 
chvíli mlčel a potom se zeptal: „ Máš 
svědomí ?“ Odpověď byla rychlá a tro-
chu podrážděná: „ samozřejmě, že 
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mám.“ Tak mi to svědomí ukaž. Nas-
talo ticho a tím debata opravdu 
skončila. 
Na první neděli adventní se rozzářilo 
veliké množství světel na stromech, za 
okny, na budovách, na okapech a 
nevím kde ještě. To je to viditelné. Jak 
to ale vypadá v lidských duších ?  Jak to 
tam září ? Je tam vůbec světlo ? 
Doba adventní, čas očekávání narození 
Ježíše, syna Božího, kdy si již 2019 krát 
připomínáme Jeho příchod na tento 
svět ať je dost dlouhá na to, aby zářily 
nejen stromky, okna, sloupy ele-

ktrického osvětlení, ale hlavně lidské 
duše. Ta část člověka, která není vidět.  
Ať mezilidské vztahy v rodinách, mezi 
sousedy, na pracovištíchjsou pro-
zářeny Ježíšovou láskou, radostí nadějí 
a mírem. 

Všem spoluobčanům, přátelům, kama-
rádům, kamarádkám, bratrům a 
sestrám přejeme pokoj v srdci a mír 
v duši po celou dobu adventu a také 
celý příští rok.   
Za ORA ET LABORA 2010 Leoš Kubíček 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA   2020 
 
Tříkrálová sbírka se v Řícmacnicích 
uskuteční již po osmé, a to v sobotu 
11.1.2020. Potřebujeme 12 
koledníčků. Věřím, že koledníčci z 
minulých let se znovu zúčastní. Pokud 
někdo z dalších dětí má zájem zúčast-
nit se koledování, tak zavolejte a nebo  

napište. 
Kontakt: Ivana Slaná,tel. 728408425 
email: slanaivana@seznam.cz.  
Po absolvování náročného úkolu vás 
všechny bude čekat jako každý rok 
bohaté občerstvení a odměna.  

 Za Ora et Labora Ivana Slaná
 

ŽIVÉ  ŘÍCMANICE 
 

Řícmanice žijí i na Facebooku 

Někteří z vás už si toho možná všimli, 
nebo se dokonce přidali – od konce 
léta funguje na Facebooku veřejná sku-
pina Živé Řícmanice. Má sloužit nejen 
ke sdílení informací o zajímavých 
akcích konaných v naší obci a jejím 
okolí, ale také jako diskusní fórum, 
kam může kdokoli napsat svůj postřeh, 
otázku nebo podnět k řešení – a 

pobavit se o tom s ostatními. Samo-
zřejmě – takové fórum má určitá pra-
vidla. Nemusíme vždycky všichni sdílet 
stejný názor, ale měli bychom být 
zdvořilí a respektovat toho druhého.  

Za poslední měsíce se tak na fóru ob-
jevila například zatoulaná andulka, 
poptávka po domácím medu, tipy na 
zajímavé workshopy, ale také se de-
batovalo o pokácení stromu u obchodu 
nebo teď aktuálně o plánované změně 



 

 

13 

územního plánu. Zkrátka na Živých Říc-
manicích je místo pro všechno, co vás 
zajímá: ať už jde o drobnosti 
každodenního života, nebo o zá-
važnější témata, která se týkají nás 

všech. Přidejte se, přispívejte, disku-
tujte, buďte v obraze!  

Vendula Borůvková 

 

KOLEJOVÁ 
 

Vážení přátelé, 

máme tu poslední měsíc v roce, měsíc 
Vánoc i bujarých oslav konce roku. I v 
posledním příspěvku v letošním roce 
se vám v tradičním malém rozhovoru 
představí další dvojice kolejáků. Ten-
tokrát nám na tři zvídavé dotazy od-
povídali členové spolku Zdeněk 
Dulínek a Vladimír „Baloun“ Kopecký. 
Pověz nám v krátkosti něco o sobě, a 
jak jsi se dostal do Kolejové?  

Zdeněk: Pocházím z Brna a dřív jsem 
pracoval u cizinecké policie. Pro jisté 
potíže jsem její řady opustil a začal 
podnikat v pohostinství. Pronajal jsem 
si malé bistro v prostorách stanice 
Blansko – město. Tam jsem se jednou 
v létě setkal s Jirkou Šimkůjem, 
předsedou Kolejové. Dohodli jsme se, 
že mi spolek zapůjčí nějaké artefakty ze 
svých sbírek na zvelebení interiéru bis-
tra a já za to spolku umožním bistro 
kdykoli využít při spolkových setká-
ních. Bistro jsem musel bohužel po 
čase opustit, ale čestným členem 
spolku jsem stále.  

Vladimír: Již od 
předškolního věku jsem 
rád jezdil vlakem. V 
průběhu návštěvy základní školy jsem 

koupil od odrostlého kamaráda dvě 
mašinky, několik vagonků, kolejniček, 
výhybek a slepených domečků. Zápal 
pro vlaky a vláčky mě ovlivnil při 
výběru střední školy (SPŠ stavební v 
Brně) s výukou zaměřenou na dopravu 
se specializací na stavbu železnic. 
Webové stránky Kolejové jsem vyhle-
dal náhodou pročítaje modelářské 
kluby. Zaujala mě náplň tehdejšího 
občanského sdružení Kolejová, zjistil 
jsem si telefon předsedy sdružení 
Jiřího Šimkůje a posléze mu zavolal, že 
mám zájem o členství ve sdružení. Jirka 
mě pozval na brigádu úklidu Ježkova 
mostu. Akce jsem se zúčastnil, skama-
rádil se s přítomnými členy sdružení, 
začal jsem být aktivní a stal jsem se 
členem. Co považuješ za úspěch a co 
za neúspěch Kolejové v uplynulých de-
seti letech?  
Zdeněk:  Protože jsem 
pouhý čestný člen a dění 
ve spolku pro své 
pracovní nasazení 
nestíhám sledovat, asi 
na tento dotaz přesně neodpovím. Ale 
z mého pohledu je úspěch to, že v 
dnešní uspěchané době se najde parta 
lidí co si dovede hrát, sejít se, bavit se... 
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A neúspěch? To asi Kolejová ani 
nemá, nebo snad ano?  
Vladimír : Za velký úspěch našeho 
spolku považuji prezentaci spolku při 
dobových doprovodech historických 
vlaků, za aktivní přístup a velký rozvoj 
aktivit –výstavy, prezentace skutečné i 
modelové železnice. Neúspěch je po-
dle mě nerealizace klubovny, kterou 
bychom jistě všichni členové přivítali. 
Co bys popřál Kolejové do dalších let? 
Zdeněk: Pořád dobré nápady a radost, 
a aby vydržela až půjdu do penze a 
mohl se i já konečně zapojit. 
Vladimír: Do dalších deseti let přeji 
jako člen spolku, aby se Kolejová člen-
sky rozvíjela, aby byla nadále soudržná, 
aktivní, držela si renomé mezi 
ostatními železničními spolky a kluby a 
v neposlední řadě si vybudovala pokud 
možno i vlastní klubovnu (malé 
muzeum). 
Uplynulé měsíce byly oproti očekávání 
klidné. V září jsme absolvovali jízdu 
podhorskou tratí z Ústí nad Orlicí do 
Hanušovic, což byla velice zajímavá 
jízda. Trať totiž překonává několik 
výrazných stoupání a bylo zajímavé 
sledovat, jak si s tím parní lokomotiva 
poradí. V letošním roce jsme opět vařili 
v Řícmanicích guláš v rámci Říc-
manského kotíku. Neponechali jsme 
nic náhodě a nasadili dva týmy. Tým 
Kolejáci v sestavě Zdeněk Otoupalík 
jako kapitán a dále Zdeněk Fasora, Jiří 
Šimkůj a Kamil Kyzlink. Za tým 
Kolejaček nastoupila jako kapitán týmu 
Svatava Kyzlinková, dále Bohumila 
Sedláková a místo Kolejačky Karolíny 
Brožové, která byla nachlazená, tým 

narychlo draftoval partnerku Romana 
Malého z Močílek Zuzanu a jako po-
mocníka si vzali Laďu Kopeckého. 
Výsledkově to dopadlo tak, jak jsme 
loni předpovídali. Protože víc než chuť 
gulášů se hodnotí sympatie k týmům, 
 u lidí Kolejačky obsadily poslední mí-
sto a Kolejáci se umístili o dvě příčky 
lépe. U poroty složené ze členů SDH 
Řícmanice však Kolejáci obsadili 2. mí-
sto. Akce to i tak byla výborná a všichni 
jsme se dobře bavili a užili si to. Říjen 
jsme měli ve znamení příprav na 
velkou výstavu, kterou jsme ve spolup-
ráci s Muzeem Blansko, Ji-

homoravským krajem a spolkem 
Poličská lokálka z.s. zahájili 14. listo-
padu. Na vernisáži za Kolejovou pro-
mluvil náš předseda Jiří Šimkůj a v uni-
formách ji doprovodili Zdeněk Fasora, 
Karolína Brožová a Kamil Kyzlink. 
Výstavu budete moci vidět na 
Blanenském zámku do 14. února.  
Poslední listopadový den jsme strávili 
naším tradičním zakončením sezony s 
názvem „Kolejácký předsilvestr“. 
Konala se taktéž v Blansku, v restauraci 
U slunce, letos v duchu poloviny 80.let. 
Součástí byla jako každý rok i tombola. 
Přispěli do ní členové Kolejové, ale 
velkým dílem i obecní knihovna Říc-
manice nebo firma NOSS. Závěrem pro 
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vás máme opět pozvánku. 14.prosince 
se budete moci svézt parním vlakem z 
Brna do Rájce –Jestřebí. Tento vlak 
zastaví i v žst. Bílovice nad Svitavou. 
Přejeme tedy všem krásné Vánoce, 

pohodu u stromečku a krásný, šťastný 
rok 2020.  

Za Kolejovou z.s. Kamil Kyzlink a 
Zdeněk Fasora 

 

ROZHOVOR  …  POKRAČOVÁNÍ 

V létě minulého roku jsme v této ru-
brice psali o úspěchu talentovaného 
řícmanského tanečníka standartních 
plesových formací -  Michala Malého. 
V té době měl zlatou medaili z mis-

trovství republiky, dvě stříbrné a 
spoustu cen z nižších soutěží. 
A úspěchy pokračují!  Mnozí shlédli 
Michalovo vystoupení i v televizi nebo 
na internetu. V listopadu loňského 
roku se taneční skupina Danza vydala 
na mistrovství republiky ve standardní 
formaci, kde se umístili na 3. místě. 
Michal k výsledku dodal: ,, S výsled-
kem jsem byl moc spokojen. Formace 
pro nás byla výzva, rozhodli jsme se, 
měsíc před mistrovstvím a to jsme 
ještě nevěděli, co nás čeká. Formace 
mají úplně jiná pravidla, takže se mu-
sela upravit nejen choreografie ale i 
hudba. Na trénování zbyl týden. Takže 
myslím, že 3. místo je super!”. V 
květnu Michal startoval v Chrudimi na 

Mistrovství ČR v plesové choreografii, 
kde jim prvenství uteklo o pouhý je-
den bod. Na začátku září se probo-
jovali na mistrovství světa které se 
konalo v Moskvě, a umístili se na krás-
ném 5.místě.  
,,Michale 5. místo na mistrovství 
světa je krásné, ne? Ano. Jsme maxi-
málně spokojení, vůbec jsme to neče-
kali. Na mistrovství jsme jeli z pozice 
náhradníků, protože na národním 
šampionátu jsme obsadili 3. místo. 
Nominaci jsme se dozvěděli měsíc 
před mistrovstvím. Věděli jsme, že nás 
čeká náročný měsíc. V Moskvě na mis-
trovství jsme nevěřili, že jsme postou-
pili do finále, byl to pro nás nereálný 
cíl, protože jsme o Češích ve finále nes-
lyšeli přes 20 let. Naši účast ve finále 
mě potvrdil dědeček Jan Klimeš, který 
sleduje každou mou soutěž a vždy píše 
jako první a moc mě podporuje. Byl to 
super pocit, když o nás psali v 
tanečních časopisech jako o výborném 
výsledku.” Největší úspěch slavili letos 
v listopadu.  Na 50. Mezinárodním 
tanečním festival v Ústí nad Labem, 
získali zlato a titul MISTR ČR PRO ROK 
2019.  Míšo gratulujeme a přejeme 
další úspěchy ! 

 Eva Olešovská a Blanka Koutská 
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KALENDÁŘ AKCÍ 
 

VÁNOČNÍ PUNČ 
aneb koledování trochu jinak  

V neděli 15. prosince 2019 v sále restaurace U Lajcmanů od 15.00 hod. 
 

SETKÁNÍ SENIORŮ 

    V pátek 20.12. 2019 vánoční posezení seniorů od 18.00 hod. v obecní knihovně. 

Vezměte dobrou náladu, cukroví na ochutnání, malinký dáreček do tomboly a přijďte 

 
ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN 

V neděli 22. prosince 2019 autobusem v 9:20 hod.  do Babic 
 

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED 
V úterý 24. prosince 2019 ve 22 hod na návsi pod vánočním stromem 

 

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 
V pátek 31. prosince 2019, sraz v 10 hod. na hřišti 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V sobotu 11.1.2020 pořádá Ora et Labora 
 

OBECNÍ PLES 
V sobotu 25. ledna 2020 v sále Restaurace U Lajcmanů 

 

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI 
Připravuje T.J.Sokol na leden 2020 v sále restaurace  

 

7. SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
V sobotu 1. února 2020 v sále Restaurace U Lajcmanů 

 

OSTATKY 
V pátek 28. února 2020 v sále restaurace, pořádá SDH 

 
 

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: 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. 
Pro tisk upravily: Eva Olešovská, Blanka Koutská,. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Příští číslo vychází v březnu 2020. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.3.2020. 



   Poslední taneček stárek  před kácením máje 16.11.2019 

 

   Kácení máje  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naše mladší přípravka se stala podzimním půlmistrem 

s plným počtem bodů a skóre 132:26. 

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !!! 

  


