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Koledníci Tříkrálové sbírky 2019

Zlatonedělní vycházka do Křtin

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
dostáváte do rukou první vydání letošního zpravodaje. Brusle jsme už pověsili na hřebík a to znamená, že studené
zimní období máme za sebou. Určitě se
všichni těšíme na hřejivé jaro a teplá
roční období.
Rád bych poděkoval našim spolkům
a sdružením za uspořádání prvních letošních kulturních akcí. SK Řícmanice
pořádal již tradiční maškarní bál, opět s
atraktivním tématem. Hasiči se zase
blýskli při pořádání Ostatkové zábavy.
Ale ani další spolky neupadly do zimního spánku. T.J. Sokol Řícmanice již
pořádal Volnou tančírnu, maškarní karneval pro děti a zorganizoval tradiční
turnaj ve stolním tenisu.
Spolek Kolejová uspořádal v naší knihovně výstavu ke svému 10. výročí založení. Tato výstava je k zhlédnutí do
konce března, vždy v úterý při provozu
knihovny.
Pochválit musím i sdružení Ora et Labora, které se ujalo organizace Tříkrálové sbírky. Znovu připomenu, že byla
letos vybrána rekordní částka 21 635,Kč.
U příležitosti MDŽ proběhlo v knihovně
také setkání našich seniorů. Bylo to
moc pěkné posezení nejen se zpěvem a
vínem, ale hrály se i společenské hry o
ceny a losovala se bohatá tombola.

Ani na úřadě nelenošíme. V měsíci
únoru jsme podali celkem 5 dotací z titulů vypsaných Jihomoravským krajem.
Jedná se o dotaci z oblasti územního
plánování, dovybavení knihovny nábytkem, dotaci na následnou péči o náš
nový sad, hasiči žádají o příspěvek na
nové dýchací přístroje a sportovní klub
na oplocení fotbalového hřiště.
Nadále se pokračuje v projektu výstavby vodojemu a doplnění vodovodního řádu. V současné době se řeší souhlasy občanů, jejichž pozemky mají být
touto stavbou dotčeny. Věřím, že vše
dopadne dobře a v příštím roce bude
stavba vybudována.
Na rekonstrukci chodníku se nám
v loňském roce nepodařilo žádost
o dotaci podat. Budeme žádat letos na
podzim na Státním fondu dopravní infrastruktury, kde jsem už o našem záměru jednal. Mrzí mne, že to trvá tak
dlouho, ale někdy to tak je.
Samozřejmě se řeší mnoho dalších
věcí, např. jsme obnovili jednání s krajem o rekonstrukci krajské komunikace
vedené naší obcí. To ale bude také běh
na dlouhou trať.
Přeji vám všem ve zdraví prožitý celý
rok a pevné nervy při řešení osobních i
pracovních problémů. Věřím, že rok
2019 bude úspěšný a podaří se nám
společně posunout naše Řícmanice
zase o kus dál.
Libor Slabý, starosta
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Místní poplatek za komunální odpad
2019
Poplatek je splatný nejpozději
do 31.5.2019
Sazba: 500 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice, cizince,
za každý objekt určený nebo sloužící k
rekreaci, dále za dům s č.p. nebo byt,
kde není žádná osoba hlášená k trvalému pobytu.
Variabilní symboly při bezhotovostní
platbě:
* Občané s trvalým pobytem v obci, rodinné domy
VS 12019xxx (kde xxx je číslo popisné
domu, nuly se doplní zleva)
* Občané s trvalým pobytem v obci,
bytové domy
VS 119xxxyy (kde xxx je číslo popisné
domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní
zleva)
* Za prázdné domy s č.p. nebo byty,
kde není žádná osoba hlášená k trvalému pobytu VS 52019xxx (kde xxx je
číslo popisné domu, nuly se doplní
zleva)
* Za chaty bez trvalého pobytu
VS 62019xxx (kde xxx je evidenční číslo
chaty, nuly se doplní zleva)
* Za cizince
VS 72019xxx (kde xxx je evidenční číslo
chaty, č.p. rodinného domu, nuly se doplní zleva)
Specifický symbol při bezhotovostní
platbě: 1337
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Místní poplatek za psy 2019
Poplatek je splatný nejpozději do
31.5.2019
Sazba: 150 Kč za prvního psa
a 225 Kč za každého dalšího psa
Důchodci: 80 Kč za prvního psa
a 120 Kč za každého dalšího psa
Variabilní symboly při bezhotovostní
platbě:
* Občané s trvalým pobytem v obci
VS 32019xxx (kde xxx je číslo popisné
domu, nuly se doplní zleva)
* Občané s trvalým pobytem v obci,
bytové domy
VS 319xxxyy (kde xxx je číslo popisné
domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní
zleva)
Specifický symbol při bezhotovostní
platbě: 1341
Platby lze provádět:
Hotovostně v úředních hodinách na pokladně OÚ Řícmanice, bezhotovostně
na účet obce Řícmanice
č. účtu: 1345044329/0800, k.s. 0308
Posíláte-li platbu prostřednictvím internetového bankovnictví, můžete do
zprávy pro příjemce vypsat:
* Co hradíte (odpady, pes, nájemné za
chaty)
* U odpadů jména všech osob, za které
hradíte, u psů jméno majitele
* Číslo popisné, u chat číslo evidenční i
se zn. E, jinak nelze poznat, zda se jde o
chatu

Informace z kroniky:
Narození dětí v roce 2018: 11
Zemřelí občané v roce 2018: 5
Počet přistěhovaných občanů v roce
2018: 24

Počet odstěhovaných občanů v roce
2018: 13
Počet obyvatel k 1.1.2019: 779

Strom života k 1.1.2019 po 5 letech

Strom života k 1.1.2019 po 5 letech
Rok narození
Věk
Muži
Ženy
95
0
1
- 1924
1925 – 1929
90
4
5
1930 - 1934
85
8
7
1935 - 1939
80
9
10
1940 - 1944
75
15
15
1945 - 1949
70
17
22
1950 - 1954
65
22
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1955 - 1959
60
20
16
1960 - 1964
55
21
29
1965 - 1969
50
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1970 - 1974
45
37
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1975 - 1979
40
49
53
1980 - 1984
35
23
16
1985 - 1989
30
17
22
1990 - 1994
25
18
17
1995 - 1999
20
13
24
2000 - 2004
15
20
23
2005 - 2009
10
43
24
2011 - 2014
5
22
20
2015 - 2019
0
8
15
Celkem
389
390
Průměrný věk
42
42

Celkem
1
9
15
19
30
39
43
36
50
47
63
102
39
39
35
37
43
67
42
23
779
42
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Statistika jmen a příjmení k 1.1.2019
Různých jmen je 211, z toho nejvíc:
Jiří (28), Jana (25), Jan (24), Petr (19),
Tomáš (18), Martin (16), Hana (16), Lukáš (14), Eva (14), Karel (13), Pavel(13),
Josef (13), Marie (12), Michal (12)

Různých příjmení 439, z toho nejvíc:
Prokop (9), Slabý (7), Heger (6), Nossová (6), Malý (5), Novotná (5)
Petra Katolická, OÚ

SBĚRNÉ MÍSTO ŘÍCMANICE
Před pomníkem vlevo, kolem kravína a
jste tam. A kde, no na eko-dvoře neboli
sběrném dvoře a v našem případě sběrném místě.
Občané Řícmanic již vědí, že můžou od
jara do podzimu v těchto místech odkládat věci již nepotřebné.
A právě proto Vás touto cestou chceme
informovat o provozních podmínkách
sběrného místa. Otevíráme v sobotu
16. března v 8:00. Provozní doba bude
nově vždy ve středu od 16:00 do 19:00
hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. BIO odpad můžete kdykoliv odkládat do přistavených kontejnerů před
bránou.
Ve sběrném dvoře můžou občané
Řícmanic zdarma odkládat odpad:
spalitelný – dřevěný, v rozebraném
stavu, velkoobjemový – jako jsou matrace, koberce, výrobky z plastů apod.,
kovy, malé elektrospotřebiče a
baterie.

4

Za poplatek 1 Kč/kg můžete uložit suť.
Nebezpečný odpad a velké spotřebiče
budou odebírány 2x ročně, vždy na jaře
a na podzim, prostřednictvím přistaveného kontejneru na návsi.
Při nákupu nových pneumatik se u prodejce informujte, kde bezplatně můžete vrátit pneumatiky staré, případně
je můžete odložit za poplatek ve sběrném dvoře v Bílovicích nad Svitavou.
V tomto roce naše obec požádala o dotaci na doplnění a úpravu sběrného
místa.
Pokud tuto dotaci získáme, budeme
moci pořídit nové kontejnery, které
nám usnadní odvoz odpadů, dojde ke
zpevnění povrchu a zbudují se přístřešky pro potřeby sběrného místa.
Rovněž je v řešení kamerový systém,
kterým chceme zamezit odkládání odpadů v okolí sběrného místa mimo provozní hodiny.
Zdeněk Alexa, místostarosta

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
A je opět rok za námi, tak několik
suchých statistických čísel za rok 2018:
Stav knihovního fondu: 2699 knih.
V průběhu roku bylo při revizi vyřazeno
198 knih (zastaralé a nepůjčované),
přibylo 119 nových knih koupí, či
darem. Stav čtenářů zůstává zhruba
stejný - 64, z toho 15 do 15 roků několik
čtenářů přibylo, několik si naopak registraci neobnovilo.
Počet návštěv knihovny mírně poklesl,
asi o 30. Počet výpůjček taktéž poklesl
asi o 200 knih.
V březnu, měsíci knihy, navštívily knihovnu již tradičně děti z mateřské školy
a poprvé také z lesní školky Šemíček.
V červnu jsem uskutečnila 4 návštěvy v
lesní školce se čtením před poledním
spaním.
Od září byly opět obnoveny deskové
hry v knihovně, každé úterý od 17.30
do 19 hod.
V listopadu proběhla burza vyřazených
a nezařazených knih, celkem asi 100
knih našlo nové majitele.
V prosinci byla zpřístupněna výstava fotografií Staré Řícmanice a výstava
k 110. výročí našeho Sokola
Z nových knih pro dospělé:
Zimmermanová Zuzana: Sběratelka povídky zachycující osudy mužů i žen,
kteří řeší běžné problémy

Moyes Jojo: Sama sebou - pokračování
bestsellerů ,,Než jsem tě poznala,, a ,,
Život po tobě,,
Jacobs Anne: Panský dům a jeho
dědictví - poslední díl historické ságy o
životě v panském domě
Moriarty Liane: Poslední výročí příběh 40-ti leté ženy, které tikají biologické hodiny
Fielding Joy: Špatná dcera - Následky
tragédie v rodině, kde již před tím byly
složité vztahy
Horáková Naďa: Brněnské nevěstky historický román - pátrání po
totožnosti mrtvé ženy a dítěte
Nesvadsbová Bára: Momentky postřehy ze života
Úbl Martin: Neuvěřitelné příhody z hor
a Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z
hor - vtipné cestování světem i životem
Bryndza Robert: Chladnokrevně - další
z mrazivých thrillerů tohoto bestsellerového spisovatele
Z knih pro děti:
Borůvková Vendula: 1918 aneb jak
jsem dal gól přes celou republiku –
vtipné seznámení dětí se vznikem republiky
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky - Radosti zimy - další díl již populárních příběhů
Riordan Rick: Percy Jackson 1-5 - fantasy příběh s ožívajícími bytostmi
starých řeckých bájí
Hana Staňková, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Lidové tradice a zvyky ve školce
Vzdělávání dětí v MŠ Řícmanice je vedeno podle RVP – Rámcově vzdělávacího programu. Jeho struktura je dána
MŠMT, školka si vypracovává podle
této struktury svůj Školní vzdělávací
program, který podrobně rozpracuje
do Třídního vzdělávacího programu.
Dále se naše vzdělávání dětí zaměřuje
na ekologickou, přírodní, tzv. environmentální výchovu.
Přitom všem nám zbývá ještě dostatek
prostoru na vedení dětí k lidovým tradicím a zvykům.
Hned na podzim začínáme sklizní a dary
země, zmíníme se o dožínkách, vinobraní, hodech, poutích a posvícení. V
listopadu se dozvíme o Památce zesnulých, děti prožijí novodobý zvyk tzv.
Halloween, oslavíme Sv. Martina a přejdeme do Adventu a období Vánoc. Přivítáme Nový rok, potěšíme se Tříkrálovým koledováním a vinšováním. V
únoru si zapálíme hromničku, přiblížíme se k masopustním dnům plných
jídla a karnevalů.

Po masopustním úterý přijde popeleční
středa, po níž nastává čtyřicetidenní
předvelikonoční půst.
Po zimě se vždy těšíme na vítání jara a
na to, až si vyrobíme a vyneseme Morenu, kterou spálíme na ohništi v zahradě školky. S jarem pak přichází Velikonoce se všemi svými tradicemi a
zvyklostmi. Radostí se stává už dlouhodobý zvyk oslav Filipojakubské noci,
kdy se převlečeme do čarodějů či čarodějnic a užíváme si reje a řádění ve
školce i po vesnici. Když jdeme s dětmi
po naší obci, a to se nám stalo také už
při masopustní vycházce, zastavují
auta, lidé si nás fotí, mávají nám z autobusu, kolemjdoucí si s námi rádi pošpásují. Nezapomeneme navštívit i obecní
úřad a potěšit zřizovatele naší školky.
Máme z toho radost všichni a hlavně
máme plno veselých zážitků.

V květnu děti potěší své maminky
pěkným dárkem a vystoupením na
besídce, které často dojme až k slzám.
V červnu si připomeneme z lidových
tradic letnice a čištění studánek.
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No, a pak už se dostáváme do období
letních měsíců a prázdnin.
Děti i rodiče poznávají rok také
z pohledu lidových tradic a zvyků.
Naším cílem je, abychom se s lidovými
zvyky a tradicemi nejen seznámili, ale

také pochopili jejich souvislosti, podstatu a záměr.
Příjemný rok s lidovými tradicemi
a zvyky přejeme i vám, čtenářům
tohoto zpravodaje.
Hana Janošková,
ředitelka MŠ Řícmanice

TJ SOKOL ŘÍCMANICE
Sokol od minulého vydání Zpravodaje
uspořádal nejen pro své členy několik
zajímavých akcí. V závěru minulého
roku jsme pořádali tradiční vycházky.
Honza Klimeš organizoval Zlatonedělní
vycházku do Křtin a Laďa Nováček
domluvil Silvestrovskou vycházku do
Bílovic.
Již po druhé jsme organizovali kurz
bruslení pro děti. Dle pokročilosti byly
ze třiceti dětí vytvořeny tři skupiny. Pilovaly se bruslařské dovednosti od citrónků, vlnek až po různé způsoby
brzdění. Hrál se i hokej, trénovaly se základní
krasobruslařské
skoky.
V nejmladší skupině se sešlo osm
tříletých dětí. Mnohé z nich stály na
bruslích poprvé a za 9 lekcí udělaly
velký pokrok. Kurz jsme byli nuceni bohužel o dvě lekce zkrátit, protože teplé
počasí přišlo dříve, než jsme čekali.
V bruslení se zdokonalovali take
dospělí a to každou neděli večer.
Všechny kurzy vedla bývalá krasobruslařka a současná trenérka Lucie
Hronová z Bílovic. Velké poděkovaní
patří Ivaně Hegerové za perfektní organizaci během celé sezony. Na konci

ledna a dvakrát v únoru jsme v sále
Restaurace u Lajcmanů pořádali
Volnou tančírnu. Michal Diatka si
připravil hudbu a my jsme si mohli
zopakovat valčík, polku, wals a naučit
se nové kroky tanga, jive, cha-cha a
dalších tanců.
V sobotu 23.3. pořádala naše župa Závody v plavání. Z Řícmanic se zúčastnila tři děvčata. Nejlepší mladší žákyně
Barbora
Břínková
odcházela
s bronzovou medailí na krku a diplomem za třetí místo na 50 metrů.

Dětský maškarní karneval, jsme
pořádali ve spolupráci s Obcí Řícmanice. O zábavu se postaralo
brněnské divadlo PRKNO. Pro děti byly
připraveny hry, soutěže za malé odměny a také tombola.
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Turnaj ve stolním tenise proběhl pod
vedením Michala Diatky. Vítězi
letošního přeboru byli Tomáš Hrnčíř,
Svaťka Křížková a Milan Koutský.
V naší malé ale oblíbené cvičebně
probíhá každý týden cvičení podle
rozvrhu. Účast není vázána žádnými
cykly, můžete se kdykoliv přidat, vyzkoušet a pak se rozhodnout, zda chcete
cvičit pravidelně.
A co nás čeká do prázdnin? Nejbližší
akcí je volební valná hromada, kde
bude zvolen výbor, který povede naši
jednotu následující tři roky. Pro děti
připravíme zábavné odpoledne při

pálení čarodějnic. Na závěr cvičební sezony si děti projdou cestu za
pokladem. Na lesní stezce HVOZD se
snažíme znovu doplnit chybějící prvky
na stanovištích a umožnit zájemcům
absolvovat jednotlivé cviky a úkoly.
Největší naší akcí připravovanou
společně s obcí, fotbalisty, hasiči bývá
dětský den. Pokud na rozdíl od
minulého roku vyjde počasí, dětský den
bude na téma CESTA KOLEM SVĚTA,
malé i větší děti projdou všechny
světadíly a budou připraveny úkoly pro
všechny věkové kategorie.
Krásné jarní dny přeje
Eva Olešovská, starostka TJ

SK ŘÍCMANICE
Jako každý rok jsme pořádali již tradiční
Sportovní maškarní karneval, tentokrát na téma „Pyžamový bál“. Letošního karnevalu se zúčastnilo 28 vkusných masek a podobný počet civilních
návštěvníků. V bohaté tombole vyhrál
skoro každý…
V sobotu 2.3.2019 se konala v sále Restaurace U Lajcmanů za účasti 32 členů
a 2 hostů Valná hromada SK Řícmanice. Valná hromada nebyla tento rok
volební, výkonný výbor bude i v nadcházejícím období pracovat ve stejném
složení. V hojné diskuzi se probíral
hlavně neutěšený stav hrací plochy a finanční dotace od obce.
Před námi je nová tenisová sezóna
2019, na kterou se všichni tenisté už
jistě těší. Rozvrh pronájmu tenisových
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hodin na kurtech a hrací řád pro rok
2019 zůstávají stejné jako v roce 2018.
Opět se zvýšila poptávka, proto prosím
potvrďte a zaplaťte pronájem svých hodin nejpozději do 2. dubna 2019. Kdo
tak neučiní, budou jeho hodiny nabídnuty novým zájemcům. Příspěvky a
platbu za pronájem bude vybírat sekretář klubu Roman Kubíček buď každé
pondělí od 18:30 do 19:30 na výborové
schůzi v Restauraci U Lajcmanů nebo
dle telefonické domluvy na tel. č. 603
556 207.
Stejně jako loni platí pravidlo, že člen
SK má nárok na pronájem pouze dvou
hracích hodin za týden.
Ceník pronájmu kurtů na rok 2019:
Nečlen SK Řícmanice
* 1200,- Kč/hodinu v čase 8 – 19 h

* 1000,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h
Člen SK Řícmanice – cena pro členy
platí po zaplacení členského příspěvku
SK a odpracování minimálně 10 - ti brigádnických hodin
* 600,- Kč/hodinu v čase 8 – 19 h
* 500,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h
Pronájem hodiny kurtů
* 100,- Kč/hodinu
Přípravné práce na tenisovou sezónu:
23. – 24. březen 2019 Jarní úklid, pokládání antuky
30. – 31. března 2019 Dokončení prací,
válení kurtů, kdykoliv od 9 – 19 hodin
13. – 14. dubna 2019 Osazení kurtů a
odzkoušení stavu povrchu
Případné změny budou zveřejněny na
nástěnce SK Řícmanice.
Předpoklad zahájení tenisové sezóny a
dokončení prací je 15. dubna 2019.
Velmi podařené byly základy hokejové
techniky, které vedl Petr Vojanec každé
sobotní dopoledne. Na kluzišti se scházelo až 20 nadšených nejen řícmanských kluků ve věku od 6 do 12 let. Koncem sezóny jsme za velkého zájmu diváků sehráli přátelský hokejový zápas
s Adamovem, v němž naši borci dosáhli
výrazného vítězství, ale mnohem důležitější byla spokojenost všech aktérů.
Obě naše mládežnická družstva se připravují na jarní sezónu každé pondělí v
babické tělocvičně.
Zimní halové turnaje mladší přípravky
na Lokomotivě Brno a mladších žáků v
Jedovnicích se nám vůbec nepovedly a
skončili jsme na posledních místech,

když největším problémem pro oba
týmy bylo vstřelit gól….
V případě pěkného počasí se přípravka
zúčastní 17.3. venkovního turnaje na
umělé trávě v Obřanech a žáci sehrají
na přelomu března a dubna přípravné
přátelské zápasy v Adamově a v Obřanech.
Jarní tréninky na hřišti zahájíme 1.
dubna, v případě příznivého počasí o
týden dříve. První jarní mistrovské zápasy sehrají žáci 6.4. a přípravka 7.4. Na
domácím hřišti se oba týmy poprvé
představí v neděli 14.4.
Po skončení jarní sezóny plánujeme
uspořádat v sobotu 15.6. na našem
hřišti pohárové turnaje, přípravka dopoledne a žáci odpoledne. Jarní sezónu
zakončí obě mužstva v neděli 16.6. na
turnaji v Ochozi.
Mužstvo mužů zahájilo přípravu na
jarní část sezóny 9. února 2019 v místních lesích kde jsme začali pilovat fyzickou kondici. Tréninky probíhají zatím
jednou týdně v neděli dopoledne. Kádr
pro jarní boje o udržení v soutěži zůstal
a až na pár změn stejný. Půlroční pauzu
si dal z osobních důvodů Jan Bednařík,
do mužstva se po dvouleté pauze vrátil
Tomáš Indráček. V jednání je ještě
jedna posila, ale zatím nebudeme
předbíhat…
V neděli 3.3. jsme sehráli přátelské
utkání na umělé trávě VUT Brno s Adamovem. I když jsme byli v průběhu hry
lepším mužstvem, prohráli jsme 0:2.
Další přípravný zápas je naplánován
jako generálka před jarní sezónou na
17.3. v 18 hodin v Líšni proti Ochozi.
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První jarní mistrovské utkání sehrajeme v sobotu 23.3. v 15:30 hodin s
Lokomotivou na UT VUT Brno.

První mistrovské utkání na domácím
hřišti se uskuteční v neděli 31.3. v 15
hodin proti Obřanům.

Správce sportovního areálu SK Řícmanice
Dosavadní správce sportovního areálu SK Řícmanice pan Pavel Trávníček po podzimní sezóně na vlastní žádost v této funkci skončil. Proto vedení SK hledá nového
správce, a to buď opět jednu osobu, která by se starala jak o fotbalové hřiště s
kabinami, tak i o tenisové kurty, nebo 2 osoby na každou část zvlášť.
Bližší informace podá předseda SK Řícmanice Ing. Milan Malý osobně nebo na tel.č.
603 706 741.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.
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HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
v minulém čísle zpravodaje, který jste si
mohli přečíst před Vánocemi, jsme
uvedli, že v roce 2018 vyjížděla jednotka SDH Řícmanice k nahlášené události 13krát. Do konce roku jsme vyjeli
ještě jednou 27.12., kdy v ulici Na
Vyhlídce hořel komín rodinného domu.
Celkem tedy v roce 2018 naši hasiči
zasahovali u nahlášené mimořádné
události 14krát. Několikrát také naše
jednotka zasahovala v obci u technických událostí, bez vyhlášení poplachu operačním střediskem.
První výjezd tohoto roku byl k požáru
lesa u obce Bukovinka, a to dne 26.2.
Požářiště se nacházelo v nepřístupném
terénu a z větší části se k uhašení
požáru použilo ručních hasebních
prostředků, jako jsou kopáče a lopaty.
Dnes již neodmyslitelným vybavením
každého hasiče je dýchací přístroj,
který ho chrání před jedovatými
zplodinami hoření, případně při
výskytu nebezpečných látek v ovzduší.
Naše jednotka je vybavena dýchací
technikou, která již neodpovídá
běžným standardům. Jedá se o podtlakový dýchací přístroj Saturn S7 s
ochranou maskou CM5 a SM4, na které
si zajisté vzpomenou ti, kteří v rámci
branného cvičení a civilní ochrany s
maskami prováděli výcvik. Je to tedy již
o velmi zastaralý ochranný prostředek,
který jsme dříve získali bezúplatným

převodem od HZS JmK. Již minimálně
20 let jsou profesionální jednotky
vybaveny přetlakovou dýchací technikou, nejčastěji od firmy Dräger. Dobrovolné jednotky již v drtivé většině rovněž disponují touto technikou. Proto
jsme společně s obcí, která je ze zákona
povinna zřizovat výjezdovou jednotku
SDH obce a následně udržovat její
akceschopnost, požádali o dotaci na
novou dýchací techniku. Konkrétně to
jsou 4 sety dýchací přístrojů Dräger a
dvě náhradní vzduchové lahve.
Další dotační titul, který předpokládáme bude vypsán v měsíci dubnu,
bude zaměřen na nákup dopravních
automobilů. Tato dotace je zajímavá
tím, že ji vypisuje jednak Ministerstvo
vnitra, tak i Jihomoravský kraj a celkový
příspěvek činí 85 % uznatelných
nákladů. Náš dopravní automobil,
který jsme rovněž získali bezúplatným
převodem je již starý 23 let, a i zde
musíme zvážit jeho obnovou.
Výbor SDH Řícmanice v lednu pořádal
na hasičské zbrojnici Výroční schůzi,
kde jsme přivítali naše členy, kterých je
k dnešnímu dnu 55, dále pana starostu
obce, zástupce všech činných spolků v
obci a zástupce ze Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Se starostou
obce jsme zde podepsali smlouvu která
umožňuje SDH Řícmanice využívat 10
let tyto prostory.

11

1. března jsme Ostatkovou zábavou zakončili plesovou sezónu v obci. Touto
cestou chceme poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci, sponzorům,
skvělé kapele Stará Banda, ale i návštěvníkům, bez kterých by se Ostatková
zábava rovněž neobešla. Děkujeme.
A kdy se Lóčaři znovu uvidíme, no
přece na Čarodky, kde babu opět
společně spálíme.
Budeme se těšit, Hasiči.

Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
„Místo různých lidstva jedů, dopřej
sobě hodně medu“
Zima je za námi a k jaru neodmyslitelně patří přísun nové energie. Příroda se probouzí ze zimního spánku,
postupně přibývá zeleně, sněženky na
zahrádkách dávají zimě sbohem. O
přírodě se říká, že je nelítostná a přežije jenom ten nejsilnější. Nejinak
tomu je i u včel. Právě toto období je
zrcadlem pilnosti, připravenosti a
zdraví včel. Včelstva slabá, nemocná
nebo vyloupená o zimní zásoby odchází.
Zakořeněná lidská ohleduplnost, soucit nebo snaha pomoci, obvykle ve
včelařích probudí záchranný pud, a ti
se pak začnou aktivně podílet na přežití. Sám jsem asi tři roky udržoval jeden úl, který stejně nakonec odešel.
Zkušenější mávnou rukou a nechají to
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na přírodě. Ušetří si tak čas, energii,
smíšené pocity. Jde o přirozený vývoj.
Možná proto je lepší být v tomto ohledu více pozorovatelem a zasahovat
včelám do jejich dění co nejméně. A
tak se rok s rokem sejde, myslím si, že
jsem chytřejší, ale příroda si to udělá
stejně po svém. Přichází nová sezóna,
nové očekávání, tak vzhůru do ní.
A jak už se stalo zvykem, jeden vtip z
přírody na závěr:
Zvířátka jsou už znuděná z toho nicnedělání, a tak se jednou na své schůzi
dohodnou, že si budou vyprávět vtipy
a toho, komu se všichni nezasmějí, sežerou. První vypráví medvěd, řekne
super vtip, všichni se smějí, jenom
želva pořád stojí, povytahuje tu svoji
mrňavou hlavu a ne a ne se zasmát.
Tak tedy medvěda sežerou. Další vypráví liška, řekne pěkný kameňák,

všichni se válejí smíchy po zemi, jenom želva pořád nic. Tak sežerou i
lišku. Pak přišla řada na zajíce, ten řekl
vtip, že se zvířata mohla zbláznit.
Všichni se smějí, a to se konečně zasměje i želva se slovy: „Dobrý, to bylo
dost dobrý, medvěde.”
A protože tenhle je taky dobrý a
krátký, tak přidám ještě jeden:
.

Víkendoví myslivci - rána jak z děla:
„Karle, žiješ?” „Ano.” „Pepo, žiješ?”
„Jo.” „Díky Bohu, vypadá to, že jsem
konečně trefil divočáka!”
Tak ať nám bzučí i v předjaří, a pozor
na víkendové myslivce.
Za řícmanické včelaře
Pavel Harry Křížek

ORA ET LABORA
Můj otec ví málo a v životě se nevyzná
Úkolem postní doby není zhuntovat
lidské tělo, ale spíše je to doba, která
nás má navrátit Bohu a vlastně i mne
samotného. Může nás upozornit na to,
jak moc jsme svázáni s různými věcmi,
jak na nich lpíme, jak nás poutají a
obratně obírají o svobodu.
(Malý průvodce postní dobou)
Czeslaw Bassara píše:
Sedmileté dítě říká: Můj otec ví
všechno.
Čtrnáctileté dítě říká: Můj otec ví
hodně, ale nějak jinak.
Jednadvacetileté dítě říká: Můj otec ví
málo a v životě se nevyzná.
Pětatřicetileté dítě říká: Můj otec má
často pravdu.
Dvaačtyřicetileté dítě říká: Můj otec se
vyzná v mnoha věcech.
Devětačtyřicetileté dítě říká: Můj otec
hodně věděl, škoda, že už tu není. Postoje vůči otcovství mohou být různé a
platí to v rovině vztahu s pozemským
otcem stejně jako s Bohem Otcem.

Ale co pro mě, po pravdě řečeno, znamená uznat, že Bůh je mým Otcem? Co
znamená být jeho synem/ dcerou?
Protože dobře nechápeme, co znamená být Božím dítětem, vzdalujeme
se od něho úplně či částečně, nebo pro
něj žijeme v postoji, že mu chceme
sloužit, pracovat pro něj, abychom obdrželi jeho lásku. Přijmout Ježíšovo
vyučování, přijmout Krista jako cestu k
Bohu Otci, znamená ukončit „pubertu“
a vstoupit do zralého vztahu s Bohem.
Je to vztah, ve kterém naše láska a svoboda nejsou Bohem potlačené a
nepotřebují od něho utíkat nebo se
proti němu bouřit. Láskyplný dialog s
Bohem, uznání jeho absolutní moudrosti a dobroty, je pro lidskou lásku a
svobodu možností záchrany a růstu.
Slovo na cestu
Komunita Blahoslavenství
&
Malý průvodce postní dobou
Za ORA ET LABORA
vybrala a upravila D.M.
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KOLEJOVÁ
Vážení a milí, v letošním roce slaví spolek Kolejová krásných deset let svého
působení, a to nejen kolem železnice.
Proto jsme se rozhodli příspěvek trošku
ozvláštnit. Kolejačka Karolína pro zpravodaj položila předsedovi Kolejové Jiřímu Šimkůjovi z Blanska a Kamilovi
Kyzlinkovi, jednateli spolku, tři stejné
otázky, aby vám všem přiblížili, jak to
vše začalo a nejen to.
Pověz nám něco o sobě a o tom, jak jsi
se dostal do Kolejové
Jirka: Jsem rodák z Blanska a celý život
jsem v podstatě pracoval v technické
sféře. Pár měsíců i v zahraničí. Vlaky
jako takové mě začaly zajímat až tak
okolo padesátky. Tak jsem jezdil na výlety s historickými vlaky, občas si udělal
nějakou fotku a poznával lidi okolo. Na
jedné z jízd, bylo to u příležitosti nějakého výročí povýšení Blanska na
město, jsem se potkal s Kamilem. Dali
jsme se do řeči a zjistili, že máme stejné
zájmy. On mě pak přivedl do jednoho
brněnského spolku. Jeho vedení však
nebylo dobré. I když jsme se spolek pokoušeli zachránit, už to nešlo. Proto
jsme s ještě několika dalšími lidmi odešli a na začátku roku 2009 založili Kolejovou, kde mě ostatní zvolili do funkce
předsedy. Protože mám jisté zdravotní
problémy, jsem v invalidním důchodu a
mohu se věnovat jak Kolejové, tak i své
zahradní železnici, kterou jsem si u
domu zbudoval.
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Kamil: Já se narodil v podhůří Beskyd, v
obci Čeladná, ale tamní kraj mi moc k
srdci nepřirostl. Duší jsem určitě jihomoravák. V Řícmanicích jsem na trvalo
od svých 12 let. Vlaky mě drží od útlého
dětství. Nebylo proto divu, že i když
jsem začal studovat po základce
Střední knihovnickou školu v Brně, nevydržel jsem tam a utekl na železniční
průmyslovku do České Třebové, kde
jsem studia zdárně ukončil. Pro své
zdravotní problémy taky nemůžu dělat
úplně to, co bych chtěl, ale kolem vlaků
jsem pořád. Proto jsem s nadšením
tehdy vstoupil do jednoho brněnského
spolku, jehož vizí bylo znovu zprovoznit
traťdo Líšně. Spolek se ukázal spíše jako
pračka na peníze, tak jsme se rozhodli
odejít a založit si vlastní. A protože jsem
se vždy tak trochu staral o administrativu a komunikoval s okolím, zvolili mě
jednatelem i v Kolejové.

Co považuješ za největší úspěch a co
naopak za neúspěch za těch deset let
existence Kolejové?
Jirka: Jedním z cílů Kolejové byla záchrana vlečkového mostu u nás v Blansku. Ten přežil obě světové války i socialismus a najednou měl ustoupit úpravám na řece Svitavě. Podařilo se nám
ho zachránit, prohlásit jej za kulturní
památku, následně i opravit. I když to
spolek stálo odliv členů, kteří nesouhlasili, aby měl spolek most, to bych viděl
jako velký úspěch. Jako neúspěch naopak to, že druhý krok mělo být zbudování železničního muzea okolo mostu a
blanenští radní v nás skoro 3 roky drželi
plané naděje. 2X jsme předělávali projekt, spolek to stálo víc než 14 tisíc korun. Jak v Řícmanicích, tak v Blansku,
jsme restaurovali vzácné exponáty,
abychom se nakonec dověděli, že muzeum povoleno nebude a nikdy se s
ním ani nepočítalo. Byla to velká křivda
a zklamání. Nejen pro mě, ale pro
všechny, co jsme okolo toho trávili čas.
Kamil: Já bych začal neúspěchem a to
tím, který zmínil náš předseda, takže se
nebudu opakovat. Jen dodám, že si z
nás tamní radní vlastně udělali sběrače
odpadků v zeleni zdarma. Navážu naopak tím, co mě hřeje u srdce jako
úspěch. V roce 2015 jsme v Blansku vyhráli Gulášobraní, což je obdoba zdejšího Hasičského kotlíku, jen jde o více
komerční záležitost. Soutěžili jsme
tehdy poprvé a hned zvítězili, náš Kolejácký guláš chutnal lidem nejlépe. Ale
hlavně jsme porazili tým lidí z radnice,
kteří doufali v prvenství a pár měsíců

před soutěčí nám po druhé zamítli projekt muzea, i když měl vše, co bylo
dáno. To byl podle mě největší úspěch,
i když byly i jiné, třeba to, že jsme začali
dělat dobové doprovody a lidi si je žádají až v Praze.
Co bys popřál Kolejové do dalších let?
Jirka: No, možná malinko lepší přístup
některých členů k práci ve spolku, i
když jsme v celku dobrá parta. Ale
hlavně hromadu pěkných akcí a spokojených lidí na nich.

Kamil: Nejméně dalších deset let a taky
nějaké ty nové tváře... a aby Kolejová
vždy splnila to, co si vytýčí a šlo nám to
nejmíň tak, jako dosud.
Nezbývá, než našim Kolejákům poděkovat za rozhovor a možná se podaří do
dalšího příspěvku přemluvit i další dvojici. A nyní už můžeme přejít k dalšímu,
co se událo mezi Kolejáky. Konec roku
2018 jsme kolektivně oslavili v Blansku
oblíbenou akcí Kolejácký předsilvestr.
Pořádáme ji už mnoho let a je stále oblíbená. Na té poslední jsme se přestrojili za Květinové děti a parádně jsme si
to užili. Součástí akce byla i tradiční Kolejácká tombola s téměš padesáti cenami. Velký dík patří Obecní knihovně a
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paní doktorce Staňkové, knihovna vyřazovala nějaká díla ze svých fondů a
spousta z nich se objevila právě v naší
tombole. Ceny poskytly ale také třeba
České dráhy, nebo Městská policie
Brno. Leden roku 2019 začal pozváním
na výroční schůzi SDH Řícmanice. Delegováni za spolek byli Karolína Brožová
a Kamil Kyzlink. Další delegát, tentokrát
paní Svatava Kyzlinková, odjela na konferenci, do obce Dolné Saliby, Odvezla
tam místním kapesní kalendáře spolku
a tak se jí tam líbilo, až tam zapoměla
mobil. V lednu proběhla také výroční
schůze Kolejové. Tu letošní hostila
Obecní hospoda v Bílovicích. Velmi nás
mrzí, že se nedostavil ani jeden zástupce ostatních spolků, ani obce.
Trošku jsme chápali členy SK a Sokola,
kteří ten den připravovali maškarní bál.
Jistě by se však našel někdo, kdo se příprav neúčastnil, nebo kdo se na nich
nepodílel. Ale co už, snad to vyjde
příště. Potěšilo nás, že se rozšířily naše
řady o dalšího člena z Řícmanic. Do Kolejové vstoupil Zdeněk Fasor a hned se
i zapojil do činnosti. Už se podílel na
přípravě výstavy k desetiletému výročí

od založení spolku, kterou můžete vidět od 5.března, až do jeho konce,
právě v naší knihovně. Lze na ní spatřit
mnohé zajímavé věci, které souvisely a
souvisejí s činností spolku. Nebudeme
více prozrazovat, pokud příjdete, sami
uvidíte. Poslední zajímavostí je, že se
pětice Kolejáků připravuje na casting
do soutěže Co na to Češi..., jak to dopadlo, nebo nedopadlo, na to si však budeme všichni muset počkat, minimálně
do dalšího čísla zpravodaje. To by bylo
zatím vše a přejeme krásný začátek jara
a hezké Velikonoce...
Za Kolejovou z.s. Karolína Brožová a
Kamil Kyzlink

ŘÍCMANSKÉ HODY
Hody se letos budou konat! V sobotu
31.8.2019
Zahraje nám dechová hudba Žadovjáci a v neděli 1.9.2019 zlínská cimbálová muzika Linda. Vsadili jsme na jistotu. Věříme, že se vypršelo loni a letos
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bude krásné hodové počasí, které rozzáří krásné barevné kroje i hodový
areál. Tak si nezapomeňte poznamenat
tento termín do diářů! Všechny vás srdečně zveme.
Ať žijó Řícmanské hody 2019!
za organizátory Ivana Hegerová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážené maminky, vážení tatínkové,
Obecní úřad Řícmanice Vás srdečně zve
na slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, které
se uskuteční v neděli dopoledne, dne
14.4.2019 v zasedací místnosti obecního domu (v knihovně). Účast na uvítání Vašeho miminka je nutné domluvit
předem na obecním úřadě u paní Katolické a to buď telefonicky (545 227 567,
725 908 876), nebo emailem na adrese
obec@ricmanice.cz.

Jedná se o děti narozené v období od
března 2018 do letošního jara.
Poté vám bude zaslána pozvánka na
vámi uvedenou adresu.
Zveme rodiče, děti a všechny jejich
blízké na tento slavnostní akt a těšíme
se na Vaši účast.
za kulturní výbor
Blanka Koutská

DESKOVÉ HRY
Hravá knihovna
Turnaje, dílničky, kvíz
Od března rozjíždíme v knihovně program pro milovníky knížek, tvoření,
deskových a rolových her i hádanek
všeho druhu – pro děti malé i pro dospělé
Luštit!
Detektivní kvíz pro děti
Chodíte do knihovny, půjčujete si
knížky, čtete? To chce odměnu! Připravili jsme si pro vás s paní knihovnicí
malý kvíz na motivy dětských knížek,
které si v knihovně můžete půjčit. Hádanky vás vždy dovedou k jednomu z titulů a za správnou odpověď dostanete
razítko do Detektivní průkazky. V
červnu luštitele oceníme! Kvíz startuje

v knihovně v úterý 26. března v 17:00
hodin. Až do 19. hodiny se můžete přijít
zaregistrovat, získat svou detektivní legitimaci a první sadu úkolů. Nové úkoly
budeme vyhlašovat každých 14 dní ve
stejný čas. Luštit však můžete i zpětně
a připojit se do kvízu lze i během dalších týdnů.
Vyprávět i vyrábět
Za fantastickými zvířaty i prvorepublikovým fotbalem
Dětské výtvarné dílny, beseda i hra na
hrdiny – to je program na několik pátečních odpolední v příštích třech měsících.
22. března v 16 hodin
Autorské čtení z knížky 1918 aneb Jak
jsem dal gól přes celé Československo –
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příběh o fotbalu, dětských snech, nezdolné odvaze i prvních dobrodružných
letech naší republiky čte autorka Vendula Borůvková, takže já. Součástí besedy je i malá výtvarná vsuvka.

Pro děti od 9 let
12. dubna v 16 hodin
Výtvarná dílna na motivy Fantastických
zvířat ze světa Harryho Pottera – vyrobíte si raději dračí vejce, poťuchlou
kluběnku, pestrobarevného duhovce
nebo všemocný kořen mandragory?
Materiál na přípravu potvůrek bude zajištěn.
Pro děti od 5 let a první stupeň ZŠ
26. dubna v 16 hodin
Redakční rada Dětského zpravodaje
hledá fotografy, kreslíře i malé psavce
a zvědavce – právě na našem setkání
se můžete zapojit do přípravy nového
čísla, které chystáme na prázdniny.
Kdo neumí psát, umí alespoň kreslit,
nebo přinášet báječné nápady! Vymyslíme, jak bude číslo vypadat, rozdělíme
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úkoly a dozvíme se něco o přípravě skutečného časopisu.
Pro děti od 8 let
3. května v 16 hodin
LEGO freestyle exhibice – co všechno
dokážete postavit podle vlastní fantazie a bez návodu? Kdokoli, kdo rád staví
LEGO, může společně s ostatními předvést své oblíbené kreace. Pozor – stavíte ze svých vlastních dílků, které si
přinesete z domu. Každý si vezme maximálně 2 podložky, 7 figurek a 200
gramů dílků (klasické LEGO), nebo 500
gramů dílků (LEGO DUPLO). Na místě
může fungovat i burza pro všechny,
kteří chtějí vyměňovat své figurky a
dílky s ostatními.
Pro děti od 3 do 99 let
31. května v 17 hodin
Hra na hrdiny: Pátrání po bájném jednorožci – jednoduché RPG pro děti,
které se nebojí vyprávět svůj vlastní příběh. Skupinka dobrodruhů dostala
zvláštní úkol: chytit bájného jednorožce.
Pomůže jim ho přilákat čaroděj, udatní
lovci příšer, nebo spíš moudrá bylinkářka z Měsíčního hvozdu?
Pro děti od 9 let
Herní palba pro dospělé
Špioni, snílci a Vikingové
Na každý měsíc jsme připravili i turnaje
v některých obzvlášť vychytaných deskových hrách. Pro účast je nezbytné se
registrovat nejpozději dva dny předem
na emailu vendulala@email.cz. Přijít
může kdokoli, pravidla před hrou vysvětlíme.

24. března v 17:30
Krycí jména – Kdo je agent a kdo nájemný vrah? Tahle party hra pro dvoučlenné týmy je jednoduchá na pochopení a zároveň nesmírně vtipná.

28. dubna v 17:30
Dixit – Další jednoduchá, ale nesmírně
půvabná karetní party hra plná obrázků, fantazie, slov a volných asociací.
12. května v 17:30 7 divů světa – Strategická hra, v níž budujte jeden ze

sedmi divů světa a pomocí karet získáváte vítězné body nejen za vědecký a
kulturní pokrok, ale i válečné úspěchy
2. června v 17:30
Blood Rage – jedna z nejlepších deskových her roku 2017 – vysoce konfrontační záležitost, ve které s vikingskými
klany drancujete Midgaard a bojujete o
čest a slávu
Aktuality najdete na Facebooku ve skupině Klub deskových her Řícmanice.
Těším se,
Vendula Borůvková
PS: 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 osm
až dvanáct let.

DĚTSKÁ POVÍDKA
Návrat v čase
aneb Dobrodružství v roce 1850
Píše se rok 1999. Je úterý 11. července,
3 hodiny odpoledne v USA ve státě
New York.
Na začátku bylo vše tak, jak má. Byl
jsem s Phillem Bluem v naší dílně. Phill
spravoval
Mercedes a já se pokoušel nacpat
palivovou nádrž do mého vymyšleného
motorku na bázi vodíku, který jsem pak
namontoval do vláčku. Vyhlédl jsem z
okna. Nedaleko našeho domu je monorail a staré depo. Co v tom asi je?
„Phille!“ Phill se otočil. „No?“

„Mohli bychom se mrknout, co je v tom
depu!“
Phil na to: „Dobrý nápad.“
A tak jsme šli. Já jsem pro jistotu vzal
páčidlo a svůj tablet. Už před tím jsme
trochu cestovali časem a tahle věcička
je z roku 2040. Když jsme došli k
depotu, zjistili jsme, že dveře jsou
zamčené, a že klíč je zevnitř, takže ke
slovu přišlo páčidlo. Zaklesnul jsem ho
do mezery mezi dveřmi a otevřel je.
Phill posvítil baterkou dovnitř a… byla
tam parní lokomotiva! Teď přišel ke
slovu tablet. Zapnul jsem ho a
přeměřovacím paprskem jsem zjistil
její údaje. Stálo tam:
19

Lokomotiva typ General, číslo 21.
Vysoká 2 metry, dlouhá 6 metrů. Stojí
tu 100 let, 9 měsíců, 5 dní a 9 minut.
Účel: převážení lidí na trase San Francisco–New York.

Když jsem si přečetl údaje, ohlédl jsem
se, jestli tam Phill pořád je. Nebyl. Místo něho tam stál náš auto-převozník s
kolejnicemi. Najednou z kabiny vyskočil
Phill a řekl: Ještě přibalím uhlí a vodu a
můžem jet. Pak zajel s radlou na
korbičku a naložil pytel s uhlím a barel
s vodou. To všechno zavezl k lokomotivě. Mezitím jsem vlezl do kabiny, Phill
otevřel kotel a nalil do něj vodu. Potom
mi podal pytel s uhlím a já jsem rozdělal
oheň. Za několik sekund se lokomotiva
trošku pohnula a hned na to se rozjela.
Phill sklopil nájezd a lokomotiva najela.
Zabrzdil jsem ji a potom jsem se vyšvihl
do kabiny auto-převozníku. A jelo se!
Doma v dílně jsme lokomotivu rozebrali a udělali z ní stroj času. Hned to
nebylo, montáž trvala měsíc. Konečně
jsme s ní zajeli na jednu starou železnici
u New Yorku.
„Nastartuj to!“ Řekl mi Phill slavnostně.

20

Přihodil jsem trochu uhlí a loko-stroj
času se rozjel. Měl jsem zapnuté časové
okruhy a tak není divu‚ že asi po patnácti kilometrech jsme začali pronikat
do časoprostorové dimenze. A potom…jsme se ocitli v roce 1850!
Jenže naproti nám jel parní vlak! Náš
loko-stroj času měl ještě letové okruhy‚
tak jsme je okamžitě nastartovali a
doletěli s ní na nádraží v Hill Valley,
vesničce blízko New Yorku. Nad
nádražím byl vidět kouř – určitě tam
stál vlak. Když jsme se snesli na volnou
kolej, zjistil jsem, že kouř vychází z kotle
parního náklaďáku. A potom jsem
zahlédl parní lokomobilu, jak na poli
obdělává půdu –
přesněji řečeno seje. Zkrátka a jasně:
byli jsme v úplném ráji páry!
Z nádraží jsme se přesunuli do vesnice.
Byl tu masný krámek, saloon (přesněji
řečeno
bar),
několik
domů,
rozestavěná radnice a před ní taneční
parket, taky kovárna a cestovní sauna.
Najednou se ozvalo hlasité křachnutí.
Šlo to od nádraží a jakoby to vycházelo
z našeho loko-stroje času! Co
nejrychleji jsme se vrátili zpátky. Už z
dálky jsem ucítil pach maziva. Právě to
je pro náš stroj času nesmírně důležité.
Skrčil jsem se, nahlédl pod stroj
a…nádrž na mazivo byla prasklá a obsah vytékal ven!
Co se stane v příštím díle? Opraví Tom
s Phillem stroj času, aby se mohli vrátit
zpátky? A co všechno ještě v roce 1850
zažijí?
Sepsal Tom Vrba

Pyžamový bál

Dětský maškarní karneval

KALENDÁŘ AKCÍ
VALNÁ HROMADA TJ. SOKOL ŘÍCMANICE
v pátek 22. března 2019 v 18 hod. v knihovně
AMATÉRSKÉ DIVADLO ŠKEBLE Z LANŠKROUNA
23.3.2019 v 18.00 hod. v sále Restaurace U Lajcmanů Inscenace BABA.
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA TENISOVOU SEZÓNU 2019:
23. – 24. březen: jarní úklid, pokládání antuky
30. – 31. března: dokončení prací, válení kurtů, kdykoliv od 9 – 19 hodin
13. – 14. dubna: osazení kurtů a odzkoušení stavu povrchu
14.4. PRVNÍ DOMÁCÍ TROJZÁPAS VŠECH NAŠICH FOTBALOVÝCH MUŽSTEV
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 14.4.v dopoledních hodinách v zasedací místnosti obecního domu.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC PRO MALÉ I VELKÉ
V úterý 30.dubna 2019 u tenisových kurtů – pořádá SDH a SOKOL
SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v dubnu nebo květnu 2019 - termín bude upřesněn
POHÁROVÝ TURNAJ MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK A MLADŠÍCH ŽÁKŮ
15.6. na hřišti v Řícmanicích
RESTAURACE U LAJCMANŮ
23.3. – 24.3. Řízkové hody
30.3. – 31.3. Hovězí speciality
06.4. – 07.4. Grilované steaky a bifteky
13.4. – 14.4. Zvěřinové hody
18.4. Zelený čtvrtek - zelené pivo, uzená žebra, tatarák,
pečená kolena
20.4. - 22.4.
Velikonoční speciality
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Vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice, IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595.
Kontakt: tel.: 545 227 567, e-mail: obec@ricmanice.cz, www.ricmanice.cz
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat,
zestručňovat, případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příští číslo vychází v červnu 2019. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.6. 2019.

