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ADVENTNÍ ŠKOLKA

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
srdečně vás všechny zdravím v úvodu
prosincového vydání Zpravodaje, které
nebude úplně v takové podobě, jak
jsme byli zvyklí. Je to tím, že běžná bohatá činnost našich spolků, o které
jsme byli vždy podrobně informováni,
nemohla být na podzim rozvinuta v
plné výši.
Proto se budeme snažit v tomto vydání
podat více informací o probíhajících
nebo ukončených stavebních akcí, získaných dotací a plánů do budoucna.
Objeví se i první příspěvek nového dopisovatele na zajímavé téma.
Pokud bych měl za sebe hodnotit končící rok 2020, řekl bych zvláštní, náročný i poučný.
Zvláštní tím, že se nám prostřídala období očekávání, strachu, uvolnění a to
opakovaně.

Náročný, protože jsme byli náhle postaveni před doposud nepoznané situace.
A poučný? Všichni jsme viděli, jak v
krátké době bylo na zdraví ohroženo
tolik lidí. Nutná covidová opatření přibrzdila náš život v obci, ale dala nám
ponaučení. Dnes víme, že stačí opravdu
málo, aby se náš blahobytný životní styl
začal rychle hroutit.
A protože jsem optimista, věřím, že
většina z nás si jisté životní ponaučení z
roku 2020 vzala.
Přeji vám všem hlavně zdraví, klidné
Vánoce a nadějný rok 2021. A tu Naději, můžeme všichni svým přístupem
ovlivnit a ZVĚTŠIT.
Libor Slabý, starosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU
NÁVES
Je čas adventu a naši náves opět zdobí
rozsvícený vánoční strom spolu s velkým adventním věncem. V roce 2019
to bylo poprvé, co byl nazdoben právě
tento strom vedle obchodu a z větví
pokácené jedle byl vytvořen adventní
věnec. Když se pokácely některé
stromy na návsi, reakce občanů byla
různorodá. Někteří se rozčilovali, že kácíme takové vzrostlé stromy. Jiní naopak děkovali, že jedle u obchodu byla

ve špatném zdravotním stavu a bylo
jen otázkou času, kdy padající ulomená
větev mohla někomu ublížit. Našim cílem rozhodně není bezdůvodně kácet
zdravé stromy! Bezpečnost našich spoluobčanů je pro nás ale také důležitá.
Strom vedle obchodu jsme chtěli hned
na jaře nahradit jiným, a ještě do tohoto prostoru přidat i další zeleň. Ve
spolupráci s občany jsme chtěli vymyslet i další úpravy tohoto místa, aby
svou dispozicí vyhovovalo jejich potřebám. Určitou představu o změnách již
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máme. Rádi bychom, aby k tomu své
podněty a návrhy řekli i občané obce.
Vládní opatření v souvislosti s pandemií Covidu zapříčinila, že původní jarní
a následně ani podzimní termín takového setkání přímo na místě se nemohl
uskutečnit.
Pokud se situace opět nezhorší, mohlo
by se tohle „setkání na návsi“ uskutečnit začátkem roku 2021. O termínu vás
budeme včas informovat.

VODA
Stěžejní stavební akcí v roce 2020 byla
v Řícmanicích akce „VODA“. Co vše
vlastně zahrnuje? Výstavbu páteřního
řadu vody směrem na Kanice, dobudování několika dílčích vodovodních řadů
v obci, výstavbu čerpací stanice a vodojemu. Stavební práce zahájila v jarních měsících „Společnost VESELÝ a
VHS – Řícmanice“ , což jsou společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o. a VHS Brno, a.s. sdružené
pro provádění této konkrétní stavební
zakázky.
Asi každého z našich občanů se v průběhu roku nějakým způsobem stavební práce dotkly. Hlavní řad směrem
na Kanice je umístěn v krajské silnici a
z toho důvodu byl po několik týdnů
průjezd zajišťován kyvadlově, pouze
jedním jízdním pruhem. Zvýšená prašnost v létě komplikovala život nejen
kolemjdoucím, ale zejména občanům
bydlícím v okolí silnice. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem za toleranci a trpělivost. Celý jízdní pruh po výkopo-
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vých pracích byl již v létě opatřen novým asfaltovým povrchem. Když už
byla jedna polovina vozovky v novém
kabátě, tak nám bylo líto, že ve stejném rozsahu není opravená i ta druhá
polovina. Vstoupili jsme tedy do jednání s vlastníkem komunikace – společností Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. Vše dobře dopadlo, a tak se v listopadu frézoval a nově asfaltoval i
druhý jízdní pruh vozovky. Tato oprava
vozovky byla hrazena vlastníkem komunikace. Když zde byla veškerá technika, tak se zastupitelé dohodli se zhotovitelem, společností STRABAG a.s. a
současně s opravou krajské silnice proběhla i oprava povrchu části návsi,
vjezdu a parkoviště za obecním úřadem. Tyto opravy v celkové hodnotě
188 tis. Kč hradila obec ze svého rozpočtu. Ve stejné době byla opravena i
místní komunikace v Úvoze. V místech,
kde byl výkop vodovodního řadu,
opravu financovala v rámci stavby společnost Přemysl Veselý. Zbývající část
Úvozu byla financována z rozpočtu
obce.
V několika částech se dělalo rozšíření
vodovodních řadů do lokalit, kde zatím
voda přivedená nebyla. Nejdelší nově
budovaný řad se nachází v lokalitě Vyhlídka. Zde mají někteří občané již přípojky udělané. Vodu ovšem v této lokalitě bude možné odebírat až po zprovoznění vodojemu.
Ne všechno šlo podle plánu, ale vždy se
podařilo vzniklé problémy zdárně vyřešit a stavba pokračovala. Díky tomu
jsou k dnešnímu dni všechny výkopové

práce hotové. Je nutné ještě vše propojit. Propojování nových částí už postupně probíhá a proto jsou nyní častější celodenní odstávky dodávek vody.
Pracuje se ještě na dodělání čerpací
stanice a vodojemu. Čerpací stanice je
kamenem obložená stavba umístěná u
krajské silnice naproti Vily Benešových.
Ta bude sloužit k čerpání vody z hlavního řadu do vodojemu.
A proč vlastně máme vodojem a k
čemu nám bude dobrý? Vodojem je
postaven pod lesem za obecním ekodvorem. Ačkoliv to tak na první pohled
nevypadá, tak ve vodojemu bude zásoba vody pro celou obec na cca 1,5
dne. Tak např. při výpadku dodávky na
hlavním řadu z Brna budeme schopni
zabezpečit dodávku vody do domácností v obci právě vodou z vodojemu.
Zároveň by měl zabezpečit stabilní tlak
ve všech řadech vody v obci. V rámci
stavby byla koncem listopadu opravena část místní
komunikace na ulici Havlíčkova směrem k vodojemu. Oprava proběhla
pouze v místech výkopových prací. Jak
jste již byli informováni, tak oprava komunikace v celé šířce proběhne v jarních měsících.
K dokončení všech dokončovacích
prací a předání stavby by mělo dle harmonogramu dojít na jaře roku 2021.
Simona Malá, místostarostka

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
v polovině roku jsme získali dotaci z Ministerstva průmyslu na rekonstrukci

veřejného osvětlení. Předpokládané
náklady na projekt jsou 1 750 000,- Kč,
obec se podílí na této částce 50%.
V rámci akce budou vyměněna
všechna svítidla veřejného osvětlení,
dodané nové rozvaděče. Instalována
budou kvalitní LED světla od firmy
Carandini. Vybrali jsme světla s různou
teplotou chromatičnosti. Na hlavní silnici budou použita světla s teplotou
chromatičnosti 2 700 K. Na naše místní
komunikace budou umístěna světla
„zdravější“ pro lidský organizmus i přírodu s teplotou chromatičnosti 2200 K.
O podrobnostech vás budeme po
skončení akce informovat.

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V úvodu článku si připomeneme, jaké,
jakým způsobem a kde lze v naší obci
třídit odpady.
Klasický směsný komunální odpad je
vyvážen jednou týdně, vždy v pondělí,
a bude tomu tak i v příštím roce.
Použité kuchyňské oleje
Popelnice 120 l je umístěna u obecního
úřadu, je označena nálepkami. Do popelnice se má ukládat olej přecezen,
v uzavřených pouze plastových nádobách. Odvoz oleje zajišťuje společnost
Fritex.
Elektrospotřebiče
U obecního úřadu je umístěn červený
kontejner na menší spotřebiče. To, co
patří do tohoto kontejneru, je uvedeno
níže. Na našem sběrném místě (ekod-
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voru) je umístěn tzv. klecový kontejner, do kterého se odevzdávají větší
spotřebiče. Na ekodvoru také odebíráme velké spotřebiče (pračky atd.).
Odvoz veškerého elektroodpadu zajišťuje společnost ASEKOL.
Co patří do červeného kontejneru?
Staré a nepoužívané: klávesnice, myši,
tiskárny, sluchátka, videokamery, baterie, mp3 přehrávače, elektrické
hračky, elektronické hry, hudební přehrávače, rádia, elektronické nástroje,
kalkulačky, kazeťáky, fotoaparáty, tablety, telefony, faxy, mobily, počítače
nebo gramofony.
Papír, plasty + kovy, sklo
Sbíráme ve sběrných „hnízdech“.
Do kontejnerů na plasty patří:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z „měkkých“
plastů.
Pěnový polystyren vhazujte jen v menších kusech.
Do plastů nepatří:
mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny, novodurové trubky
a žádné jiné tvrdé plasty (hračky atd.)
Nadpis plast+kovy naznačuje, že do
žlutých plastových kontejnerů u nás
sbíráme i kovy.
Z kovů sbíráme:
drobnější kovový odpad - plechovky od
nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal,
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kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové
odpady.
Do kovů nepatří:
plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky
nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z
více materiálů. Nepatří do nich těžké
nebo toxické kovy, jako olovo či rtuť.
Do kontejnerů na papír patří:
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy.
Obálky s fóliovými okénky sem můžete
také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s
nimi umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku!
Do papíru nepatří:
celé svazky knih (vhazovat pouze bez
vazby, ve větším počtu patří na sběrný
dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv
znečištěný
papír,
termopapír
(účtenky). Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice!
A co nás čeká v následujícím období?
V říjnu jsme obdrželi dotaci z Ministerstva životního prostředí na „Rozšíření
separace odpadů“. Výše nákladů na
celý projekt je asi 1 286 000,- Kč. Z toho
výše dotace je 1 093 000,- Kč a vlastní
finanční zdroje činí 193 000,- Kč.
V rámci této dotace budou pořízeny
domácí popelnice 240 l na tříděný odpad (plasty, papír a bio) a několik nových velkoobjemových kontejnerů na

ekodvůr. Zde budou také provedeny
stavební úpravy a vybudovány nové
skladovací prostory. Realizaci plánujeme na jarní měsíce roku 2021.

Předpokládáme, že interval směsného
komunálního odpadu bude po zavedení domácích popelnic na tříděný odpad prodloužen.
Libor Slabý, starosta

VÍTE, CO JE ŘÍCKARTA ?
Jedná se o kartu, která je určena pro
všechny občany hlášené k pobytu
v naší obci. Plastová kartička má velikost platební karty a pro identifikaci držitele je opatřena jménem, rokem narození a QR kódem. Říckarta držiteli
umožňuje a v budoucnu bude nadále
umožňovat čerpat různé výhody a
slevy, jako je například vstup na koupaliště nebo zvýhodněný vstup na kluziště
v hodinách rezervovaných obcí Řícmanice. Říckartu si můžete vyzvednout
zdarma na OÚ, má neomezenou platnost.
Touto cestou děkujeme všem, kteří se
na projektu Říckarta podíleli.
Jak již bylo zmíněno, poprvé si můžete
Říckartu vyzkoušet zvýhodněným vstupem na kluziště v těchto rezervovaných
hodinách:
Pondělí – 19:00 – 20:15
Středa – 17:15 – 18:30
Sobota – 13:30 – 15:00
Vstup na veřejné bruslení v těchto hodinách je po celou nadcházející sezónu
zpoplatněn částkou:
Dospělí: 500,- Kč
Dítě do 18 let a senioři nad 65 let: 200,Kč

Úhrada je možná v úředních hodinách
na obecním úřadě, případně po telefonické dohodě i jindy. Následně bude
možné platbu provádět i bezhotovostně. Obec Řícmanice, chce touto
cestou podpořit sportovně rekreační
aktivity, podobně, jak tomu bylo v létě
na koupališti.

Zvýhodněné vstupné je dotované obcí
Řícmanice a provozovatelem kluziště.
Nejčastější dotazy:
Pokud nemám Říckartu, můžu si v rezervovaných hodinách Obecním úřadem zaplatit jednorázový vstup na kluziště? V těchto hodinách je umožněn
vstup pouze pro držitele Říckarty se zaplaceným poplatkem na OÚ.
Mohu Říckartu využít i na další hodiny
bruslení? V ostatních hodinách bruslení
je vstup zpoplatněn podle ceníku kluziště Řícmanice.
www.ricmanice.org – zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které budou postupně doplňovány.
Za Obecní úřad Řícmanice,
Zdeněk Alexa
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WIFI4EU
WiFi4EU – bezplatné WiFi připojení
pro Evropany
Již dříve jsme informovali, že naše obec
získala dotaci z programu WiFi4EU.
Tato částka je ve výši 15 000 EUR. Obec
nic ze svých prostředků nedofinancovává.
Cílem iniciativy WiFi4EU je poskytnout
bezplatné veřejné Wi-Fi připojení pro
občany v 6 000 až 8 000 komunitách v
celé EU. Na tuto iniciativu bylo vyčleněno 130 milionů EUR pocházejících
především z nástroje pro propojení Evropy CEF Telecom. Je otevřena obcím a
městům ze všech členských států EU a
zúčastněných zemí EHP (Norska a Islandu). Obce, kterým se podaří uspět,
získají poukázku ve výši 15 000 EUR,
která bude použita na instalaci funkčního Wi-Fi hotspotu.
Tyto peníze jsou tedy určeny k vybudování wi-fi sítí umožňujících bezplatný
přístup k internetu ve vnitřních a venkovních veřejných prostorách (např. na

úřadech, ve školách, knihovnách, náměstích). Místní komunity má přiblížit
jednotnému digitálnímu trhu. Je na
obci, aby si rozhodla, jaké prostory
zvolí pro pokrytí. Všechny sítě budou
pro občany bezplatné, bez reklamy a
nesmí sloužit ke sběru osobních dat.
Evropská komise bude dostupné sítě
vzdáleně monitorovat, zdali mají odpovídající kvalitu. Přístupové body budou
označeny jménem WiFi4EU a musí nabízet minimální rychlost připojení 30
Mb/s.
Instalace byla v naší obci již ukončena
a umístění jednotlivých wifi je následující:
Masarykovo nám. (náves), knihovna,
školka, sál restaurace, koupaliště, fotbalové hřiště, budova na koupališti,
hasičská zbrojnice
Libor Slabý, starosta

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Tak opět, jako na jaře, musela být knihovna od října z důvodů horšící se epidemiologické situace uzavřena a čtenářům nezbývalo než oprášit a oživit si
některé svoje staré knihy či si vypůjčit
v rodině. Někteří možná přešli i na
formu e-knih, ale věřím, že většina je
věrná klasické papírové podobě knihy
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a že po otevření knihovny opět si bude
půjčovat u nás. Opakované uzavření
knihoven vůbec nepřeje představě o
knihovnách jako o komunitním místu
potkávání se občanů z nejrůznějších
důvodů. Ale pevně věřím, že nastanou
lepší časy a epidemiologickou situaci
se naučíme zvládat. To samozřejmě

bude záležet na nás všech! A že se opět
budeme těšit na všechny tradiční i
nové společenské akce.
Zatím alespoň nabídka nových knih, na
které se můžete těšit.
Klíma Josef: Šarlatán - životní příběh
Jana Mikuláška, známého lidového léčitele před 2. svět. válkou
Honzák Radkin: Všichni žijeme v blázinci - současnost očima psychiatra
Kolektiv. Doba koronavirová - Dvě desítky předních osobností se zamýšlí
nad dnešní situací
Pawlowská Halina: Zážitky z karantény - deník o tom, jak bez úhony přežít i situace na zabití
Kolektiv: V bílém plášti - šest příběhů
ze zdravotnického prostředí z pera
předních našich autorů
Lapena Shari: Jeden z nás - další z thrillerů uznávané spisovatelky (Manželé
odvedle …)
Cole Daniel: Konec hry - závěrečný díl
volné thrillerové trilogie (1.Hadrový
panák, 2.Loutkář)

Di Fulvio Luca: Dívka, která se dotkla
nebe - příběh o lásce, nenávisti i smrti
Londsdale Kerry: Všechno co dáme poslední díl trilogie osudů Jamese a Aimee. (máme všechny)
Aciman André: Dej mi své jméno a Najdi mě - osudová setkání dvou mladých
mužů a jednoho otce
Clements Rory: Mstitel a Mučedník dva historické thrillery z alžbětinské
Anglie
Pro děti:
První čtení - velká písmena - veselé příběhy předškoláků a malých školáků
Chvojka Petr: Polda a Olda - komikspříběh přátelství kluka a skřítka
Kinney Jeff: Deník báječného kamaráda - další příběh od autora Malého
poseroutky
Všem našim občanům přeji pohodový
adventní čas, krásné Vánoce a
úspěšný celý další rok.
Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Paní učitelkooo…
… zazní několikrát za den z úst našich
dětí ve školce. Jsou to děti zvídavé a zajímají se o všechno, co se kolem nich
děje. A že se toho děje někdy hodně, o
tom bych vám dnes, vážení čtenáři,
ráda napsala.
Začneme na školkové zahradě. Na podzim jsme společně se zahradnicí vysa
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dili okrasné keře a společně s rodiči zasadili dva ovocné stromky, přesněji dvě
švestky.
Podařilo se mi získat šikovnou firmu na
výstavbu vrbových staveb a na státní
svátek 17.11. nám firma přijela postavit dvojitý vrbový tunel a vrbové týpí.
Od té doby je s dětmi zaléváme, zasypali jsme je štěpkou a těšíme se, až přijde jaro, kdy se vrbičky zazelenají a budou novými větvičkami obrůstat.
Další vybraná firma na výrobu slunečních hodin už dokončuje své práce a
brzy budeme instalovat krásné sluneční hodiny na venkovní zed´ školky.
Přípravné práce byly velmi zajímavé a
mnoho nového se s dětmi naučíme.
Toto jsou všechno prvky ze získané dotace, které děti už viděly, podílely se na
výsadbě a ví o nich. O čem děti neví,
bude teprve překvapením pod stromečkem ve školce, jsou nakoupené
věci z dotace. Kromě dárečků pro děti
tam objeví zahradní kolečko, lis na
ovoce, drtič na ovoce, elektrickou sušičku na ovoce, vaky na listí nebo trávu,
zahradní nářadí, vybavený badatelský
batoh ke zkoumání a pozorování přírody. Vánoce ve školce budou skutečně velmi bohaté, letošní dárečky se
nám ani pod náš stromeček nevejdou.
Abyste o žádnou důležitou podívanou
nepřišli, sledujte naše webové stránky
www.msricmanice.cz , kde si můžete
ve fotogalerii v klidu z domova prohlédnout fotky, které tam průběžně
vkládám.
A to ještě nejsme na konci dění ve
školce. Bohatého Ježíška máme i neplánovaného. A co to je?
8

Jedná se o nutné provozní vybavení
školky, bez kterého nelze fungovat.
Takže se po letech oprav a problémů s
kotlem, zrovna v sobotu 5.12. na Mikuláše, vyměňoval ve školce nový kotel.

Věřím, že v pondělí nám už poteče
teplá voda po celý den a budeme mít
zatopeno. A jednoho dne, hned brzy
ráno, nám vypověděla službu myčka
nádobí. Zaměstnanci i děti se dost v tu
chvíli vylekali, když se ozvala rána od
elektrického zkratu z myčky a celá budova obecního domu byla bez proudu.
Při řešení situace se došlo k závěru, že
je potřeba koupit do školky novou
myčku a tu nám šikovná firma obratem
dodala, namontovala, původní myčku
ekologicky zlikvidovala, takže už za dva
dny jsme umývali nádobí v nové
myčce. Práce se zvládli i za provozu s
dětmi.
Myslím, že navzdory koronavirové krizi
a situaci, si ve školce plně užíváme veškerého dění a už si jen přejeme prožít
ve zdraví adventní období a užít si
pěkné Vánoce v kruhu svých rodin.
Hana Janošková
ředitelka MŠ Řícmanice

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEMÍČEK
Novinky z Lesní mateřské školy
Šemíček
S novým školním rokem jsme v naší
školce přivítali nejen novou paní učitelku/tetu Jíťu, ale postupně jsme rozrostli až do počtu 23 dětí, a to je náš
nový rekord. Řada z nich jsou děti
nové, a zatímco s některými se setkáváme pravidelně každý den, některé
docházejí jen na vybrané dny v týdnu.
Téměř všichni jsme se ale setkali na
Slavnosti začínajícího podzimu - oslavy
podzimní rovnodennosti. Školku si děti
řádně vyzdobily, jak se na takovou slavnost sluší a patří. Spolu s tetou Jaňulou
připravily výtečný jablečný dezert v
kotlíku na ohni. Také rodiče přinesli
řadu dobrot a došlo i na špekáčky. Objednali jsme parádní počasí a tak jsme
si celé odpoledne náramně užili.

Zavítali k nám také zdravotní klauni s
veselým představením, v němž dva povedení klauni ztratili cirkus. Neptejte
se, jak se může ztratit cirkus. Zkrátka
jim frnknul před nosem. Nenechali se
ale odradit a začali hledat nové kamarády, se kterými by založili cirkus nový.
Uspořádali konkurz, kde mohly děti

předvést, co kdo umí a co by tedy v novém cirkuse mohl dělat - žongléř, vzpěrač, akrobat, krotitel lvů a tygrů - to
jsou příklady jen některých žádaných
povolání. A protože každý něco dovedl,
nový cirkus U Lapálie a Patálie mohl zahájit první cirkusovou sezónu. Že jste
ho ještě neviděli? Můžete se těšit, že
třeba někdy v Řícmanicích vystoupí.
Hned v září si děti rovněž znovu připomenuly (a některé třeba i poprvé vyzkoušely), jaký je to pocit sedět v koňském sedle. Jízdy zařazujeme každý týden a na dětech je znát postupně stále
větší jistota a odvaha, když se nechávají nést zvířetem, které je o tolik větší
než ony samy.
Zajímavý program šitý na míru pro děti
naší školky připravila v říjnu společnost
“Podané ruce”. Ta se věnuje prevenci i
řešení rizikového chování dětí a mládeže. Zahráli jsme si několik veselých
her, stěžejní byl ale příběh jednoho
strašidýlka, ke kterému se jeho kamarádi nepěkně chovali. Děti se mu snažily pomoci a poradit, jak se zachovat.
A tak nepřímo radili i sobě, co v takové
situaci mohou udělat.
Od poloviny října měla naše školička
omezený provoz. To nám ale nezabránilo oslavit například světový den
stromů! Z původního plánu uspořádat
slavnost i s rodiči sice sešlo, nicméně s
dětmi ve školce se nám podařilo alespoň zasadit několik naklíčených žaludů. Kdo ví, třeba se nám to podaří a
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na jaře z nich vyrostou malé stromečky.
V listopadu jsme pak netrpělivě vyhlíželi svatého Martina. Však se pro něj
děti také naučily parádní písničku! Bylo
11.11. a kde se vzala, tu se vzala, objevila se nám ve školce zlatá podkovička.
A další! A ještě jedna! Děti se rozhodly
vyrazit na cestu po této “stopě” a přijít
tomu na kloub. Nakonec podkůvek objevily celou řadu. A kam že je zavedly?
Do nedalekého lesíka, když tu najednou proti nim přijíždí kdosi na bílém
koni. Je to on! Svatý Martin! Sněhové
vločky nám sice nepřinesl, zato děti obdaroval moc dobrými perníčky. Tak,
jako se on rozdělil o svůj plášť s chudákem, podělily se i děti se všemi svými
kamarády.

Teď už je v naší školičce zase všechno
při starém. Všichni se společně těšíme
na Mikuláše a anděla, o kterých nám
tak hezky vypráví náš kamarád Čertík
Bertík, vyhlížíme sníh, chystáme se přidat společně vyrobenou ozdobu na
řícmanický adventní věnec (Bertík povídal něco o řetězu). No a postupně
také otevíráme okýnka, resp. obálky na
našem pohádkově adventním kalendáři a těšíme se na vánoční svátky …
Přejeme vám od nás ze Šemíčka krásnou a poklidnou dobu adventní, veselé
a radostné Vánoce a v příštím roce
hlavně zdraví a lásku - aby nám všem
bylo hezky na světe.
Jitka Martínková,
učitelka LMŠ Šemíček

SOKOL ŘÍCMANICE
V polovině září se sešel výbor naší jednoty. V té době nebylo nařízené
žádné omezení a my jsme optimisticky
plánovali podzimní akce: Drakiádu, Les
ve tmě, Martinský průvod, závody ve
šplhu, rozvrh pravidelného cvičení…
Nejbližší plánovanou akcí, která se na
poslední chvíli musela zrušit, byly cyklozávody – připravená trasa, úkoly, diplomy, odměny závodníkům…. třeba
to bude možné využít v příštím roce.
Cvičení podle rozvrhu probíhalo jen jeden týden, pak veškerou spolkovou
činnost zrušilo vládní opatření ...
S velkou radostí se v pátek 28.listopadu sešlo několik našich členek, aby
po roce znovu vyrobily velký adventní
10

věnec na náves. Místostarosta přivezl
větve z obecní borovice a tůjí, které věnovala paní Hošková, tak letos můžeme mít věnec v různých zelených odstínech. Připevnili jsme jen několi velkých ozdob a dali výzvu dětem, aby vyrobily a připevnily svoje vlastnoručně
vyrobené ozdoby. Když se na první adventní neděli rozsvítila první svíčka, už
bylo prvních několik dětských ozdob.
Děkujeme také dětem z mateřské
školy Šemíček, které ozdobily věnec
krásným řetězem.
Děti, pořád ještě můžete přidat svou
ozdobou, těšíme se na vaše výrobky.
Letos máme tedy věnec zase jinak
krásný a společně nazdobený.

TJ Sokol připravil pro děti kurz bruslení
s oblíbenou a zkušenou lektorkou Luc-

kou Hronovou. Kurz je určen pro holky
i kluky od 4 let. Každou středu se učí
techniku bruslení, základy krasobruslení a hokejových dovedností.
Jak to bude v novém roce? Rádi bychom co nejdříve začali s pravidelnými
cvičebními hodinami, pro děti připravujeme maškarní karneval. Ale to jsou

jen naše plány a přání. O jejich uspořádání nebo zrušení rozhodnou aktuální
vládní opatření… Tak si všichni držme
palce, ať jsme dost silní, zodpovědní a
ohleduplní my, i lidé kolem nás.
Chci poděkovat všem, kteří zůstávají
členy i po tomto mimořádném roce,
kdy jsme si společných akcí ani v tělocvičně, ani mimo ni moc neužili.
Za výbor naší TJ přeji všem klidné a
spokojené vánoční svátky, do nového
roku pevné zdraví, štěstí, lásku, optimismus, dobrou kondici i náladu.
Eva Olešovská, starostka T.J.

SPORTOVNÍ KLUB ŘÍCMANICE
Sportovní klub byl patronem 1. ročníku
sportovního příměstského tábora.
Pojďme se ještě ohlédnout za létem a
připomenout si, že letošní rok jsme připravili novinku v podobě sportovního
příměstského tábora, který se konal ve
dnech 27. - 31. 7. ve sportovním areále
v Řícmanicích. Celá myšlenka tábora
přišla od velmi ambiciózní a sportovně
založené Verči Kubíčkové (studentky
pedagogiky na VŠ), která si vzala celou
organizaci tábora na starost. Děti si po
celý týden mohly vyzkoušet různé
druhy sportů jako je např. tenis, fotbal,
florbal, atletika, aerobic apod. Ve velmi
horkém počasí bylo využito i místní
koupaliště. Jeden den byl pro děti připraven celodenní výlet na Alexandrovu

rozhlednu. V rámci aktivit na příměstském táboře nechyběly ani vzdělávací
aktivity, jako byla například přednáška
na téma první pomoci. Tábor byl zakončen dětskou olympiádou, ve které
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děti ukázaly svého soutěživého ducha
a odnesly si hodnotné ceny. Už teď je
připravován druhý ročník a to v mnohem velkolepějším charakteru. Pro
děti bude připravena beseda s osobností sportu, motivační videa se sportovní tématikou, celodenní výlet a
mnohé další. Kromě sportovního zaměření pro děti bude připravena i výuka anglického jazyka. Druhý ročník
nabídne dva turnusy, pro mladší a
starší děti. Těšit se můžete VIDEOUPOUTÁVKU, která vám bude nabídnuta začátkem roku 2021 prostřednictvím stránky SK Řícmanice na Facebooku.

Letošní tenisová sezóna byla pro naše
tenisové nadšence velmi příznivá a podobně jako loni byla protažena až do
konce října.
Podrobnosti k podmínkám a začátku
nové sezóny budou zveřejněny v jarním vydání Zpravodaje, na nástěnce
Sportovního klubu a také na webových
stránkách Sportovního klubu a obce.
Po zahájení podzimní fotbalové sezóny
to poměrně dlouho vypadalo, že by se
tentokrát mohla dohrát, ale poslední
zápasy byly sehrány 11.10.2020 a pak
byly všechny soutěže přerušeny.
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Mužům a starší přípravce zbývá z podzimní části dohrát po 3 zápasech, starším žákům dokonce 4 zápasy. Zatím
všichni doufáme, že tyto zápasy budou
odehrány v jarní části, ovšem začátek
jarní části soutěže zatím není určen a
bude se odvíjet od přijatých regulačních opatření.
Pro letošní sezónu bylo mužstvo mužů
sestaveno tak, aby hrálo v horní části
tabulky, což se podařilo, protože po
přerušené podzimní sezóně jsme s 24
body a skóre 34:9 na 3. místě se ztrátou 1 bodu na prvního. Nejlepšími
střelci mužstva byli Lukáš Kubíček s 9
brankami, Tomáš Polák a Marco Caldaroni vstřelili po 6 gólech a Martin
Švihálek dal 5 branek.
Udržovat fyzickou kondici bude mužstvo na multifunkčním hřišti v Řícmanicích, kde každé úterý budeme hrávat
hokej. V jednání je také pronájem haly
v Bílovicích. Příprava na jarní část soutěže, je plánovaná od poloviny února
na hřišti.
Naše mládežnické týmy podávaly v
uplynulé sezóně bojovné a obětavé výkony. Starší žáci měli některé zápasy
dobře rozehrané, ale bohužel se žádný
z nich nepodařilo dovést do vítězného
konce. Starší přípravce se dařilo lépe,
ze 6 zápasů 3x vyhrála a 3x prohrála.
Zimní příprava v babické tělocvičně zatím nemohla začít, a pokud nedojde k
výraznému zlepšení covidové pandemie, tak ani nezačne. Stejná je situace
ohledně halových zápasů a turnajů. Na
stanovené podmínky budeme samozřejmě reagovat.

Podobně jako loni, budou také během
letošní zimy každou sobotu od 10:00
do 11:30 hod probíhat na ledě v Řícmanicích tréninky nazvané Základy hokejové techniky. Více informací podá
trenér-organizátor pan Petr Vojanec
na tel. č. 733 275 504. Aktuality
najdete na facebookové stránce
"Základy hokeje Řícmanice".
Sportovní klub jako již každoročně připravuje na poslední den roku, tj.
31.12.2020 od 10 hodin na hřišti
Silvestrovský fotbálek na který jste
všichni srdečně zváni. Něco na zahřátí
bude samozřejmě připraveno.

Pokud to bude možné, rádi bychom
uspořádali v sobotu 16.1.2021 tradiční
již 8. Sportovní maškarní karneval,
ovšem vzhledem k aktuálnímu vývoji
epidemie Covidu je možné, že tuto
oblíbenou akci budeme muset přesunout na jiný termín.
Sportovní klub Řícmanice přeje svým
příznivcům, fanouškům a všem našim
občanům krásné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, a hlavně zdraví
v roce 2021.
Sportu ZDAR – Covidu ZMAR
Za SK Řícmanice Roman Kubíček
a Jaroslav Olešovský ml.
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HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
12.10. byl naší výjezdové jednotce SDH
Řícmanice, vyhlášen poplach, kdy se
mělo jednat o požár lesa, poblíž
Resslova pomníku. Po příjezdu na
místo bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o neohlášené pálení klestí při
probíhající těžbě dřeva.
14.10. naši hasiči v čase 16:06 až 20:42
hodin spolupracovali v Bílovicích nad
Svitavou s místní jednotkou. Jednalo se
o událost, kdy se po vydatných deštích
přes kanalizaci vylila řeka Svitava na
komunikaci pod železničním viaduktem. S použitím několika čerpadel se
podařilo snížit hladinu vody a následně
za pomoci pytlů s pískem kanál částečně utěsnit. Voda ovšem stále stoupala a místní jednotka již s menším počtem čerpadel odváděla vodu do řeky,
a to až do druhého dne. Po celou dobu
museli hasiči řídit i silniční provoz.
Silniční provoz, tentokrát v naší obci, řídili i hasiči z Řícmanic. 10. listopadu
přestaly ve večerních hodinách fungovat semafory, které řídily provoz na
opravované
krajské
komunikaci.
Obecní úřad po dohodě s operačním

střediskem nechal naší jednotce vyhlásit poplach a ta již s naším novým dopravním automobilem vyjela k nahlášené události.
V minulém zpravodaji jsme se zmiňovali, že pokud se zhorší epidemiologická situace, budeme muset zrušit naplánované akce pořádané Sborem
dobrovolných hasičů Řícmanice, a to se
také stalo. Hasičský guláš jsme sice
podle vládních nařízení ještě pořádat
mohli, protože zákaz měl vstoupit v
platnost až o dva dny později, ale z preventivních důvodů jsme tak neučinili.
To stejné jsme udělali s naplánovaným
sběrem železného šrotu, který tímto
překládáme na jaro 2021.
Touto cestou chceme poprosit naše
občany, nejen o dodržování nařízených
opatření v rámci COVID19, ale aby
sami přijímali opatření, které ochrání
je samotné a jejich rodiny.
Po vlastních zkušenostech s touto nákazou, Vám za to děkují hasiči z Řícmanic.
Přejeme Vám bezpečné, krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2021.
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
„V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá,
hojnost všady bývá žita.
Jedno nedělní odpoledne, kdy se mlha
umoudřila a nechala chvíli prostoupit
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pár slunečních paprsků, které tak odměnily všechny poobědní výletníky,
jsem scházel z Nivky uličkou, kterou se

chalupáři dostávají do svých chatek postavených na terasách a vidím z té
výšky dva krásné úly. Sestupuji a jdu
Močílkama. Ale né! Karle seš to ty? Z
jara jsem je dovezl od Gruny, a teď se
chystají přezimovat. Stihl jsem je ošetřit proti varoáze, jsou zakrmené a připravené k zimnímu spánku. Karel je nováček a jeho nadšení ke včelám probudili kamarádi s velkým meruňkovým
sadem, kde se medomet nezastaví a
med takřka teče proudem. O tom, že
jsme tady zvyklí, že stačí když kape, pomlčím. Dali jsme si jednu z meruňkového sadu, loučíme se a mám pocit, že
slunce i v tuto podzimní dobu hřeje
více a radostněji.
Pokračuji Močílkama zpět k návsi, procházím kolem domku, kde kamenné
terasy již z dálky zdobily barevné úly Filipa. Dnes zejí prázdnotou. Filip si k
úlům chodil odpočinout, ale i když měl
kvalitní matky a o včely se staral, přestavba domu, práce a rodina ukrojila
svůj díl času natolik, že se potvrdila
bída na snůšku v našem regionu. Tam
kde není, tak není možné bez pomoci
přežít. Ale veselé historky nestárnou a
je příjemné si je z úst Filipa poslechnout.
A tak pokračuji dále a jen malý kousek
spatřím odlesk slunce o něčí hlavu. Nazdar Michale, jak se daří? Jde to, to víš
teď jsem více doma na home office a
myslím, že už to jiné nebude. Michal je
pozorný a k venkovnímu posezení okamžitě přináší dva pohárky s vínem. Michale, i když máš pouze jedno včelstvo,
věnuješ se včelám déle. To ano,

vždycky říkám, po včelách nic nechci a
rád bych, kdyby nechtěly nic po mě. A
jak jsi dopadl? To víš, na jaře prázdný
úl, a tak jsem jel pro nové včely na Slovensko. Až na Slovensko? Ano, hranice
se uzavřely, ale stihl proklouznout na
poslední chvíli. Zpětně si uvědomuji, že
jsem včely vlastně propašoval. Legálně
by to asi nebylo možné. Takže jsi měl
vlastně štěstí? Štěstí mám každý rok.
Co více dodat? Úspěchy i neúspěchy
patří ke každodennímu životu a je jen
na nás, co si z nich odneseme do dalších let. A protože je čas vánoční, každý
si můžeme přát dárek, na kterém v dalším roce budeme pracovat. A každým
rokem to bude vždy o jeden dárek více.
Co je důležité? Že včelaři pomáhají
v těžkých dobách nejen včelám, ale i jiným zájmovým kulturně společenským
kruhům, které zde byly od nepaměti. A
to mi věřte, že jestli jsem doposud psal
pohádky, tak na tomto setkání jsme se
sešli opravdu náhodou.

Závěrem chci poděkovat obci i zastupitelům za podporu finanční a možnost
setkání včelařů v obecní knihovně. Taktéž starostovi, který na fotografii chybí,
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ale byl přítomen. Slíbil, že si dodělá
kurz fotografování.
A jak už se stalo kamennou tradicí:
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí
do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí
po lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve:

„Ivano, máš něco?”„Ne, vůbec nic. A
ty?”„Já taky ne. Tak co kdybychom
vzaly i nějaký bez ozdob?”
Tak ať nám bzučí i o Vánocích

Za řícmanické včelaře
Pavel „Harry“ Křížek

ZAHRÁDKÁŘSKÝ KOUTEK
Když jsem před nějakými třinácti lety
začal s rodinou na pomezí Řícmanic a
Bílovic zahradničit, jednou z mých prvních starostí bylo co nejdříve sehnat
kontakt na místní pobočku Českého
zahrádkářského svazu, abych se dostal do kontaktu s lidmi, kteří mi pomohou s výběrem rostlin vhodných
pro zdejší podmínky a přidají nějaké
základní rady takříkajíc "do začátku".
Trochu mě překvapilo, že jsem žádný
podobný spolek tehdá nenalezl. Nyní
již ČZS svou pobočku v Bílovicích má.
Sdružuje zahrádkáře v osadě Mladova, ale soudě podle strohých webovek není tato organizace navenek příliš aktivní a uvnitř těžko říct, dosud
jsem ji neinfiltroval. Tato okolnost mě
ale v mém snažení nezastavila a pustil
jsem se s odhodláním do zušlechťování zanedbaného pozemku a prvotních výsadeb. Moje představa o zastoupení jednotlivých ovocných
druhů byla taková, že vše na zahradě
by mělo být, pokud možno jedlé a aby
zde bylo něco k zobání od jara až do
pozdního podzimu, v podstatě nepřetržitě.
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Do Řícmanického zpravodaje jsem se
rozhodl přispět proto, že za poslední
roky jsem nasbíral poměrně velké
množství zkušeností s pěstováním
známých i méně známých ovocných
druhů ve zdejší lokalitě a rád se o tyto
poznatky podělím se začínajícími i pokročilými pěstiteli. Pokud se mi díky
tomu dostane i nějaké zpětné vazby a
dozvím se něco nového i já, budu
tomu jedině rád. Vím totiž, že se v Čechách takto realizuje spousta lidí a na
každé zahrádce, malé i velké, se vždy
najde nějaké překvapení. Ať už jde o
zajímavou odrůdu, pozoruhodnou
technickou vychytávku či samotného
majitele. Vše nasvědčuje tomu, že zahradničení u nás zažívá renesanci a
proto věřím, že tento typ informací si
své místo ve zpravodaji najde. Podobně jako třeba Včelařský koutek, se
kterým toho máme hodně společného, jelikož jedno bez druhého by
nemohlo existovat.
Když jsem v roce 2007 sháněl první sazenice a přemýšlel co kam zasadit, dostalo se mi od nějakého místního dob-

ráka ujištění, že "v Řícmanicích nic neroste"; v roce 2020 si dovolím toto tvrzení poupravit do podoby: "V Řícmanicích neroste vše, a to co roste neroste samo". Některé ovocné druhy
zde opravdu téměř nemá smysl pěstovat, typickým příkladem jsou meruňky, které pravidelně kosí jarní mrazíky a plodů se člověk dočká tak jednou za 5 let. O mnoho lepší výsledky
mám například i s fíkovníky, ale o těch
se teď zkraje rozepisovat nechci, spíše
bych začal něčím, co se dá v drsnějších
podmínkách zdejších mrazových kotlin pěstovat bez větších omezení.
Odolné bobuloviny a jiné drobné
ovoce:
Kromě tradičních druhů jako rybíz, angrešt, maliník či ostružiník lze vysadit
méně známé rostliny, z nichž některé
poslouží spíše jen pro zvýšení pestrosti domácího jídelníčku, ale je zde
řada dalších, které se mohou stát základem celé sklizně. K našim nejoblíbenějším patří zimolezy, muchovníky,
rakytníky, kanadské borůvky, aronie,
určité odrůdy révy, pepina, keřové
višně, ze stromů pak dříny nebo třeba
moruše. Všechny tyto věci zde velmi
dobře rostou, pravidelně plodí a poskytují spoustu ovoce po přímý konzum i následné zpracování.
V dalším zpravodaji se pokusím se
výše zmíněné druhy ve stručnosti popsat. Ne jako jejich prodejce, který vše
s vidinou zisku pouze vychválí a řadu
důležitých skutečností zamlčí, ale jako
pěstitel, který již ví jak která rostlina
prosperuje v místních podmínkách,

případně co podniknout proto, aby se
jí zde dařilo.
Díky bohaté síti kontaktů na pěstitele
z různých končin světa se mi každoročně dostanou do ruky ovocné
druhy, u nihž prověřuji možné využití
na rodinné zahradě. Neustále se daří
objevovat nové a nové rostliny, jež nemají problém s adaptací na místní
podmínky a po dvou, třech oťukávacích sezónách se stanou nedílnou součástí našeho jídelníčku. Mohlo by se
zdát, že moje honba za cizokrajnými
specialitami je na úkor tradičního
ovoce, ale není tomu tak.
Na jablka, hrušky, třešně, švestky a
jiné podobné nedám dopustit, jen se
snažím kompenzovat situaci jaká nastala například v roce 2019, kdy na
těchto stromech nebyla doslova ani
pecka a zachraňovaly to právě odolné
bobuloviny a různé méně známé nebo
zřídka vídané plodiny jako fíkovníky,
pepina, asiminy, kdoule nebo nashi.
Michal Hladký
plna.zahrada@gmail.com
www.plnazahrada.cz

Fíkovník smokvoň
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KOLEJOVÁ
Vážení a milí příznivci železnice,
čekali jsme, že podzim bude zábavnější
než jaro a že doženeme, co jsme zmeškali. Jenže situace s infekcí Covid 19
nám opět zhatila plány. Předseda musel o víc jak měsíc dřív ukončit sezonu
na své zahradní dráze, veškeré odsunuté akce z jara byly zrušeny a díky
omezení shromažďování se letos neuklízelo u Ježkova mostu. Co je ovšem
asi největší škoda, odvolali jsme pro letošek tradiční ukončení sezony spolku,
Předsilvestr. Poprvé za deset let. Netušili jsme, jak se bude situace dále vyvíjet a netušíme to vlastně pořád. Narozdíl od jara, si toto nové onemocnění vyzkoušeli i mnozí z nás Kolejáků. A ti,
kteří se mu vyhnuli, stejně se dostali do
karantény. Všichni jsme to ale přežili
bez větších následků a mnozí i bez příznaků. Ale nezahálelo se ani v karanténě. Předseda opravoval a modeloval
další stavby pro svou železnici, v zimních měsících musí projít opravami i

všechna spolková kolejiště. Ještě do
konce roku se chystáme přebrat od
jedné party z Kuřimi model parní lokomotivy skoro v životní velikosti. Jde o
model z plastů a kartomů, který se loni
účastnil v Kuřimi vzpomínkové akce na
zrušenou lokálku do Bitýšky. Hodláme
ji využívat při akcích, např. jako fotokoutek. Rovněž se pomalu zahajuje
jednání s obcí Bílovice nad Svitavou. V
příštím roce chtějí oslavit 140 let tamní
zastávky a my se na akci máme podílet.
Tak snad už v příštím roce i ta zdravotní
situace bude klidnější. Během posledního měsíce v roce by měla proběhnout i aktualizace webu spolku.
Přejeme tedy všem klidné Vánoce bez
Covidu a jiných nemocí, žádné kosti v
krku při večeři u stromečku a ať se po
Silvestrovské noci probudíme do lepšího roku, než byl tento.
Vaši Kolejáci.
Karolína Brožová

ORA ET LABORA
Znamení doby
Je tu konec roku, jak církevního, tak
občanského. V minulosti to býval čas,
kdy si lidé připomínali a připravovali
se na setkání s tím, kdo se má narodit.
Proroci asi 600 let prorokovali příchod
Vykupitele na tuto planetu. Neuvěřitelných 600 roků lidé očekávali, že se
vyplní proroctví, která jim byla zvěstována. Nevěděli, jak se to stane, a tak si
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to každý představoval po svém podle
toho, jak byla velká jeho víra. Nejen
pro dnešní dobu je velmi těžko představitelné, že se Marii, zjevil anděl a
zvěstoval jí, že si právě ji Bůh vyvolil,
aby to byla Ona, kdo přivede Božího
syna na svět. Odešla k Alžbětě, která
byla v jiném stavu, aby jí pomohla.
Alžběta potom porodila syna Jana,
který křtil Izraelský lid a pokřtil také

Ježíše. Když se vrátila nazpět k Josefovi a řekla mu o událostech, které se
jí přihodily, mohla být podle zákona
ukamenována, kdyby jí Josef nepřijal
zpět. On ji přijal a společně vychovávali Ježíše. V době, kdy se Ježíš narodil, lidé žili svým životem, tak jako v
každé době a nikdo neměl o ženu,
která se každým okamžikem měla stát
matkou, zájem. A tak Maria přivedla
Ježíše na svět ve chlévě. I když lidé
znali dávná proroctví, nikdo tuto událost nerozpoznal. Přesto se našli tři
učenci, kteří z postavení hvězd vyčetli,
kdy a kde se Boží Syn narodí. Neváhali,
vydali se na cestu, která určitě nebyla
jednoduchá, pozorovali hvězdy a dorazili na správné místo ve správný čas.
Z obyvatel Betléma nikdo. Bůh se ale
postaral. Andělé tuto historickou událost v dějinách lidstva, od které se píše
náš letopočet, zvěstovali chudým,
kteří každý den byli naplněni starostmi o přežití. A tak učenci společně

s chudými pastýři, kteří v okolí dohlíželi na svá stáda, se poklonili Vykupiteli.
Jsme jiní než obyvatelé Betléma?
Sotva bychom rozeznali znamení té
doby, tak jako dnes dokážeme jen
stěží rozpoznávat, co přináší doba, ve
které žijeme. V současnosti prožíváme
velmi zvláštní dobu, která je naplněna
obavami, chaosem, strachem, nejistotou a nervozitou z toho, co přinese
čas, který je před námi. Co budoucnost přinese nám, našim dětem,
vnoučatům…? Ježíš je tu již více jak
2000 let, pořád stejný, milosrdný, uzdravující, odpouštějící… Je tu pro každého, kdo ho pozve…
Přeji všem, abyste otevřeli svá srdce,
poznali Jeho lásku nejen na Vánoce,
ale i po celý příští rok.
Za ORA ET LABORA 2010
Leoš Kubíček

HODY 2021 ???
V letošním roce jsme hody neplánovali
a dalo by se říci: „Naštěstí neplánovali“. To, co by se před rokem zdálo, že
je ze světa scifi, je dnes skutečností.
Chodíme v rouškách, jsme omezeni večerním zákazem vycházení, nedoporučuje se jezdit do zahraničí, některé obchody jsou zavřené, potkávat se můžeme jen v omezeném počtu… Náš život řídí PES. Byli bychom rádi, kdyby se
hody podařily uskutečnit, ale zatím nemůžeme nic plánovat. Nevíme, co

bude za měsíc, neřku-li v srpnu či září.
Moc bychom si přáli být mile překvapeni. Snad to vyjde.
Přejeme vám klidné Vánoce a v nadcházejícím roce především pevné
zdraví, pozitivní mysl a dobrou náladu.
Nezapomeňte, že tu si můžete zlepšit
pěknou písničkou (třeba lidovou) a
také sklenkou dobrého vína!
Ivana Hegerová
za organizátory
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Již po deváté plánujeme v Řícmanicích Tříkrálovou
sbírku na sobotu
9.1.2021. Věřím,
že koledníčci a doprovod z minulých let
se určitě zase zúčastní.

Každým rokem se vybraná částka zvyšuje, a to je důkaz, že řícmaňáci jsou
štědří a mají dobrá srdce.
Jako každý rok budou koledníčci odměněni.
Za Ora et labora
Ivana Slaná

PODĚKOVÁNÍ
Závěrem roku i pravodaje bychom
rády poděkovaly za všechny čtenáře.
Poděkování patřívšem stálým, občasným, i novým autorům článků za jejich
zajímavé příspěvky. Věříme, že
spousta občanů přečte zpravodaj od

první do poslední strany. Také velké
poděkování posíláme autorům fotografií, Věrce Alexové a panu Tomáši
Gesheidtovi.
Eva Olešovská a Blanka Koutská

KALENDÁŘ AKCÍ
AKCE BUDOU ZVEŘEJŇOVÁNY PRŮBĚŽNĚ, DLE VLÁDNÍCH OPATŘENÍ
NA WWW.RICMANICE.CZ
RESTAURACE U LAJCMANŮ
Otevírací doba o Vánočních svátcích
24.12.2020
10 – 14 hodin
25.12.2020
zavřeno
26.12.2020
zavřeno
27.12.2020
11 – 20 hodin

28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
1.1.2021
2.1.2021

11 – 20 hodin
11 – 20 hodin
11 – 20 hodin
11 – 14 hodin
11 – 20 hodin
11 – 20 hodin

Vaříme pouze do 15 hodin
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 prosinci 2020. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.3.2021.
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MLADÍ HOKEJISTÉ PŘED STŘÍDÁNÍM ( SK)

DĚTI OD ČTYŘ LET NA KURZU BRUSLENÍ, ( SOKOL)

DĚTI Z MŠ ŠEMÍČEK U ADVENTMÍHO VĚNCE NA NÁVSI
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