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Dětský den (4. 6. 2017)

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,

srdečně vás všechny zdravím do nejteplejší části roku. Určitě se snad všichni
těšíme na období krásných teplých dní i nocí. Rozhodně je znát letní nadšení na
našich dětech. Dobře cítí, že velké prázdniny jsou za dveřmi a čas letních
bezstarostných dní se jim rychle blíží. Všem přeji krásné zážitky na výletech a
dovolených a ve zdraví návrat do svých domovů.
Bezpečnost v dopravě
V letošním roce byla dokončena autobusová zastávka s přechodem Na Štukách a
dlouho očekávaný přechod na návsi. Dále k instalovaným zpomalovacím
retardérům bude ještě doděláno nové dopravní značení v obci. Domnívám se, že
tím došlo k významnému posílení dopravní bezpečnosti v naší obci.
Lesní stezka
Díky upozornění zastupitelky paní Lenky Liškové se nám podařilo zažádat přes
MAS Moravský kras o dotaci na vybudování lesní stezky. Ve velice krátké době
nám zhotovil projekt Ing. Libor Trunečka, se kterým máme dobrou zkušenost z
akce „Zateplení restaurace“ a doslova v hodině dvanácté jsme žádost podali.
Nejzajímavější na této dotaci, kterou administruje Státní zemědělský intervenční
fond je, že je 100% - 64% je příspěvek z EU a 34% z národních zdrojů. Obec zaplatí
pouze vyhotovení projektu. Realizace by měla proběhnout během letních měsíců.
Chodník ulice Husova
Jak jsme informovali dříve, probíhají práce na projektu opravy chodníku na ulici
Husova. Předpokládáme, že všechna povolení budou do podzimu vyřízena,
abychom mohli požádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Rekonstrukce chodníku by se měla realizovat na jaře roku 2018.
Schody Na Skále
V současné době probíhá oprava schodů Na Skále. Jejich stav je dlouhodobě
špatný, ale je zřejmé, že k jejich urychlené zkáze došlo vlivem neúměrného
používání soli některých občanů v letošní tuhé zimě. Samozřejmě je teď
nejjednodušší volat a psát na obecní úřad, ať to rychle opraví. Škoda, že mi někdo
nezavolal v zimě, ať se jdu podívat na tu vrstvu soli. Ovšem sehnat někoho rychle
na takovou práci za akceptovatelnou cenu není jednoduché. Termín, který máme
nyní slíbený na dokončení je 30. června 2017.
Ekodvorek
Na ekodvorku nabízíme další službu - sběr tonerů a cartridgí. Do sběrných boxů se
ukládají tonery v airbagu (vzduchovém obalu), v igelitových sáčcích, novinách
nebo jinak zabalené, aby nedošlo k jejich poškození. Nepatří sem tonerové válce.
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Mobilní rozhlas
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů připomínám, že byl v obci
zaveden tzv. Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění
pomocí různých komunikačních kanálů. Výhodou je, že se můžete přihlásit pouze
do skupin, které vás budou zajímat. V současné době je zatím vytvořeno 11
různých skupin.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA
dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily, zprávy do aplikace o důležitých
aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní
události, prodej zboží a mnoho dalšího. Služba je pro občany ZDARMA.
Registrujte se na: ricmanice.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním registračního
ústřižku na úřadu. Ústřižek naleznete v dnešním zpravodaji nebo na obecním
úřadu. Nabízíme pomoc všem občanům, kteří by měli nějaké potíže s registrací.
Poděkování
Dovolte mi, abych z tohoto místa poděkoval panu Ladislavu Potůčkovi, za jeho
dlouholetou práci v našem sběrném místě - ekodvorku. Svou činnost za
symbolickou odměnu vykonával velmi zodpovědně.
Práci pana Potůčka do jeho pozdního věku považuji za mimořádný čin. Pokládám
ho za vzor všem, kteří chtějí přiložit ruku k dílu pro naši obec.
Libor Slabý, starosta

ZMĚNY VE ZPRAVODAJI
Dobrý den vážení čtenáři Řícmanského zpravodaje.
Právě držíte v rukou další vydání našeho místního, informačního čtvrtletníku.
Možná jste si všimli malých změn v tomto čísle. Chtěli jsme zpravodaj oživit více
barevnými fotografiemi, obálka je z tužšího papíru. Velikost písma je o málo větší
již od minulého roku. Postupně bychom rádi zapracovali i další změny, věříme, že
všechny změny budou k lepšímu.
Děkujeme všem dopisovatelům za jejich příspěvky, díky jim jsme mohli rozšířit
zpravodaj o další dvojlist. Také děkujeme paní Věře Alexové za poskytování
fotografií.
A na závěr výzva. Potkáváme Vás mnohé s fotoaparáty a jistě máte krásné,
unikátní fotografie z akcí, z Řícmanic, nebo z okolí. Byli bychom velice rádi,
kdybyste byli ochotni se podělit o své „úlovky“ s ostatními a nabídli je ke
zveřejnění ve zpravodaji.
Všem čtenářům přejeme hezké léto, pěknou dvolenou a dětem hezké prázdniny.
Za redakční radu Eva Olešovská a Blanka Koutská
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TŘÍDĚNÍ ODPADU
Rádi bychom Vás touto formou informovali o množství odpadu, který naše obec
vytřídila v roce 2016 a předala k využití. V přehledu je take uveden objem
finančních prostředků, které naše obec vyfakturovala a obdržela od firmy EKOKOM a.s.
Tuny
Částka (Kč)
Rok 2016 celkem
26,437
99 745,50
1. čtvrtletí 2016
8,086
28 641,00
2. čtvrtletí 2016
6,709
25 868,50
3. čtvrtletí 2016
6,652
27 120,00
4. čtvrtletí 2016
4,990
18 116,00

Libor Slabý, starosta

KOUPALIŠTĚ ŘÍCMANICE
Ceny vstupného pro sezónu roku 2017:
Permanentky:
pro dospělé 600,- Kč, pro děti do 15 let věku a senioři starší 70 let 300,- Kč
Celodenní vstupné:
pro dospělé 80,- Kč, pro děti do 15 let a senioři od 70 let věku 50,- Kč
Odpolední vstupné od 15.00 hod:
dospělí 50,- Kč, děti do 15 let a senioři od 70 let věku 20,- Kč
Od vstupného jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTTP a děti do 6 let věku. Již
nebudou osvobozeni senioři, místním seniorům starším 70 let bude poskytován
příspěvek na sport ve výši ceny permanentky, tedy 300,- Kč.
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Permanentky bude možno zakoupit pouze přímo na koupališti.
V rámci „podpory rodiny“ a seniorů bude opět letos poskytován příspěvek pro
rodinné sportovně rekreační aktivity. Tento příspěvek bude určen pro občany
obce Řícmanice, kteří budou využívat ke svým letním sportovně rekreačním
aktivitám areál místního koupaliště.
Výše příspěvku je pro rok 2017:
150,- Kč pro děti do 15 let věku
300,- Kč pro děti starší 15 let a dospělé
300,- Kč pro seniory starší 70 let
Příspěvek je možno vyzvednout pouze na obecním úřadě od 10.7.2017 do
30.9.2017.

Zahájení provozu:
Zahájení provozu je v případě příznivého počasí plánováno na den 23.6.2017.
V případě změny bude zveřejněno na www.ricmanice.cz a na Facebooku Koupaliště Řícmanice.
Otevírací doby:
Denně od 9.00 hod. do 20.00 hod.
Od 19.00 hod. do 20.00 hod. bude koupaliště využíváno pouze pro kondiční
plavání pro občany se zakoupenou permanentkou nebo s platnou vstupenkou.
Uvedené otevírací doby platí v případě teplého počasí. Změna otevírací doby pro
nepříznivé počasí bude zveřejňována u vstupu koupaliště a na www.ricmanice.cz
a na FB - Koupaliště Řícmanice.
Petra Katolická

ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK
Jako každý rok zahájíme plaveckou sezonu Řícmanským Votvírákem, který se bude
konat dne 1. 7. 2017 od 15.00 hodin na koupališti. Opět pro Vás organizátoři
připravují zajímavé a zábavné atrakce, tak se máte na co těšit! Přijďte se pobavit,
zaplavat, zasoutěžit - jste všichni zváni! A zasoutěžit si můžou jak děti, tak jejich
rodiče, ale i prarodiče! Tak snad bude přát počasí a sluníčko nezklame!
Za organizátory Blanka Koutská
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 21. května 2017 jsme v sále
Obecní knihovny přivítali naše
nejmenší občánky do života.
Tentokrát se sešlo celkem devět dětí
– pět chlapců a čtyři děvčata. Ještě
jednou přejeme dětem a jejich
rodičům hodně zdraví, pohody, lásky
a společné
radosti v dalším
společném období života.
Blanka Koutská

Zprava: Jan Rozsypal, Dominika Slaná, Nina
Vévodová, Adriana Oppitzová, Samuel Matejovič

Zleva: Jan Mikulka, Radim Koutský, Lukáš Fric, Anna Poláková

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Novinky v knihovně:
Beráková Zora: Nekorunovaná královna - životní příběh krásné Polyxeny
z Pernštejna, manželky Viléma z Rožmberka
Boček Evžen: Aristokratka na koni - další díl humoristického vyprávění o šlechtickém rodu Kostků z Kostky
Keleová -Vasilková Táňa: Květiny pro Lauru, Střípky - další dva psychologické
romány pro ženy od populární slovenské spisovatelky
Kepler Lars: Lovec králíků - již šestý díl krimirománu švédského spisovatele o vyšetřovateli Joonu Linnovi
5

Kubíková Karla: Spálená křídla - rodinná sága, začínající za první světové války a
zahrnující téměř celé dvacáté století
Moyes Jojo: Než jsem Tě poznala a Život po Tobě-dvojdílný romantický příběh od
známé spisovatelky Bestsellerů
Hartl Patrik: Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí a Prvok, Šampón, Tečka a
Karel - tři knihy mladého úspěšného spisovatele ze současnosti
Robinson Stacy: Pod povrchem - psychologický román o krizi v rodinných vztazích
z amerického prostředí
Smith,Tom, Rob: Farma - thriller známého anglického spisovatele o tajemné
minulosti rodiny a zločinech v ní
Zimmermann Zuzana: Sraz v kavárně Vídeň - román o samotě staré ženy a
podivné situaci, jež v ní vzbudí novou životní energii

Proběhlé akce pro děti:
Free style Lego – soutěž ve stavění
Lega dle vlastní fantazie (leden 2017,
12 dětí)

Návštěva dětí z naší mateřské školy-beseda
s dětmi O knížkách, čtení i o knihovně
(březen 2017)
Vědomostní soutěž ve znalostech
o naší republice (březen 2017, 8 dětí)

Hana Staňková, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Cestujeme nejen na výletě
V naší školce se snažíme dětem nabízet stále něco nového a zajímavého. Nebojíme
se cestování hromadnými dopravními prostředky, ani se svést velkým hasičským
autem. To byl pro děti zážitek,
když nás navštívili místní
členové
SDH Řícmanice.
Nejdříve jsme si povídali ve
třídě, zkoušeli, co budeme
dělat, když ucítíme kouř nebo
bude hořet, viděli jsme, jak
hasič vypadá ve svém
profesním oblečení a venku
jsme stříkali vodou z hadice.
Ovšem svést se hasičským
autem až do Bílovic nad Svitavou byl zážitkem asi největším.
Děkujeme našim hasičům za jejich ochotu a hezký program pro děti.
Každoročně připravujeme celodenní
výlet. Letos jsme si naplánovali výlet do
jeskyně Blanických rytířů. Sice jsme
museli brzy vstávat, ale zážitek stál za
to. Jeli jsme dlouho vlakem, projížděli
tunely, až jsme dojeli do Skalice nad
Svitavou, kde jsme pokračovali autobusem do Kunštátu. V jeskyni Blanických rytířů se nám až tajil dech, jak byli
obrovští a tajemně strašidelní. I neto-

pýra jsme viděli, létal nám nad hlavami.

Po jeskyni jsme si vyšlápli na nedalekou
rozhlednu a rozhlíželi se po krásném okolí.
Samozřejmě, že všude byla oblíbená výletní
svačina, která venku chutná nejvíc. Prošli
jsme si bohatě vybavenou smyslovou Zahradu, děti nevěděly, co mají zkoušet dřív.
V restauraci jsme si pak pochutnali na
dobrém obědě a vraceli se stejnou cestou
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domů. Počasí nám přálo, zážitků bylo plno, takže na ty nejmenší přišla únava ve
vlaku a zpáteční cestu krásně prospaly.
Koho baví cestování a poznávat blízké okolí si užije i v příštím školním roce.
Letošní školní rok na Rákosníčkové zahradní slavnosti ve čtvrtek 15.6. 2017 od
16.00h. na zahradě MŠ, budeme slavnostně pasovat předškoláky na školáky, kteří
nám po prázdninách „ odcestují „ do základních škol „ a naopak „přicestují“ nové
děti, na které se už těšíme. Naší společnou závěrečnou akcí pro všechny děti a
zaměstnance je spaní ve školce v úterý 27.6. od 18h. s opékáním špekáčků, hrami
a s cestou za hledaným cílem.
Naše motto ŠVP nám říká: „ Dítě, které cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes
všechny dálky hlavně k sobě samému.“ Jan Werich
Hana Janošková, ředitelka MŠ

HODOVÁ PŘESTÁVKA
Stárky, stárci a příznivci hodů,
uplynulých třináct let jsme se scházeli poslední prázdninový víkend v krojích či bez,
abychom udržovali tradici Řícmanských hodů. Když pomineme předešlé přípravy,
je samotný hodový víkend dosti únavný. Vezmeme –li v úvahu páteční stavění
máje, zvaní (a toho je většina stárek ušetřena), sobotní hodový den začínající
v brzkých ranních hodinách dochystáním areálu a končící hodovou zábavou zase
v brzkých ranních hodinách dne následujícího až po nedělní úklid koupaliště a
hodové dozvuky, jsou tyto tři dny jistě vyčerpávající.
Po posledních hodech se pondělní podvečer konalo „kácení“ malé máje, která
stála v sále restaurace na dozvucích. Akce byla příjemnou tečkou, která ukončila
perný hodový víkend. Byl to také čas na hodnocení. Hody byly obnoveny po
šestileté odmlce v roce 2004. Začaly s nadšením a zájmem, dařilo se zajistit
početnou krojovanou chasu včetně malých dětí a přilákat zájem našich občanů.
Poslední dva tři roky zájem opadl a tak jsme dospěli k závěru, že je čas, abychom
si všichni od hodů odpočinuli. I za cenu toho, že je to mnohým z nás líto. Proto
Řícmanské hody v letošním roce nebudou. Odpočívejte, sbírejte síly, vylaďte
náladu a na Řícmanských hodech 2018 se na vás budeme těšit. Na letošním
sklonku léta se uskuteční menší folklórní akce, na kterou vás srdečně zveme.
O přesném termínu vás budeme včas informovat.
Krásné léto vám všem za organizátory přeje
Ivana Hegerová
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TJ SOKOL ŘÍCMANICE
Na konci března se konala Valná hromada v knihovně Obecního domu, kde jsme
hodnotili uplynulý kalendářní rok z pohledu cvičebního i ekonomického a plánovali
aktivity pro tento rok. Na neděli 23. dubna jsme připravovali pro malé čaroděje a
čarodějnice oblíbené Čarodějnické rejdění. Aprílové střídání slunce a deště, nás
přimělo původně plánovanou zahrádku restaurace vyměnit za sál. Ukázalo se, že
všechny plánované hry a soutěže se bez problémů zvládly i uvnitř. Jen špekáčky
místo na táboráku pečené v kuchyni u pana Lajcmana v troubě měly trošku jinou
chuť. Ale nakonec snad všechny děti s vlastnoručně vyrobenou čarodějnicí odešly
spokojené.
Dětský den jsme pořádali jako
každoročně ve spolupráci s hasiči,
Sportovním klubem a obcí. Tentokrát jsme vybrali téma: „Cirkus“.
Děti plnily různé cirkusové úkoly.
Všichni účastníci zvládli žonglérský
trojboj, medvědí show, drezúru
tygrů, proskakovali ohnivým kruhem, vyzkoušeli si chůdy i provazochodectví. V klaunské dílně si
nazdobili papírovou čepici barevnými bambulkami a nálepkami. S klaunskou čepicí
a namalovaným úsměvem na tváři si vyměnili nasbírané body-smajlíky za drobné
odměny. Když děti opékaly špekáčky, rozezněla se hasičská siréna. Z areálu
koupaliště stoupal hustý dým, přijela hasičská cisterna, vyskákali hasiči a začali
hasit hořící osobní auto. Diváci vše sledovali z bezpečné vzdálenosti, celá akce byla
samozřejmě dopředu domluvená a připravená, a taky povedená!
Jak se s jarem začaly prodlužovat dny, cvičení v tělocvičně postupně ustávalo.
Nejdříve skončila děvčata, nejdéle vydrželi florbalisté a ženy. Naše cvičebna ožije
zase po prázdninách, kdy bychom rádi zahájili nacvičování sletových skladeb pro
XVI. Všesokolský slet v roce 2018.
Také o prázdninách si s našimi cvičitelkami můžete protáhnout tělo při cvičení pod
širým nebem. Zumba s Renčou začne 19.6. a bude každé pondělí, power jóga se
Silvou nebo Blankou je naplánována na každou středu.
S blížícími se prázdninami mně dovolte popřát všem krásné a spokojené léto.
Užijte si slunce, vodu, hory, tábory, výlety, dovolenou, … vše co k létu patří, a
hlavně, odpočiňte si! V příštím cvičebním roce na nás čeká hodně práce!
Eva Olešovská, starostka TJ
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Honba za pokladem
A máme za sebou další cvičební sezonu, kterou předškolní děti zakončily tradičně
honbou za pokladem.
Opět nás počasí trochu vypeklo,
jednou se termín akce musel o
týden posunout, ale nakonec počasí
vyšlo na jedničku a za pokladem se
vydalo 8 dětí pes a dvě cvičitelky.
Dětem cestu ukazovaly fáborky
z krepáku, které děti poctivě sbíraly
a na konci se chlubily svými úlovky.
Cestou plnily různé úkoly, zábavné,
vědomostní i sportovní. Cesta vedla
po stezce zdraví a končila opět na starém sokolském cvičišti, kde byl schován
poklad. Letošní sladký poklad byl schován v rohatině stromu a zamaskován zelení,
takže opět ho děti našly až po navádění stylem: mrzne, přihořívá, hoří…..Poklad
byl sněden, děti spokojené, tak už jen zbývá: Zdar příští sezoně!
Za cvičiteky Blanka Koutská

SK SLAVÍ 85. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ
9. července 1932 se konala ustavující valná hromada a od té doby už 85 let
v Řícmanicích funguje organizovaný fotbal. V první protokolní knize založené 10.
července 1932 uvádí první zapisovatel Antonín Kratěna obšírné motto, ze kterého
vyjímáme alespoň závěrečné heslo:
„Ohromné vypětí sil, nesmírnou zásobu nadšení k věci má míti klub, sdružující
duše v nerozborný, bratrský a sobě oddaný celek. Věřme jen sobě, své práci a píli,
věřme jen svatému nadšení v nás!“
Popřejme sami sobě, všem fanouškům, sympatizantům a hlavně našim
pokračovatelům neutuchající elán v této ryze dobrovolné a nezištné práci a věřme,
že výše uvedené heslo bude aktuální i v dalších letech.
Oslavy 85. výročí založení klubu
První akcí bude pohárový turnaj starších přípravek na našem hřišti v sobotu
17.6.2017. Systémem každý s každým se v turnaji utkají týmy z okolí: Babice,
Bílovice, Obřany, Ochoz a Řícmanice. Následující týden v neděli 25.6.2017 se naše
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starší přípravka zúčastní velkého turnaje na legendárním brněnském stadiónu Za
Lužánkami – zveme všechny, kteří by se chtěli na toto slavné místo s námi podívat.
Hlavní událostí oslav bude pohárový turnaj mužů, který na našem hřišti
uspořádáme v sobotu 24. 6. 2017. Účastníky turnaje budou mužstva Babic,
Bílovic, Ochoze a pořádající SK Řícmanice.
Po skončení turnaje proběhne přátelské posezení bývalých i současných hráčů,
trenérů a funkcionářů, které bude otevřené všem našim fanouškům a příznivcům.
Během turnaje bude u kabin nainstalována výstavka historických i současných
fotografií a zajímavých rekvizit.
Tímto zveme nejen naše fanoušky, ale všechny občany, aby se na oba naše
pohárové turnaje přišli podívat, seznámit se s historií i současností řícmanského
fotbalu a potkat se s kamarády, se kterými se už dlouho neviděli.
Muži
Mužstvo mužů jako nováček tohoto ročníku Městského přeboru skončilo na
11.místě s pasivním skórem 49:75. Důležité je, že jsme tuto soutěž udrželi i pro
příští rok. Před jarní částí soutěže skončil z rodinných důvodů nejlepší střelec
mužstva v předchozích ročnících Petr Zajac (věříme, že jeho rozhodnutí není
definitivní a kopačky ještě obuje). Jeho góly nám samozřejmě chyběly a brankový
podíl ostatních hráčů nebyl tak výrazný.
Do nového ročníku chystáme posílení kádru. Již nyní v rámci volného přestupu se
nám podařilo získat Radka Kuropatu z Podolí a v jednání jsou další minimálně dva
hráči. Věříme, že do přípravy se zapojí také naši odchovanci Jakub Rozsypal a
Dominik Chalupa. Mužstvo naopak opouští David Lukáč, který se po dohodě vrací
do mateřského klubu.
Po pohárovém turnaji začne hráčům „fotbalová dovolená“ a k přípravě se opět
sejdeme na tenisovém turnaji 3M – viz. níže.
Starší přípravka
Na rozdíl od podzimní části
soutěže, kdy jsme dokázali
vyhrát pouze jediný zápas, jsme
na jaře byli mnohem úspěšnější,
máme
na
svém
kontě
3 vítězství, 2 remízy a 6 porážek.
Ze současného kádru přechází
do další sezóny 8 kluků, jeden
hráč končí a 4-5 bude nově
zaregistrovaných.
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V příští sezóně bude hrát starší přípravka podle nového modelu – dosud se hrály
dva poločasy po 25 minutách, od září 2017 se budou hrát čtyři čtvrtiny po 17
minutách, takže každý zápas bude trvat 68 minut (dosud to bylo 50 minut).
Tréninky na podzimní část nové sezóny zahájíme v posledním srpnovém týdnu a
budeme chodit pravidelně každé pondělí a středu od 17 do 19 hodin – tímto
zveme všechny nové zájemce ve věku od 5 do 9 let, aby přišli mezi nás.
Pro náš klub je velkou ctí a potěšením, že hráč loňského kádru řícmanské starší
přípravky Eda Moll byl vybrán do týmu MěFS Brno kategorie do 12 let, který vyhrál
republikové finále – mistru republiky Edovi srdečně gratulujeme!!!
Tenis
Blíží se léto, počasí zatím přeje, den je dlouhý a to je příležitost k využití volných
hodin na kurtech po dohodě se správcem. Všichni zájemci mohou pilně trénovat
a pak svoje umění předvést na organizovaných turnajích. V sobotu 5. srpna se
uskuteční již tradiční turnaj 3M. Samozřejmě také připravujeme oblíbené zářijové
turnaje ve dvouhrách a čtyřhrách, jejichž termíny budou včas zveřejněny
na nástěnkách SK pod čekárnou a na kurtech.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
dne 20. 4. 2017 ve 14:46 hod. byl naší jednotce vyhlášen třetí stupeň požárního
poplachu. Vyjížděli jsme k požáru lesa, směrem obec Bukovinka. Na místě již
zasahovalo 17 požárních jednotek, a to jak dobrovolných, tak i profesionálních.
Požár se rozkládal na ploše 10.000 m2 mezi obcemi Bukovinka a Hostěnice. Přístup
k požáru byl velice komplikovaný a zasahující jednotky se musely na místo
požářiště společně s vodou dopravovat kyvadlově, a to pouze s technikou, která
byla schopna průjezdu lesem. Požár se nehasil pouze vodou, ale bylo potřeba
použít i ruční hasící prostředky, včetně větví. Na místo přilétl i vrtulník, který
provedl monitoring zasaženého území. Bylo rozhodnuto, že se použije i k hašení
za pomocí tzv. Bambi vaku, do kterého se vejde 900 l vody. K hašení se využívalo
i letadlo, uzpůsobené k hašení. Naše jednotka, která se k události dostavila v počtu
sedmi členů, byla rozdělena do několika úseků. První skupina prováděla hasební
práce přímo na požářišti, druhá dopravovala vodu z blízkého rybníku na hřiště
v Bukovince, kde naši hasiči doplňovali Bambi vak, se kterým létal vrtulník. Na tuto
činnost jsou členové naší jednotky proškoleni a spočívá v doplnění vody z cisterny
hadicemi a speciálními proudnicemi do vaku, který je zavěšen pod vrtulníkem a
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hasiči v bezprostřední blízkosti rotující vrtule jej naplní vodou. Tato činnost musí
být správně synchronizována mezi strojníkem, který ovládá čerpadlo s vodou,
hasiči, kteří ve správný okamžik a vhodném místě doplní vodu do vaku, vše je
řízeno navigátorem vrtulníku, kterým je profesionální hasič z lezecké skupiny a
samozřejmě pilotem. Tímto způsobem jsme byli schopni na požářiště každou třetí
minutu dopravit hasební vodu.
Od zásahu jsme se vrátili ve 22:34 hod., následně jsme ještě provedli doplnění
cisterny vodou a provedli očistu techniky a věcných prostředků. S odstupem času
můžeme říct, že další krásná dobrovolně strávená neděle.
Sbor dobrovolných hasičů Řícmanice jako každoročně ukončil Ostatkovou zábavou
plesovou sezónu v obci. Návštěvnost byla i tentokrát hojná, a to i přesto, že
občerstvení z pekla se na zkoušku přesunulo do „nebe“, přesněji do salónku.
K tanci i poslechu nám hrála bigbeatová kapela BSB.
Jako každé jaro jsme pořádali sběr železného šrotu v obci.
V minulém čísle zpravodaje jsme se
zmiňovali, že jsme prostřednictvím
obce požádali o dotaci na podporu
jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí, kterou vypsal Jihomoravský kraj.
Tuto dotaci jsme získali a můžeme tak
začít s rekonstrukcí požární zbrojnice.
Na opravách se nebudou podílet jen
firmy, ale i hasiči přiloží ruku k dílu
formou dříve užívané „akce Z“, přesněji - pouze za pivo a buřta.
23. 4. 2017 proběhlo v naší obci I. kolo soutěže v požárním sportu, Sdružení hasičů
Čech Moravy a Slezska, okrsku Brno - venkov.
I když ze strany některých funkcionářů SH ČMS, byly výtky, jestli náš sbor je
schopen tuto soutěž organizačně zabezpečit, tak s klidným svědomím můžeme
říct, že jsme to zvládli, což jsme tedy ale i předpokládali.
Po dlouhé době jsme na hranici upálili čarodějnici, a to vedle kurtů, kde jsme
přivítali příchozí Řícmaňáky. Opékala se klobása, čepovalo pivo a rozlévala Cocacola, a dodatečně se omlouváme všem sousedům, že až do rána.
SDH se dále podílelo na úklidu komunikací po zimě, čistili jsme bazén na koupališti,
aby byl připraven na nový nátěr a následné napouštění pro sezónu 2017.
Omšelé moudro na závěr: ohni zmar - hasičům zdar, ovšem, co shoří - neshnije.
Za SDH a výjezdovou jednotku SDH obce, Zdeněk Alexa
13

VČELAŘSKÝ KOUTEK
Jestli v máji neprší, červen to dovrší
Po raketovém startu jara, jak jsme si již z předešlých let zvykli, přichází květnové
ochlazení. Je to nepříjemné z pohledu snůšky, kdy dochází ke zpomalení, až
pozastavení přírůstku nektaru a pylu. Včelstva spotřebovávají zásoby pro vlastní
růst a rozvoj, snůška v chladnějších dnech zůstává bez povšimnutí. Konec května
je teplý a doufejme, že tomu zůstane tak i nadále.
Tak přesně tento odstavec jsem psal v loni do zpravodaje a asi bych nevynechal
jediné slovo. Pomrzly květy a z ovoce stejně jako loni nic nebude. Ale přeci jen je
ten letošní rok jiný. Zima byla studená, teploty pod bodem mrazu daly včelám více
odpočinku. I přes kusé informace včelařů okolních vesnic, kteří zaznamenali
podstatně větší úhyny včelstev, a ty které to ustály, jsou po mrazivé zimě ve
výborné kondici. Nevím kam chodí včely na snůšku, ale úl se pomalu plní a za
zašpiněný medomet to stát bude. Slyšel jsem někde pověru o sedmiletém cyklu,
kdy se včelám nedaří. Tak třeba ten letošní rok bude tím rokem posledním.
Závěrem, jak už se stalo zvykem, přidám jeden vtip.
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se:
"Berou, berou?"
"Kdepak, ani ťuk..."
"Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat."
Tak kdybyste náhodou na dovolené potkali krokodýla, vyřiďte mu, že tenhle už
znáte. Ať nám bzučí i v letních dnech.
Za řícmanické včelaře Pavel „Harry“ Křížek

HŘIŠTĚ ŘÍCMANICE
Slavnostní zahájení provozu „HŘIŠTĚ ŘÍCMANICE“
V neděli 11. června bylo na novém sportovním
multifunkčním hřišti v Řícmanicích opravdu
živo. Zajímavý program byl připravený pro
všechny
věkové
kategorie,
sportovce,
nesportovce, diváky místní i přespolní.
Zábavný program zahájil, a celým odpolednem
provázel, známý moderátor rádia Krokodýl Petr
Holík. Jeho první rozhovor se starostou obce
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Řícmanice Liborem Slabým a iniciátorem a hlavním investorem panem Kamilem
Kaiserem dal celé akci oficiální punc a pak přišel na řadu hlavní program. Řadu
ukázek a vystoupení zahájily Mažoretky „LILI“, které trénují ve volnočasovém
centru Zámeček. Mohli jsme vidět „Klaunskou Župu 48“ v provedení herců
z divadla Facka. Poté následovaly ukázky sportů, které lze na tomto novém
krásném hřišti provozovat. Jako první jsme viděli „výstřih“ florbalového utkání
mužstva Bulldogs Brno, za které hraje i naše momentálně zraněná Veronika
Kubíčková, která toto vystoupení spolukomentovala.
Potom byl v akci brankář Zbrojovky Vlastimil Veselý, kterému se pokoušeli dát gól
kluci z místního mládežnického mužstva a také útočník Zbrojovky Brno Jakub
Přichystal. Mnozí chlapci spokojeně odcházeli s podepsanými plakáty od
fotbalistů, a děvčata se společnou fotkou.
Místní fotbalový klub předvedl ukázku
zkrácené tréninkové jednotky mladých
fotbalistů pod vedením trenéra mládeže
Jarka Olešovského.
Basketbal
prezentovala
dlouholetá
reprezentantka České republiky Martina
Bobrovská-Greplová,
která
odborně
komentovala vystoupení svých svěřenců,
chlapců z Basketbalové školy mládeže.
Velice zajímavý a nyní populární in-line hokej předvedli hráči z Boskovic.
Současně s hlavním programem na novém sportovním hřišti probíhal také dětský
program na travnatém fotbalovém hřišti. Zde děti plnily různé úkoly a sbírali
„bodíky“ pro odměnu, malovalo se na obličej, k dispozici byla trampolína a
ochlazovací bazének.
Program zakončil hodinový koncert hudební skupiny Maxim Turbulenc, která
nakonec rozezpívala a rozhýbala úplně všechny sportovce, pořadatele i diváky.
Této podařené akce se zúčastnila řada zajímavých osobností, starostové okolních
obcí a hlavně přišla široká veřejnost, pro kterou je toto nové hřiště prioritně
určeno. Z časových důvodů nebylo možné na této akci prezentovat všechny
sporty, které lze na tomto novém hřišti provozovat, jako např. volejbal, nohejbal,
házenou, tenis, a další. Věříme, že občané sami si vyberou sport, který „jim sedí“
a určitě budou mít příležitost si jej zahrát.
Děkujeme všem pomocníkům a organizátorům za perfektně připravenou akci a
přijďte si zasportovat, letní sezóna je již spuštěna na www.ricmanice.com.
Za organizárory Lenka Lišková
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ORA ET LABORA 2010
Mafie v kostele
Čas od času je dobré vyjít z rámusu a nesmyslného shonu, ve kterém žijeme a
vstoupit do prostoru a času, kde jsou lidé vstřícní, usměvaví, umí naslouchat a
hlavně nikdo nikam nespěchá.
Dopřáli jsme si tři dny v komunitě Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce, kde
jsme se setkali asi se 60 lidmi různého věku. Byla to skupina složená z Čechů,
Moravanů a lidí ze Slovenska.
Největší osobnost z přednášejících byl Enrico Massari z jihu Sicílie, města Raguza.
Je to člověk malý postavou, ale velký italským temperamentem, který jako laik již
více jak 10 let zakládá po celém světě evangelizační skupiny – buňky. Není teolog,
ani nemá žádné teologické vzdělání, ale každý den se modlí a čte bibli.
Podělil se s námi v průběhu tří dnů o zkušenost, které lze jen stěží uvěřit. Při své
činnosti se setkává s mnoha kněžími v různých farnostech, jak v Itálii, tak v mnoha
jiných zemích světa.
Před několika roky se dostal do města Palermo, světově známé jako město, které
je celé ovládáno italskou mafií. Setkal se s knězem ve farnosti jedné části města,
kde sídlili bossové mafie. Když kněz přišel do tohoto předměstí, tak v té době
vůbec nikdo nechodil do kostela. Kolem kostela byli pouze prodejci drog a pasáci
prostitutek.
Po krátkém čase se mu podařilo spojit se s několika osobami z farnosti, která
příslušela k onomu kostelu. Společně založili evangelizační buňku a začali se
pravidelně každý týden scházet. Po nějaké době přišli do buňky další lidé a dva
prodejci drog. Buňka již byla tak početná, že se rozdělila a vznikly buňky dvě.
Najednou přišel do kostela podnikatel, kterému se přestalo dařit, prodejce drog,
žena, která nabízela svoje tělo a začali postupně přicházet další lidé.
Asi po dvou letech se do Palerma Enrico vrátil na návštěvu, podívat se, jak se vede
dvěma evangelizačním buňkám. S velkým dojetím vyprávěl, že za dobu, kdy odjel
z Palerma vzniklo asi 600 evangelizačních buněk. U kostela, ani na náměstí nebyl
žádný prodejce drog, ani žádná žena, která by nabízela své služby.
V evangelizačních buňkách byli dokonce dva největší bossové mafie. Při sloužení
večerní mše byl kostel do posledního místa zaplněn lidmi.
Všichni jsme v údivu upřeně hleděli na Enrica, čekali jsme nějaké vysvětlení, ale on
se jen dlouze usmíval. Jeho víra, i když je jen prostý sicilan, je tak velká a jeho
zkušenosti s Božím působením, jsou tak neotřesitelné, že jsme hloubku jeho víry
mohli jen těžko přijmout.
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Když jsme v neděli odjížděli, loučili jsme se s ostatními účastníky třídenního
setkání s dojetím a vědomím, že i když jsme se předtím nikdy neviděli, tak nás
velmi silně spojovala Enricova hluboká víra.
Za Ora et labora 2010 Leoš Kubíček

KLUB DESKOVÝCH HER
Hrajeme Mölkky!
Kdo zvítězí v kultovní hře starých Vikingů?
Stejně jako v předchozích letech i tyto prázdniny
vás na řícmanickém koupališti čekají dvě sady
venkovní hry Mölkky k zapůjčení. A pozor: v neděli
2. července od 15 hodin vypukne už tradiční turnaj
v Mölkky, pořádaný pod záštitou společnosti ALBI. To znamená jediné: výhry,
které do soutěže ALBI poskytne, budou velice hravé! Zahrát si může celá rodina soutěžit se totiž bude nejen v dospělé, ale i v dětské kategorii! Registrace předem
na vendulala@email.cz nebo přímo na místě.
Přijďte a vyhrajte! :-)
POZOR!
Pravidelné úterky Klubu deskových her začínají až zase v září se začátkem školního
roku. Není ale vyloučené, že nějakou jednorázovou herní akci uspořádáme
i o prázdninách - aktuality najdete na facebooku ve skupině Klub deskových her
Řícmanice.
Vendula Borůvková

LESNÍ ŠKOLKA ŠEMÍČEK
Zveme děti i rodiče do Lesní mateřské školy Šemíček
Školka v blízkosti areálu stájí Dětské jezdecké školy je provozu v Řícmanicích již
třetím rokem.
Nově budeme pokračovat již od září jako tzv. rejstříková školka, to znamená že
můžeme přijímat i děti k povinnému předškolnímu vzdělávání. Také se podstatně
díky dotacím z MŠMT sníží cena „školkovného“.
Provoz školky je nyní do konce školního roku a pak nás čekají 4 týdny příměstských
táborů pro nejmenší.
Stále máme pár volných míst, všechny informace jsou dostupné na stránkách
školky www.skolasemicek.cz
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ZNÁTE HO?
Víte kde najdete ojedinělou výstavu hudebních nástrojů téměř z celého světa?
Víte, jak taková sbírka vznikla, kolik je v ní nástrojů a kdo ji založil? Pro tyto otázky
a spoustu dalších jsme si zajeli až do obce Ostružné v Jeseníkách, za řícmanským
rodákem Ing. Miloslavem Muselíkem, který jako muzikant a fanda hudby nástroje
již řadu let sbírá.
Miloši, jak jsi se ocitnul v Jeseníkách a jak vznikl nápad sbírat nástroje?
Moje vášeň pro sbírání hudebních
instrumentů propukla vlastně
náhodou. Po vojně jsem se oženil a
odstěhoval do Zlína. V té době jsem
pracoval v tehdejším JZD Slušovice,
kde jsme se snažili vyvíjet a vyrábět
počítače. Po revoluci jsem si založil
firmu a živil se programováním. Asi
před deseti lety jsem koupil od UP
závodů Rousínov jejich bývalé
rekreační středisko v Ostružné a pustil se v rámci rekonstrukce také do budování
hospůdky. S mým kamarádem architektem Romanem Němcem jsem přemýšlel,
jak tento prostor ozvláštnit a tehdy se zrodil nápad ozdobit stěny starými
hudebními nástroji, které by působily zajímavějším dojmem než kafemlejnky a
podobné rádoby ,,stylové,, nesmysly. A tím to začalo. Začal jsem objíždět hudební
bazary, obvolávat kamarády a známé a nástrojů postupně přibývalo. Některé byly
až moc zajímavé na to, abych je dal do hospůdky, protože někteří hosté se bavili
tím, že si je chtěli vyzkoušet… Objevil jsem také dražební portál Aukro a eBay a
zajímavých nástojů přibývalo rychlejším tempem. Jednoho dne jsem zjistil, že další
nástroje už nemám kam umístit. Nástroje zabíraly celý suterén domku ve Zlíně a
celý apartmán nad hospůdkou. Tak vznikl nápad na stálou expozici.
Pomáhal ti někdo s výběrem nástrojů a s realizací expozice?
Hodně mi pomáhal můj kamarád, zapálený muzikant, skladatel a rovněž i sběratel
Mirek Černý. Spolu jsme probírali co koupit, co nekoupit, za kolik. Díky svým
výborným znalostem o historii a typologii hudebních nástrojů mě pomáhal
s určováním nových přírůstků a později s kompozicí celé expozice. Seznámil mě
také s bývalým filharmonikem Jiřím Bránkou. Houslistou, který je již v důchodu a
má kromě hudebního nadání i velice šikovné ruce a pomáhá mi s renovacemi
nástrojů, které potřebují odborný zásah. Tyto, opravy však mnohdy bývají i velkého
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rozsahu, protože některé získané nástroje jsou v tak dezolátním stavu, že se musí
celé části vyrobit.
Kam jsi umístil nyní expozici? A kolik tvoří nástrojů?
Expozice vznikla v rámci přístavby jídelny a bowlingu a je umístěna v podkrovních
prostorách. Je ozvučena a k jednotlivým nástrojům je odborný výklad.
Obsahuje přes 700 exponátů. Je tu zastoupeno přibližně 150 typů nástrojů.
Zastoupeny jsou všechny kontinenty kromě Antarktidy. Z Evropských nástrojů jsou
to například housle, violy, akordeony, harmonia, trubky, trombony a mnoho
dalších. Ze severní Ameriky například kytary Ukulele a Dobro, žesťový nástroj
Suzafon a z Jížní Ameriky kytara Charango, akordeon Bandoneon či brazilský
Berimbau. Z Asie je zde mnoho čínských nástrojů drnkacích, např. loutna Pchipcha
(pipa), citera GuCheng (kučeng), dále tibetská trubka Rkan Dung, japonské
Taishogoto(taišógoto), indický Sitár, barmská Lyra SaungGauk. Z černého
kontinentu jsou zde nástroje strunné - Africké harfy Kory, bubny Djembe (džembe),
Dundun a Naggárya. Dále nástroje drnkací Kalimba a Yabarra. Hudbu Austrálie
reprezentuje velmi známý nástroj Didgeridoo (didžeridů).
Miloši, máš už všechny nástroje
umístěné v expozici, nebo máš ještě
některé ,,schované“?
Všechny je vystavené nemám, ani by
se mi do expozice už nevešly. Nedávno
jsem oslavil kulatou šedesátku a
většina kamarádů mě obdarovala
opět zajímavými kousky. Momentálně
hledáme větší prostory, kam bychom
se rádi s expozicí přesunuli.
A co hotel Skiland? Všechno už je opravené, pokoje všechny po renovaci. Teď už
budeš mít trochu klid, ne?
Ale kdepak. Momentálně připravujeme venkovní sauny a uvažuji o Wellness, které
je už více jak pět let na papíře. Loni jsme pořídili další penzion v Petříkově, tak je
pořád co dělat. Zdravím řicmaňáky a rád je uvidím, pokud se přijdou podívat na
naši expozici hudebních nástrojů, nebo zajdou na dobré jídlo do naší hospůdky.
Miloši, děkujeme za krásné povídání, je tady nádherně a čtenáři našeho
Zpravodaje jistě ocení informaci, kam se mohou zajet podívat, až navštíví Jeseníky
(www.skiland.cz).
Připravily Eva Olešovská a Blanka Koutská
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ČUMICHOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Díl pátý: Konec dobrý, všechno dobré?
Křeček Čumich chtěl zažít dobrodružství,
ale nějak se mu to vymklo z pacek. On,
křeček domácí, se už téměř rok sám a
samotinký pokouší přežít v “divočině”
řícmanických lesů!
“Klidně mi to hned řekni. Nešetři mě!”
Čumich se tvářil statečně, ale měl malou
dušičku. Zpráva o tom, že se našel křeček,
visela u obchodu už víc než dva týdny, ale
nikoho to zjevně nezajímalo.
Kočka Tetka, které se ho před nedávnem zželelo, donesla ho domů ke své paní a
od té doby nad ním drží ochrannou packu, jen přivřela oči.
“No, nebudu ti lhát…”
“Takže se nikdo neozval…” špitl Čumich sklesle.
“Tak to zas ne, jedna holčička ti nechala vzkaz.”
Křečkovi zasvítila očka, ale Tetčin úšklebek jeho nadšení okamžitě zchladil.
“A co v něm psala?”
Kočka mrskla ocasem.
“Ti ho ukážu!”
Protáhla se chodbou do obývacího pokoje a chvíli šustila v koši se starými
novinami a letáky. Už za chvilku ale klusala zpátky a na jednom drápku táhla malou
pomalovanou cedulku. Hupsla k němu do krabice a vzkaz mu slavnostně předala.
“To jsem jako já?” Zeptal se Čumich nevěřícně, protože na kartičku někdo nalepil
tři plastová očka a svůj výtvor doplnil několika čarami.
“Asi jo! Takovej křeček alá moderní umění! Hotovej Mňaukaso Picasso!”
Čumich se zadíval na písmenka nad kresbičkou a snažil se je rozluštit. Číst uměl tak
trochu i před tím, než se vydal na svou neslavnou dobrodružnou cestu. A Tetka ho
v minulých dvou týdnech ochotně doučovala.
Křivolaká písmenka hlásala toto: Sice si beru šneky a broučki. Ale křečka bich si
teda nevzala. Mohl mít ňákou nemoc.
“Ta ti to natřela, co?”
Čumich smutně rozhodil pacičkama.
“Ale já jsem úplně zdravý! Namouduši! A nejsem ani slizkej, ani nemám šest noh.
Prostě křeček sympaťák!” Měl slzičky na krajíčku.
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Kočka se kolem něho stulila do klubíčka.
“To vykládej lidem. Ti jsou nějak opatrný! Víš, že si několikrát denně myjou ruce?
A to po nich ani nechodí!
Zavrněla a pohladila ho fousky.
“Ber to s humorem, Čumichu, určitě by tě každý večer koupala v mydlinkový vodě!
Jsem o tom slyšela. Jedna holčička takhle chtěla odblešit ježka. A co myslíš, že se
stalo? No jasně, ten chudák do druhýho dne chcípl!”
Křeček se otřásl.
“Já snad zase uteču do lesa, nebo co. Stejně si všichni myslí, že jsem křeček divoký.
Vím, už jak v tom chodit. Tady u vás jsem si skvěle odpočal a začnu zase nanovo.
Postavím si dobrou noru, nadělám zásoby na zimu…”
Tetka ostražitě mňoukla.
“Pozor!” Sykla. “Někdo jde!”
Domovní dveře se skutečně za pár vteřin otevřely a do chodby, kde měl Čumich
svůj provizorní domov, vešly tři postavy.
“Tak tady ho mám,” ujala se slova stará paní a ukázala na křečkovu krabici.
Holčička, která kráčela až jako poslední, nesměle popošla dopředu.
“Vždyť je to kočka!” ozval se druhý dospělák.
No moment, uvědomil si Čumich. Ten hlas znám! Něco mi připomíná! Něco
z minulosti!
“Přišli jsme pozdě! Ta kočka ho sežrala!” vypískla dívenka.
No moment, moment, zbystřil Čumich podruhé. To je…
Stará paní pleskla Tetku po kožichu a vyhnala ji z krabice.
“Je to on!” vykřikla ta malá. “Je to Čumich!”
Prťavá! Je to ona! Jeho člověk, u kterého bydlel předtím, než se ztratil v lese! Jak
to, že ji hned nepoznal? Teda, ale ta za ten rok vyrostla! Zkusil na ni zamávat
pacičkami. Aby si to snad nerozmyslela. Aby si nevšimla, že má chlupy poněkud
ucouranější, než když bydlel u ní v pokojíčku. A že je, přes všechnu péči staré paní,
o dost hubenější.
“Mami, je to fakt Čumich! To poznám podle té skvrnky na kožichu!”
Maminka se moc přesvědčeně netvářila. “A nemá…”
Teď to přijde, vypískl Čumich strachy. Teď řekne, že mám nějakou nemoc!
A přinutí Prťavou, aby mě vrátila zpátky. Neeee!
“Nemá náhodou…”
Křeček i dívenka se na maminku úpěnlivě podívali.
Stará paní si odkašlala a potom pravila: “Blechy? V žádném případě! To bych
poznala! Moje kočky jsou čistotný. To bych ho hnala, kdyby mi sem zatáhl nějakou
havěť!”
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Mrkla na holčičku.
“Klidně si ho můžeš rovnou odnést! I s tou krabicí.”
Čumich radostí nadskočil.
“Tetko! Já se snad nakonec vrátím domů!” zakřičel na kočku, která se elegantně
otírala o nohu staré paní.
Kočka na něj vyplázla jazýček.
“No vidíš, konec dobrý, všechno dobré!”
Lidem to samozřejmě znělo jen jako tichounké zapištění a mňouknutí a tak se
začali bavit o tom, kde a jak se křeček objevil.
“A nebude se vaší kočičce po Čumichovi stýskat?” zeptala se najednou Prťavá.
“No tak v nejhorším ho sem můžeš vzít na návštěvu. Však to máš jednu zastávku
autobusem, ne?”
Čumich měl oči navrch hlavy. Doopravdy byl celou dobu tak blízko domova? To si
ani v nejdivočejším snu nepředstavoval!
Ale moc času na přemýšlení neměl. Krabice se zvedla do vzduchu a mířila s ním
ven. Poslal Tetce poslední vzdušnou pusinku. A potom se celou cestu v autě tetelil
blahem, jak ho Prťavá drbala za krkem. Panečku, to bylo šílený dobrodružství
pomyslel si. Ale kdyby se měl rozhodnout, udělal by to tehdy stejně! O takových
hrdinech, jako je on, se přece skládají křeččí písně a romány!
Připravila Vendula Borůvková

ŘÍCMANICKÁ PUTOVNÍ KEŠKA IV
Hledejte poklad!
Naše speciální řícmanická keška se vás snaží
nasměrovat k výletu na nějaké zajímavé místo
v okolí a ještě k tomu přidat překvapení. Naposledy
jste ji mohli najít u vstupu do arboreta nad Řícmanicemi. Teď se však na další dva měsíce přesouvá
na souřadnice 49°15'51.084"N, 16°41'41.979"E.
Zkusíte ji vypátrat? Pokud nemáte zařízení s GPS navigací, nezoufejte. Zadejte
souřadnice na www.mapy.cz a dostanete nápovědu. Pak už jen stačí vypátrat
ukrytý box se zápis-níčkem, do kterého zapište své jméno a datum ulovení kešky.
Uvnitř najdete i drobnosti, z nichž jednu si můžete vybrat. Zkuste ale nechat něco
na oplátku - hračku, samolepku, korálek… Když se s úlovkem vyfotíte a pošle-te
nám obrázek na mail obec@ricmanice.cz, objevíte se i v příštím Zpravodaji!
Lovu zdar!
Vendula Borůvková
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INZERCE
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KALENDÁŘ AKCÍ
CVIČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM
TJ Sokol nabízí možnost cvičení s hudbou pod širým nebem.
Od 19. června od 19:00 každé pondělí ZUMBA,
a každou středu POWER JÓGA.
POHÁROVÝ TURNAJ MUŽŮ
OSLAVY 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU
Sobota 24.června od13 hodin
Výstava historických i současných fotografií,
setkání bývalých i současných hráčů, funkcionářů a příznivců klubu,
přátelské posezení.
ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK
aneb zahájení letošní sezony koupaliště
V sobotu 1. 7. 2017 od 15.00 hod – zábavné odpoledne pro celou rodinu
TENISOVÝ TURNAJ 3M
Se bude konat v sobotu 5. 8. 2017.
TURNAJ MÖLKKY – AREÁL KOUPALIŠTĚ
2. 7. 2017 turnaj pro děti i dospělé v kultovní vikingské hře
MEMORIÁL PETRA FAKLY
Již posedmé si Vás Sbor dobrovolných hasičů dovoluje pozvat
na Netradiční soutěž družstev,
která se bude konat 29. 7. na fotbalovém hřišti.
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Hasičské Čarodějnice (30. 4. 2017)
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