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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
teplé letní období se s námi loučí a bylo moc příjemné, že nás letos léto
překvapilo svojí výdrží a svým dlouhým závěrem. Koho by napadlo, že se budeme
moci vykoupat v našem koupališti ještě 11.září.
Přestože máme téměř tři čtvrtiny roku za sebou, čeká na nás ještě hodně úkolů.
Domníval jsem se, že v porovnání s loňským rokem, kdy se budovala kanalizace,
bude letošní léto pracovně klidnější, ale nebylo tomu tak.
Tak jak jsem sliboval na začátku volebního období, je naší snahou v maximální
míře využívat co nejvíce dotačních finančních prostředků. A právě před začátkem
léta jsme se rozhodli využít nových dotačních titulů z oblasti přeshraniční
spolupráce s partnerskou obcí Doľné Saliby ze Slovenska. Jeden dotační titul se
bude týkat vzájemného poznávání přírodního a kulturního dědictví. V rámci
tohoto projektu budou děti pod vedením lektorů poznávat přírodu své i
partnerské obce. Proběhnou vzájemná setkávání i za účasti seniorů, kteří své
zkušenosti a znalosti o svém kraji z mládí budou předávat mladým. Výstupem
z tohoto projektu bude např. knižní publikace a film o naší obci, přírodě a okolí.
Druhý projekt má investiční charakter. Realizaci chceme provádět v areálu
koupaliště. Společným jmenovatelem tohoto projektu bude stavba hliněné pece
v obou partnerských obcích. V těchto pecích se dají připravovat dobroty všech
chutí. K této peci pak můžeme vybudovat prostory s posezením, využitelné
především pro návštěvníky koupaliště jako plochy ve stínu, které nám v létě na
koupališti tolik chybí. Samozřejmě pec bude využívána nejen při setkávání
spolků, sdružení a občanů partnerských obcí, ale i pro další kulturní akce v obci.
V plném proudu příprav jsou již dříve plánované akce.
Do konce listopadu bude vybudován přechod na návsi a autobusová zastávka
v lokalitě Štuky. Na obě akce jsme měli zažádáno o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Potěšitelné je, že jsme dotaci obdrželi na finančně
výrazně náročnější projekt, čímž je přechod na návsi. Dotace činí 451 000,- Kč.
Nové dopravní značení, včetně zpomalovacích retardérů se nám v současné
době pozdrželo vážnou dopravní nehodou pracovníka, který náš projekt
zpracovává. Snažíme se o co nejrychlejší realizaci této akce.
V celostátní soutěži „Obec přátelská rodině“ jsme se umístili na 6. místě, což
považujeme za pěkný úspěch. Této soutěže jsme se zúčastnili poprvé.
V prostoru za fotbalovým hřištěm pokračují práce na dostavbě parkoviště
a výstavbě nového multifunkčního hřiště. Na dokončení parkoviště se pokusíme

3

získat finanční prostředky z některého dotačního titulu a s dostavbou počítáme
během příštího roku.
Práce na multifunkčním hřišti začaly, a pokud vše půjde podle předpokladu, měli
bychom si zabruslit již tuhle zimní sezónu. V současné době se dolaďují poslední
detaily a v nejbližší době uveřejníme na našich stránkách náhledy nového hřiště
s kluzištěm. K připomínkám, že byl zničen větrolam uvádím, že se samozřejmě
počítá nejen s novou výsadbou stromů v tomto prostoru, ale i u fotbalového
hřiště podél krajské silnice.
Nově byly vypsány dotace na investice do ekodvorů. Uvažujeme o opravě
oplocení, terénních úpravách a dokoupení kontejnerů na náš ekodvůr.
Na závěr přeji všem dětem a studentům úspěšný nový školní rok a nám všem
barevný podzim a klidný konec roku.
Libor Slabý, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace k volbám do zastupitelstev krajů v roce 2016
Volby se uskuteční:
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je budova obecního úřadu – Komenského č. p. 68 – v sále
knihovny v prvním patře.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Bez uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o odvolení do
přenosné volební schránky. Je možno požádat i ve dnech voleb, ale prosíme
občany, aby se přihlásili již před konáním voleb (tel. 545 227 567).
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Nemovitosti, které nejsou
viditelně označené číslem popisným nebo evidenčním hlasovací lístky neobdrží,
občané mohou požádat o hlasovací lístky ve volební místnosti.
Volič po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků vstoupí do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Volič může na hlasovacím lístku
zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty uvedených na témže hlasovacím lístku,
kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku
přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve
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prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice. Po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisi do volební schránky. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přístupné.

Výzva – nespalujte bioodpad
S blížícím se podzimním obdobím apeluji na občany, aby omezili pálení na
minimum. Připomínám, že před ekodvorkem jsou trvale veřejně přístupné dva
kontejnery na bioodpad, kam je možné trávu, či větve vyvézt. Také je možné po
domluvě na obecním úřadu využít obecní štěpkovač. Štěpkovat je možné větve
až do průměru 15 cm. Služba je mírně zpoplatněna, dle množství dřeva.

Osvětlení na ulici Husova
Na přelomu měsíců srpna a září provedla společnost eON na ulici Husova a v
blasti chat pod hřbitovem výměnu starých elelktrických sloupů za nové. S tím
také souvisí výpadek veřejného osvětlení v této oblasti. Dle informací od
zhotovitele by mělo být osvětlení plně funkční do konce září.

ECOBAT - systém sběru baterií
Naše obec se přihlásila do systému sběru baterií ECOBAT. Na obecním úřadu si
můžete zdarma vyzvednout krabičky na sběr baterií. Tyto domácí krabičky se
budou dávat do sběrných boxů. Jeden bude umístěn v našem obchodě a druhý
na ekodvorku.
Sběrné boxy jsou určeny pro shromažďování těchto typů baterií:
• knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké
monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí
než 1 kg
• všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček,
elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3
přehrávačů, mobilních telefonů apod.)
• baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu
Do sběrných boxů zásadně nepatří:
• rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie
• autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem
• baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie
nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní
drátky a podobně)
• plně nabité baterie
• baterie těžší než 1 kg
Podrobnější informace získáte na obecním úřadu nebo na www.ecobat.cz
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EKOLAMP - systém zpětného odběru osvětlovacích zařízení
V dohledné době se obec zapojí do systému zpětného odběru osvětlovacích
zařízení. Sběrná nádoba bude umístěna na obecním úřadu a na ekodvorku.
Do režimu zpětného odběru osvětlovacích zařízení patří:
• Světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky),
výbojky, LED žárovky
• Průmyslová svítidla
Domácnosti a instituce mohou výše uvedená osvětlovací zařízení předat k recyklaci v místech zpětného odběru.
Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je
možné je vyhodit do směsného odpadu. Neobsahují nebezpečné látky, tudíž
nepředstavují ekologické riziko a dle legislativy jsou z povinnosti zpětného
odběru vyňaty.
Podrobnější informace o osvětlovacích zařízeních spadajících pod zpětný odběr
naleznete na www.ekolamp.cz.

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
V červnu se děti sešly naposledy před
prázdninami, aby si vyrobily pod
vedením paní Venduly Borůvkové
úžasné cestovatelské prázdninové
deníky. Menší děti pracovaly za
vydatné pomoci rodičů, ostatní tvořily
výborně sami. Všechny deníky byly
velmi pěkné, plné zajímavých a
neotřelých nápadů a já věřím, že
všechny budou po prázdninách zcela
zaplněny pěknými zážitky z prázdnin.
Na koupališti byla upravena a rozšířena knihovnička s knihami jak pro dospělé,
tak pro děti a byla k dispozici pro volné čtení návštěvníků po celou dobu otevření
koupaliště. Návštěvníci si též mohli půjčit venkovní deskové hry (dáma, šachy,
člověče nezlob se, Mölkky…).
Knihovna byla otevřena ve výpůjční den po celou dobu prázdnin a čtenáři chodili
pravidelně a za jakéhokoliv počasí.
Z nových knih:
Dunant Sarah: Zrození Venuše - milostný román z renesanční Florencie
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Davies Peter Ho: Velšanka – milostný příběh z posledních měsíců II. sv. války,
odehrávajícíse v severním Walesu
Forbes Colin: Kotel – dobrodružný příběh se světa britské tajné služby
Brown Dan: Digitální pevnost – další z thrillerových románů známého autora,
tentokrátz prostředí zpravodajské služby USA
Peters Elizabeth: V hlubinách skalní říše – dobrodružný román z prostředí
archeologických vykopávek v nubijské poušti
Vondruška Vlastimil: Husitské epopej IV – již čtvrtý díl rozsáhlého
románového zpracování z období husitství
Glockner David: Císařův prezident – tajemství rodiny Tomáše Garrigue
Masaryka - teorie o pravém otci Masaryka
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Léto a podzim ve školce
Když se v červenci s dětmi rozloučíme a jdou si užívat prázdniny, ve školce se
začnou dít rekonstrukce a opravy. Přes letošní léto jsme museli nejvíce
investovat do oprav na školkové zahradě. Od roku 2008, kdy začal provoz, se už
spousta věcí zničila nebo byly znatelně opotřebované. Jako každá státní školka
máme povinnost mít veškeré vybavení certifikované a v pořádku tak, aby
prošlo revizí a mohlo být schváleno k dalšímu užívání. Důkladnou rekonstrukcí
tak prošel náš vláček, domeček, žebříková
prolézačka, pružinová houpadla, odinstalovali jsme přírodní lezecí lávku a nahradili
ji certifikovanou šplhací stěnou.
Provedli jsme spoustu drobných oprav a to
nejen na zahradě, ale i ve třídě. Děti mají
např. v centru aktivit „ chytré hlavičky“
nové skřínky, opravili jsme stropní světla,
nakoupili jsme nové pomůcky, vyčistili
jsme si celou třídu.
Na zahradě se už konečně daří zaplétat
vrbové týpí, rozrůstají se nám keře, květinové záhony, zeleninová, ovocná, bylinková
zahrádka. Jen je škoda, že občasnou
nevhodnou péčí našeho dnes už bývalého
zahradníka, jsme toho už mohli mít
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vzrostlého na zahradě víc. Věříme, že v péči nového zahradníka zahrada jen
„pokvete“.
Ještě jeden velký vroubek však na
zahradě máme. Stále přetrvává
nedostatečné zastínění zahrady, které
doufáme, že brzy vyřešíme postavením zahradního altánu. Oslovujeme
tímto jakékoliv sponzory o pomoc
s finančními náklady nebo firmy
a podnikatele, kteří by nám hezký
altán postavili. Kontakt na nás je:
545 213 692 nebo mobil 724 252 430.
Léto uteče jako voda a je tu podzim a měsíc září. Děti se vrací do školky, přichází
nové děti a my začínáme další školní rok opět v něčem novém. Během prvního
měsíce se pomalu seznamujeme, poznáváme se, zvykáme si na sebe. Od října už
začínáme s celou programovou nabídkou naší školky. I naše webové stránky
budou v plném provozu a v novém stylu. Budeme rádi, když je navštívíte a třeba
nám i napíšete, jak se vám líbí. Adresa je stále stejná: www.msricmanice.cz.
Jsme rádi, že jsme mohli v letošním roce přijmout většinu zájemců, kteří chtějí
s námi prožít školní rok 2016/2017. Doufáme, že bude spokojený, klidný,
bezpečný a plný zajímavých akcí, prožitků a radosti.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

KOUPALIŠTĚ ŘÍCMANICE
Dobrý den příznivci koupaliště Řícmanice,
koupaliště zahájilo letošní sezónu tradičně Řícmanským Votvírákem dne 25. 6.
2016, a to za krásného počasí, kdy oproti předchozím létům, byla voda již
příjemně vyhřátá. Koupací sezóna se nesla v duchu rozmarného a bouřlivého
léta.
Kromě koupání jste si mohli v areálu koupaliště nově zahrát deskové hry, vypůjčit
si nové knížky v naší knihovničce, zúčastnit se turnaje ve hře Mölkky, zacvičit si
Zumbu a další fitness a poslední sobotu v srpnu přijít na Řícmanské hody.
Společně jsme začali třídit plastový odpad, kterého je vždy velké množství.
Další informace o dění na koupališti se můžete dozvědět na facebookových
stránkách koupaliště Řícmanice, jako například to, co o nás psali v novinách. Na
těchto stránkách jsou vždy k dispozici aktuální informace týkající se dění na
koupališti, včetně provozní doby. Koupaliště bylo otevřeno i v měsíci září a to do
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neděle 4. 9. 2016, kdy se s koupací sezónou přišlo rozloučit poměrně hodně
návštěvníků.
Jelikož na nadcházející víkend bylo
předpovídáno teplé počasí, rozhodli
jsme se vodu z bazénu nevypouštět a
za minimálních provozních nákladů ji
udržet hygienicky čistou na poslední
koupání v tomto roce. Počasí nám o
víkendu opravdu přálo a voda v bazénu
naštěstí nedopadla jako na letní
olympiádě v Riu. Proto jsme si mohli
prodloužit koupací sezónu až do 11.
září, kdy se přišlo vykoupat tolik lidí, jako v nejteplejších dnech prázdnin.
S posledním odcházejícím návštěvní-kem jsme vodu z bazénu začali vypouštět a
druhý den byl bazén již prázdný. Nyní nás čeká posezónní údržba a příprava na
sezónu 2017.
Jsme rádi, pokud se Vám u nás líbilo a budeme se na Vás těšit v příštím roce.
Za koupaliště Zdeněk Alexa

ŘÍCMANSKÉ HODY 2016
Další hody za námi
Poslední srpnová sobota patří pravidelně po třináct let Řícmanským hodům.
Letos opět bylo nebe bez mráčků a rtuť teploměru se blížila třicítce. Ale pěkně po
pořádku.
Máje se tradičně kácí a dováži do
areálu koupaliště týden před
hodovou sobotou. Zprvu byl tento
termín ohrožen, neboť vázla
komunikace se správci lesa. Nakonec
se ukázala dobrá vůle a ochota a vše
proběhlo
v obvyklém
termínu.
Výsledek můžete vidět na koupališti
až do listopadu. Statná, dlouhá,
krásně křivá, ale naše.
Páteční zvaní se protáhlo do pozdních večerních hodin. Teplo a únava
z předhodových příprav byla na stárcích znát. Nenechali se ale přemoci a do rána
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hlídali máji. A uhlídali. Rozmarýny, které vám stárci nabízeli, jsme léta vozívali
z Jižní Moravy. Letos poprvé byly všechny z místních zahrádek a od pana Láníka
z Kanic. Šikovnými pěstitelkami jsou Hana Janošková, Blanka Koutská a Iva Slaná.
Děkujeme.
Hodová sobota začala vyváděním svobodných stárek. Letos se do horských výšin
na Blafárnu vyšplhala i dechová hudba Žadovjáci. Pak už každoroční program
běžel jak na drátku. Nově jsme letos mohli v odpoledním programu shlédnout
dětské taneční pásmo, které s dětmi nacvičily Bára Malá a Veronika Kubíčková.
Moderování se ujaly Klára Klučková a Lenka
Rovenská. A kdo vydržel až do půlnoci, byl svědkem
půlnočního
překvapení
v podobě
tanečního
vystoupení mladých stárek a stárků. Tombola se
tímto posunula a šťastný majitel máje odcházel
domů hrubě po půlnoci. Tímto děkujeme všem, kteří
vydrželi.
A na závěr trochu statistiky. Krojovaných odhadem
přes 70, prodaných vstupenek v sobotu 328 (loni
357) a pokud započítáme sponzory a kapelu, mohlo
areál koupaliště navštívit 450 lidí.
Děkujeme sponzorům, Obci Řícmanice, příznivcům
hodů, kteří přiložili ruku k dílu, krojovaným a také
hlavním stárkům Simoně a Milanovi Malým.
Ivana Hegerová, za organizátory

TJ SOKOL ŘÍCMANICE
Začíná pravidelné cvičení !
Přes léto jsme měli v tělocvičně prázdniny, ale cvičit jste mohli pořád. Od začátku
června jsme si pravidelně, dvakrát týdně protahovali tělo na koupališti při zumbě
s Renčou a power józe s Blankou. Podle účasti cvičenek se dá usuzovat o oblibě
tohoto cvičení – cvičitelky děkujeme!
A co nás čeká dál?
Nejprve pozvánka na Nedělní dopoledne v pohybu, které se bude konat dne
2.10.2016 od 8.30 do 11.30 v naší tělocvičně. S lektorkou Lenkou Fasnerovou si
vyzkoušíme cvičební novinku WOUDINK - balanční cvičení na houpacím prkně,
FIT DRUMS - fitness bubnování a posilování na velkých míčích a oblíbený
HOOPING – cvičení s obručí. To si nesmíte nechat ujít!
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Sestavujeme nový cvičební rozvrh a od října zahájíme opět pravidelné cvičení
pro všechny děti, žáky, žákyně, dorostenky i dorostence, pro muže i ženy. Také
budou pokračovat hodiny stolního tenisu, florbalu, a také zdravotní cvičení,
zumba, power joga, zvažujeme i pilates…. Přijďtě se k nám přidat!
Také se těšíme, až poprvé „prubneme“ nový povrch na novém multifunkčním
hřišti, kde si bude Sokol rezervovat hodiny a může dál rozšiřovat aktivity. Malí
i velcí hokejisté, krasobruslařky chystejte brusle, budete první, kdo si hřiště
vyzkouší!
8. října si připomeneme úklidem u pomníku Památný den České obce sokolské.
Pokud nám v neděli 9.října bude přát počasí, uskutečníme na Vinohrádkách
tradiční DRAKIÁDU. Budou oceněny děti s nejlépe létajícím drakem, nejhezčí
doma vyrobení a dětmi malovaní draci, a také budou pro děti připraveny drobné
hry a soutěže. Na listopad připravujeme tradiční Les ve tmě, Svatomartinský
lampionový průvod a další akce.
A co taneční, nechybí Vám? Dva roky taneční nebyly, promyslete, jestli nenastal
správný čas zase postoupit ve svém tanečním umění a v lednu strávit několik
večerů s tanečními mistry.
O všech těchto i dalších našich aktivitách vás budeme informovat na sokolské
nástěnce a na webových stránkách obce.
Eva Olešovská, starostka TJ

SK ŘÍCMANICE
Tenis
Tenisová sezóna je v plném proudu a kurty budou v provozu do konce října nebo
do prvních mrazů.
Také letos byly odehrány tradiční turnaje – 6. srpna turnaj 3M a první zářijový
víkend turnaj smíšených čtyřher a čtyřhry žen. Na 10.9. jsou ještě naplánovány
čtyřhry mužů a na 17.9. dvouhry mužů.
Ti, kteří v době konání turnajů nemohli využít svoje předplacené hodiny, si
mohou po dohodě se správcem dohodnout náhradní termín.
Pohárový turnaj mužů proběhl již v červnu
Letos to bylo pět let, co nás opustil náš kamarád Roman Kukleta. K této
příležitosti jsme pořádali 25. června 2016 pohárový turnaj mužů „Vzpomínka na
Romana Kukletu.“ Turnaje se zúčastnila mužstva Babic, Bílovic, naše mužstvo a
narychlo sestavený tým STARS, který byl pozván místo mužstva Ochoze, které
svoji účast odřeklo v týdnu před turnajem.
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Vítězem se stalo mužstvo Řícmanic, druhé byly Bílovice, třetí Babice a poslední
STARS. Po turnaji propukly oslavy vítězství a také mimořádného postupu našeho
mužstva do II.třídy městského přeboru.
Muži postoupili do II.třídy městského přeboru
Sportovnímu klubu Řícmanice byl nabídnut mimořádný postup mužstva mužů ze
4. místa konečné tabulky soutěžního ročníku 2015/2016 do II.třídy městského
přeboru. Tuto nabídku jsme přijali.
Mužstvo mužů zahájilo přípravu 26. července 2016, tréninky probíhaly každé
úterý a čtvrtek na našem hřišti. Před začátkem soutěže jsme sehráli přátelské
utkání se Svratkou Brno, ve kterém jsme vyhráli 5:3. V přípravě se bohužel zranil
Roman Beránek, který tak přibyl k dlouhodobě zraněným hráčům (Bednařík,
Lukášek). Mužstvo proto bylo posíleno a Tomáše Jebáčka (Slovan Brno) a Radka
Šafaříka (MCV).
První utkání městského přeboru sehrálo naše mužstvo na hřišti v Líšni. Porážka
1:9 byla krutá, ale v dalším kole jsme na našem hřišti hostili Lelekovice a
zaslouženě vyhráli 5:2.
Starší přípravka
Ještě se vrátíme na konec minulé sezóny, kdy náš klub uspořádal v červnu 2016
pro naše přípravky tradiční pohárové turnaje, na kterých poprvé startovalo po 6ti týmech systémem každý s každým. V této konkurenci si obě naše přípravky
vedly více než dobře – starší přípravka obsadila druhé místo a mladší přípravka
svůj turnaj dokonce vyhrála – gratulujeme!!!
Letošní kádr mužstva starší přípravky tvoří kluci, kteří spolu v září 2014 začínali v
tehdy nově vytvořeném týmu mladší přípravky. Hrají spolu tedy už třetím rokem,
jsou na sebe zvyklí a my věříme, že právě tato skutečnost jim dodá sebedůvěru
v zápasech proti věkově silnějším mužstvům; máme totiž v týmu jen 2 borce
narozené 2006, další 4 jsou ročník 2007 a 5 kluků 2008 – celkem tedy máme na
soupisce 11 hráčů, kteří se na hřišti střídají hokejovým způsobem v sestavě 5+1.
Jak již bylo uvedeno v minulém Zpravodaji, ke zmíněným 5-ti klukům ročníku
2008, nemáme další 2009, popř. 2010, abychom mohli znovu přihlásit mladší
přípravku. Proto v sezóně 2016/2017 bude z našich mládežnických mužstev hrát
mistrovskou soutěž jen starší přípravka.
V prvním mistrovském zápase jsme prohráli na hřišti Lokomotivy Horní Heršpice
5:10. Věříme, že v nadcházejících zápasech podzimní sezóny budou naši kluci
předvádět dobrý fotbal s úspěšnými výsledky. Přijďte se na jejich výkony podívat.
Na závěr bychom rádi vyzvali všechny nové zájemce z řad kluků i holek
narozených 2008 až 2012, aby se svými rodiči přišli za námi na tréninky, které
jsou pravidelně každé pondělí a středu od 17 hodin.
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Rozpis utkání SK Řícmanice - PODZIM 2016
STARŠÍ PŘÍPRAVKA –
skupina C

DATUM

DEN

II.třída - MUŽI

21.8.2016

NEDĚLE

LÍŠEN "C" - ŘÍCMANICE

16:30

30.8.2016

ÚTERÝ

ŘÍCMANICE - LELEKOVICE

17:30

3.9.2016

SOBOTA

SLOVAN "B" - ŘÍCMANICE

10:00

7.9.2016

STŘEDA

ŘÍCMANICE - JUNDROV

17:00

11.9.2016

NEDĚLE

ŘÍCMANICE - LOKOMOTIVA

16:00

13.9.2016

ÚTERÝ

17.9.2016

SOBOTA

22.9.2016

ČTVRTEK

25.9.2016

NEDĚLE

30.9.2016

PÁTEK

2.10.2016

NEDĚLE

7.10.2016

PÁTEK

8.10.2016

CHRLICE - ŘÍCMANICE

15:30

SVRATKA "B" - ŘÍCMANICE

15:30

LOKOMOTIVA - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - KOHOUTOVICE

13:30

BYSTRC "B" - ŘÍCMANICE

17:15

LÍŠEŇ U10 - ŘÍCMANICE
TCM MARIÁNSKÉ UDOLÍ

16:30

ŘÍCMANICE - SLOVAN

15:30

PASTRNKOVA

15:00

SOBOTA

BOSONOHY "B" - ŘÍCMANICE

10:30

16.10.2016

NEDĚLE

ŘÍCMANICE - SLATINA "B"

15:00

21.10.2016

PÁTEK

22.10.2016

SOBOTA

MEDLÁNKY "B" - ŘÍCMANICE

14:30

30.10.2016

NEDĚLE

ŘÍCMANICE - STARÝ LÍSKOVEC

14:30

5.11.2016

SOBOTA

OBŘANY - ŘÍCMANICE

11:15

11:30

ŘÍCMANICE - SLATINA
ČAFC "B" - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - ŘEČKOVICE

14:15

16:30

BOSONOHY - ŘÍCMANICE

15:30

ŘÍCMANICE - BÍLOVICE

12:30

SVRATKA "C" - ŘÍCMANICE
FANDERLÍKOVA

ŘÍCMANICE - SPARTA "C"

15:30

12:00

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
dne 1.6.2016 ve 3:42 hodin ráno byl naší výjezdové jednotce a Zdravotní
záchranné službě vyhlášen poplach. Důvodem byla náhlá zdravotní slabost
občana Řícmanic. Na místo události se jako první dostavila naše jednotka a jejím
úkolem bylo dostat se do domu a poskytnout první předlékařskou pomoc.
Průzkumem bylo zjištěno, že u občana již pominula zdravotní indispozice a tak
nás mohl sám vpustit do domu. Vzápětí se na místo dostavil sanitní vůz a my
jsme předali osobu do péče zdravotníků. Po dohodě s Krajským operačním
střediskem jsme se vrátili zpět na základnu.
Naše výjezdová jednotka SDH s označením JPO III/1 vyjíždí k nahlášené události
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do 10 minut a to byl i případ výše uvedeného případu. Zde jsme se sešli v počtu
1+3, což je družstvo o zmenšeném početním stavu, ve složení velitel, strojník a
dva hasiči. Náš výjezd proběhl v 8.minutě od vyhlášení.
Vyhlášení poplachu probíhá několika způsoby. Jednak sirénou umístěnou na naší
hasičské zbrojnici, zprávou SMS nebo telefonním hovorem. V tuto chvíli musíme
ukončit veškerou činnost a dostavit se na zbrojnici, kde se musíme převléci do
hasičského oděvu, připravit požární automobil na výjezd, dále se spojit
s operačním střediskem, zastavit provoz a bezpečně vyjet z garáže. Pro někoho
může být těžko představitelné, že před 8 minutami by například ještě spal a teď
již sedí plně vystrojen v požárním automobilu.
Jak jsme Vás již dříve informovali, tak se naše technika neobejde bez pravidelné
údržby, kterou si v drtivé většině provádíme sami. Některé opravy ovšem
musíme svěřit odborné dílně, jako například nyní, kdy jsme náš požární
automobil CAS Škoda 706 odvezli na opravu karoserie.
S naší historickou technikou jsme byli 11. června pozváni na 110. výročí založení
sboru SDH Hrušovany u Brna, kam jsme přijeli s Praga RN – Erenou a požární
stříkačkou PS 6 - Sigmund Pumpy, se kterou jsme provedli ukázku. O 14 dní
později jsme rovněž přijali pozvánku na Oslavy 140 let založení hasičského sboru
v Dolních Kounicích.
Memoriál Petra Fakly proběhl 16. července na fotbalovém hřišti. Naši hasiči
skončili na krásném předposledním místě, tedy druzí za SDH Kovalovice. Naše
ženy skončili na místě prvním, což je velký úspěch, protože musely bojovat samy
se sebou.
Krásné Babí léto a malebný podzim, přejí řícmanští hasiči.
Za výjezdovou jednotku SDH obce a SDH obce Řícmanice Zdeněk Alexa

ORA ET LABORA 2010
Může se Evropa zachránit?
V loňském roce na svátek sv. Anežky Přemyslovny, dne 13. 11. 2015 pronesl
Mons. Prof. Ph Dr. Petr Piťha Dr.h.c.v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
projev na téma „ Co je Evropa.“
Nepřekvapilo mne, že sdělovací prostředky se téměř nevěnovaly neuvěřitelně
výstižnému pojmenování skutečného stavu, ve kterém se Evropa nachází.
V posledním vydání časopisu „Milujte se!“ se k tomuto projevu vrátili redaktoři
uvedeného časopisu. Chtěl bych v této době přinést několik aktuálních myšlenek,
kterým se profesor Petr Piťha věnoval.
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Cituji: „Co je Evropa? Evropa není geografický pojem, ale pojem civilizační a
kulturní. Je definována jako oblast, kde je uctíván křesťanský Bůh. Evropané si to
uvědomili, když byli konfrontováni s jinou civilizací, která vyznává jiného boha.
Je to zásadním způsobem jiná civilizace, protože mezi milosrdným, nesmírně
lidským a odpouštějícím Bohem ochráncem a zachráncem a Alláhem, nelítostně
tvrdým bohem Muslimů, je veliký rozdíl. Křesťanství je náboženství, které již od
Starého zákona, který Kristus naplnil, dovršil, ale nezrušil, považuje člověka za
svobodného. Dává mu právo se rozhodovat a žádá jeho odpovědnost. Alláh
vyžaduje naprostou poslušnost člověka, činní z něho otroka. Křesťanství hlásající
pokoj, je zjevně náboženství života, islám vyhlašující džihád, je naopak
náboženstvím smrti…“
Dále profesor Piťha pokračuje: „Řekl jsem, že Evropa je územím. Území se musí
hájit. Od první chvíle byl vztah mezi křesťanstvím a islámem charakterizován
válkou o hranice dvou náboženství. Zapomněli jsme na to a najednou si nevíme
rady. Jsme ohroženi, děsíme se. A strach je špatný rádce. Všechno už bylo. Sestra
Anežka řešila stejný problém při náporu Tatarů. Všechno už bylo, ale nic se do
písmene neopakuje. Anežka řešila situaci v době, kdy Evropa měla jasno, kdo je
její Bůh. Řešením tehdy bylo pozvednout kříž a označit jím prapory, na znamení,
že ti, kdo pod nimi stojí, brání království života…“
Profesor Piťha potom pojmenovává kořeny našeho neštěstí. Cituji: „Tím, že jsme
se odklonili k jinému bohu a stali se civilizací konzumismu. Jsme vyznavači peněz,
které jak si nalháváme, umožňují všechno, hlavně množství nejrůznějších
požitků. Všechno už bylo. Izraelité si udělali modlu, zlatého býčka, symbol peněz,
síly, mládí, sexuální potence. Přesně to, co Evropané postavili na vrchol své
hodnotové pyramidy.
Byla to dlouhá cesta a těžko říct, kdo všechno k ní přispěl. Liberálové, kteří
otevřeli brány svévole, vyznavači tajemné ruky trhu, kteří manipulují lidmi, aby
vycházely jejich nereálné modely a teorie, osvícenci, kteří spolu s nevzhlednou a
nepříliš bystrou hlavou Ludvíka XVI. srazili gilotinou i hlavu autoritě Boží a
uvolnili tak trůn pro despoty a diktátory s absolutní a ničím neomezenou mocí,
nebo relativisté, kteří zbořili hradby mezi dobrem a zlem, protože nás poučili, že
všechno můžeme vidět jinak, takže je vlastně jedno, co budeme dělat a zároveň
nás připravili o rozum… Byrokratické monstrum předpisů a direktiv, které
předstírá vytvoření jednotné Evropy, mi přijde jako dílo dráteníka, který
spravuje roztříštěný krajáč, který stejně pořád prasklinami teče, takže se hodí
leda na suchou potřebu…“
V projevu velice přesně popisuje schopnost či spíše neschopnost komunikace
v Evropě, dotýká se práce novinářů i akademické obce. Pozorně se také věnuje
církvi a její úloze ve společnosti. Popisuje míru vinny, která způsobila tento stav.
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Na konci svého projevu si klade otázku, jestli se Evropa může zachránit. Cituji:
„Možná, že někdo položí ještě jinou otázku: Může se Evropa zachránit? Může,
ale nemusí. To odvisí od nás. Buďto poslechneme hlas proroka Joela (Navraťte se
k Hospodinu svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš
milosrdný… Joel 2,12-18)
Anebo… Ale i to už bylo. Zmizel Babylon, i Egypt s Mezopotámií, stejně zanikl
vyžilý Řím na svou mravní rozloženost pod náporem svěží krve Barbarů. A co
vzešlo z toho rozkladu a chaosu? Zrodilo se a vzešlo křesťanství. Církev byla
pronásledována a žila v diasporách, ale vydržela a stála u zrodu nové Evropy. Byli
to totiž křesťané, jejichž Církev obnovila zákonnost, obnovila obdělávání polí a
zachránila kontinent z hladomoru, nalezla a určila cíl a především se starala o
člověka, protože jí to uložil její Bůh, který člověka stvořil, nikdy neopustil a
přinesl mu spásu, tj. odpuštění protože Jeho milosrdenství trvá na věky.“
Co jsem uvedl je jen krátký výňatek, ale mám velkou radost, že v našem národě
jsou stále lidé, kteří umí žít v pravdě, nebojí se ji veřejně předkládat a stát za ní.
Smutný jsem z toho, že co pan profesor Piťha přednesl je skutečnost, že velká
většina z nás tuto pravdu nechce slyšet. Kompletní text naleznete na:
http//www.apha.cz//prof-pitha-jmenovan-monsignorem.
Za ORA ET LABORA 2010, Leoš Kubíček

NEXT PHASE V ŘÍCMANICÍCH
O nevšední zážitek se postarala návštěva jazzově avantgardního kvarteta složená
ze součastných akademiků i bývalých studentů Janáčkovy Akademie múzických
umění v Brně pod vedením klarinetisty a saxofonisty Pavla Zlámala. Ta si vzala za
cíl nahrát své druhé CD v prostorách obecní knihovny. Kapela své nahrávání
oživila živým večerním vystoupením pro širokou veřejnost, které proběhlo
30.srpna. I když v místnosti převládala většina brněnských návštěvníků, na
atmosféře večera to neubralo. Na závěr vystoupení se všichni zúčastnění
podepsali jako spoluautoři budoucího CD.
Nekonvenční pojetí jazzových proudů, opouštění hudebních schémat a forem je
výsledkem úsilí profesionálních muzikantů tohoto tělesa. Členové kapely působí
mimo svou pedagogickou činnost v řadě jiných hudebních těles, jako je např.
Filharmonie Brno, Filharmonie Olomouc, městské divadlo, B-Side Band, Kamelot
a jiné.
Snad se i v budoucnu podaří najít vůli a sympatie zástupců obce a zprostředkovat
tak projekt podobného směru.
Pavel “Harry” Křížek
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lesní školka šemíček
Po prázdninách opět začínáme s pravidelným provozem naší školky. Máme za
sebou 4 týdny příměstských táborů, na kterých se vystřídalo téměř 60 dětí. Každý
týden měl své téma a děti si užívali lesa, her i ježdění na koních. V letošním
školním roce máme pro děti přichystáno spoustu zajímavých akcí, kromě
pravidelného školkového programu plánujeme návštěvu loutkového divadla,
hvězdárny, výlet na golfové hřiště v Jinačovicích, kde si děti zkusí pod vedením
instruktorů základy hry. Čeká nás výlet do jeskyní v Moravském Krasu a možná
zopakujeme návštěvu v Domě přírody u Macochy. Těšíme se na barevný podzim
v okolních lesích a doufáme, že nás ještě čeká nádherné babí léto. Přijďte se za
námi podívat, seznámit se s dětmi, našimi učitelkami, koníky. Děti přijímáme po
celý rok, je možné do školky chodit celý týden nebo jen ve vybrané dny, těšíme
se na vás.

klub deskových her
V září opět začínáme pravidelně hrát a to každý týden v úterý od 17 do 19 hodin
v řícmanické knihovně. Kdo by se k nám chtěl přidat, napište mi na mail
vendulala@email.cz, zařadím vás do „klubového oběžníku“.
Přijít může kdokoli – máme jak jednodušší hry pro předškoláky a prvňáčky, tak
deskové hry z nejširší kategorie 8 až 99 let od Carcassone, přes Ticket to Ride,
Hobita nebo Dixit po Zaklínače, Arkham Horror, Robinsona Crusoa a Game of
Thrones. Zvlášť poslední čtyři jmenované jsou několikahodinové epické hry pro
starší hráče a já bych byla moc ráda, kdybychom vedle úterní dvouhodinovky
čas od času domluvili speciální termín pro hraní právě těchto „dospělejších“
deskovek.
Na co se můžete těšit? Z nových her, které mi
přibyly do sbírky, bych chtěla vypíchnout
krásnou epickou deskovku ve stylu her na
hrdiny Mice and Mystics. Jde o jedenáct na
sebe navazujících příběhů šesti myších
bojovníků a bojovnic, kteří se brání útoku
zákeřné královny a jejích nohsledů. Vzhledem k tomu, že jde o plně kooperativní
hru, odpadá soutěžení a vzájemné škodění a zároveň se mohou zúčastnit i
mladší hráči. Doufám, že se najde čtyři až šest hrdinů, kteří do toho se mnou
půjdou :-)
Aktuality k termínům najdete i na FB ve skupině Klub deskových her Řícmanice.
Vendula Borůvková
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pozvánka
S manducou a trekovými holemi do přírody
Zveme rodiče a naše nejmenší děti od kojenců po batolata na odpolední besedu
o nosítkách s lektorkou Lenkou Fasnerovou a pokud bude přát počasí, i s malým
praktickým výletem po okolí.
Akce se koná 2.října 2016 od 13.30 hod. v tělocvičně TJ Sokol Řícmanice.
Účelem besedy je seznámení se se zásadami zdravého nošení a poskytnutí
základního přehledu o tom, v čem a jak se dají děti nosit. Ukážeme si základní
práci s nosítkem a uvidíte, že ani vázání šátků není složité. Budete-li chtít, brzy si
jej sami osvojíte. Nevadí, že nemáte vlastní nosítko, nebo šátek – budeme mít na
půjčení! A pokud vlastníte obojí, vezměte sebou!
A na co ty trekové hole? Ty oceníte, až se společně vydáme na procházku po
okolí - tedy, pokud nám bude přát počasí! Hole slouží jako opora a obrovská
pomoc při chůzi, hlavně do kopců, kterých je kolem naší dědiny opravdu hodně.
Tak že, milé mamky a tátové, vezměte své ratolesti a přijďte vyzkoušet, nebo se
podělit o zkušenosti s nošením dětí v nosítkách!
Vezměte sebou i prarodiče – ti také ocení správnou chůzi s trekovými holemi.
Tato beseda je pořádána v rámci projektu „obec přátelská rodině“ a pokud bude
zájem, nebude poslední!
Za kulturní a sociální výbor Blanka Koutská
Pro zasmání: Už se vám to stalo?
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čumichova dobrodružství
Díl druhý: Vše marné!
Křeček Čumich chtěl zažít dobrodružství a tak se nepozorovaně vydal se svými
lidmi na výlet. Jenže se to pořádně zamotalo a on skončil sám v lese. On, křeček
domácí!
No tak jo. Cíl zaměřen: pod dřevěnou lavičkou čeká jídlo nejmíň na dva dny.
Páreček turistů se tady krmí a vybavuje už skoro hodinu. Teď konečně se zvedají
k odchodu. To je moje šance. Nepozorovaně jim proklouznout pod nohama a
sebrat, co se dá. Jinak jsem nahranej. To už jsem zjistil. Protože za minutku tam
naběhne skvadra lesních myší a vyluxujou to do posledního semínka z bagety. Že
jsem jako křeček větší než oni? Tím hůř! Mám o to větší hlad. Ty potvory ze mne
brzo ztratily respekt. Dokážou skvěle spolupracovat. Jedna půlka futruje zásoby,
druhá hlídkuje a brání. Párkrát jsem od nich dostal na čumák. I moje kamarádka
z prvních dní u studánky se s nima spřáhla. A tak suším hubu, nebo riskuju jako
dneska. Lesňáci se totiž lidí bojí. Číhají okolo, ale vyrazí ke kořisti, až když jsou
dvojnožci o kus dál. V tom mám výhodu. V nejhorším případě si mě prostě
všimnou. A co tak hroznýho by asi mohli udělat zdivočelému křečkovi, než že ho
chytí a šoupnou doma do klícky. V nejhorším případě. Nebo v nejlepším? Nějak si
už tím životem v lese nejsem jistý. Zima se blíží...
Dost přemýšlení. Řítím se k lavičce a snažím se být nenápadný. Zatím mi to
prochází. Výletníci zaujatě balí a vyklepávají z ubrousků další a další drobky. Prší
mi oběd! Kdyby ti dva slyšeli, jak mi kručí v břiše! Rychle chňapnu po kousku
rohlíku. Co stihnu spořádat, to mi myši neseberou, ani kdyby se na ocásky
stavěly! A potom to zaslechnu. Větu, která mi zadrnčí v uších jak poplašný alarm.
„Hele, a nekoupíme tvý sestřence k narozeninám křečka? Pořád na tetě škemrá,
jak strašně moc ho chce...“
Křečka! Málem vypísknu. Někdo chce křečka?! Já se hlásím! V hlavě mi projede
celé tohle letní dobrodružství.Studánka, u které už tři měsíce žiju, se pomalu
zanáší spadaným listím. Noci jsou stále chladnější. A myši zákeřnější a dravější.
Kdo si teď neudělá pořádné zásoby, zimu nepřežije. A ten někdo jsem já. Chci
zpátky k lidem! Do tepla! K misce s krmením! Klidně budu i běhat v kolečku jak
pako, jen když se nebudu muset rvát o živobytí!
Zaostřím na ty dva. Jeden z batohů pořád leží na zemi. Otevřený a plný věcí.
Jenže jak se tam dostat nepozorovaně?Protože nastoupit před ně a vybalit
křečkovštinou, že jsem ten, koho hledají, jaksi nepůjde. Na to jsem v dosti
zuboženým stavu. Chlupy ucouraný a špinavý, drápky přerostlý.Jako dáreček
19

naprosto nevhodný. Musím jim skočit do batohu a vykulit se až u nich doma.
V noci se vykoupu v záchodě, zkrotím chlupy o rohožku a zase ze mne bude
švihák. Jo! Super plán, Čumichu!
Ovšem to nic nemění na tom, že batoh je přímo v zorném úhlu dvounožců. Teď
ho dokonce holčina položila na lavičku. V příští vteřině ho zavře a nasadí si ho na
záda. Smůla. Tragédie! Vše ztraceno!
Nebo ne? Moment, oni se líbají! Zaostřím pořádně.Z batonu visí popruhy. Když
se odrazím, třeba po nich vyběhnu nahoru! Ha! Podařilo se. Zasekávám se
drápkama a doufám, že se baton nepřevalí a nepřimáčkne mě k zemi. Jsem
nahoře! Zavrtávám se mezi prázdné pytlíky od svačiny, pouzdro s foťákem a
zmuchlanou větrovku. Koutkem oka jsem při té spanilé jízdě zachytil nevěřícné
pohledy myší vykukujících zpod kořenů. Sbohem, hryzalové! Já se vracím do
civilizace!
Jak jsem předpokládal, batoh zavřeli, aniž by si něčeho všimli. Vítězství! Užíval
jsem si pohodlíčka a na půl ouška poslouchal, o čem si ti dva povídají. Třeba se
znovu zmíní o té sestřenici! Za pár minut jsem se dočkal.
„Jo a ten křeček... Tím si teda moc jistej nejsem. Poslední morče, co Helča z tety
vymámila, dostaly po čtrnácti dnech jejich kočky...“
„A já jsem si říkala, že nějak rychle zmizelo!“
„No jasně, strašná aféra, před Helčou se o tom nesmělo mluvit. Švagr je načapal,
jak si ho porcujou zrovna vedle plný misky granulí .Jsou to šelmy, mají to v
genech...“
„Fuj! Ještě že naše kočky se jen válejí na okně. Si představ, že bychom měli barák
se zahradou a tahaly by nám tam zvenku zakousnutý myši!
Neeee! Krvelačný kočky! A hned ve dvojím provedení! To se může stát jenom
mně! Začal jsem se hrabat vzhůru, odhodlaný skočit z batohu dolů na cestičku.
Klidně si zlomím packu, jen abych unikl kočičím tesákům! Jenže ouha. Přes zip se
prostě neprokoušu. To je konec. Zbývá jen čekat na kočičí arénu smrti...
„Počkej, vyfotím si ten kříž, jo?“
Pochopil jsem to se zpožděním, ale pořád ještě včas. Sundává si batoh! No jasně,
má v něm ten foťák! Otevře ho! Zavrtal jsem se pod pytlíky, napnutý jak veverka
před kokosákem. Pouzdro s foťákem se zvedá vzhůru! Držím se zuby nehty pod
pláštěnkou. Položila batoh na zem!
„Šest metrů, jo? To se mi ani nevejde do záběru! Přečti mi, prosím tě, co je tam
napsaný.“
„Že tady kdysi dávno přepadli trhovce z Babic. Na památku pak vztyčili tenhle
kříž.“
„Tak to je museli rovnou i zamordovat, ne?“
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Nečekám už ani vteřinku a vypálím na svobodu. Zastavím se až v mlází. U všech
lasic, to bylo o fous! Kočkomilové ještě pořád krouží u dřevěného kříže a fotí si
ho ze všech stran. Rozhlédnu se kolem sebe. Stromy, křoviska, štěrková cesta a
víc nic. Tak jo, Čumichu, život sis zachránil. Jenže co dál?
Druhý díl příběhů na pokračování o křečku Čumichovi jste právě dočetli.
Poznáte, kde se Čumich ocitl? Z Řícmanic se tam můžete pěšky vypravit i vy.
Napište nám jméno toho místa na adresu obec@ricmanice.cz, nebo ho vyfoťte
či nakreslete. Své výtvory můžete oscanovat a poslat na mail obce, nebo je
vhoďte do schránky obecního úřadu. A nezapomeňte připojit své jméno, věk a
adresu. Nejpovedenější obrázky zveřejníme a autory odměníme!
V prvním díle jste správně hádali studánku Prosba lesa.

Obrázek křečka Čumicha u studánky Prosba lesa namalovala Sofie Žižková, 6 let
(smalou pomocí tatínka).
Připravila Vendula Borůvková
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ŘÍCMANICKÁ PUTOVNÍ KEŠKA II
Že fanoušci geocatchingu hledají na základě přesných zeměpisných souřadnic
schránku řečenou cache čili keš, už víte. Naše speciální řícmanická keška se vás
snaží nasměrovat k výletu na nějaké zajímavé místo v okolí a ještě k tomu přidat
nějaké to překvapení. Na své první štaci se nacházela u pomníčku Oldřicha
Kocmana cestou k babické železniční zastávce. Teď se však na další dva měsíce
přesouvá na souřadnice 49.2729528N,
16.7043961E. Zkusíte ji vypátrat?
Pokud nemáte zařízení s GPS navigací,
nezoufejte. Stačí zadat souřadnice na
www.mapy.cz a dostanete nápovědu,
podle které dané místo bez problémů
lokalizujete. Pak už jen stačí vypátrat
ukrytý box se zápisníčkem, do kterého
zapište své jméno a datum ulovení
kešky. Uvnitř najdete i drobnosti,
z nichž jednu si můžete vybrat. Takhle by byla keška samozřejmě brzy prázdná,
takže pokud vyrazíte na lov, zkuste vzít něco na oplátku - hračku z Kinder
vajíčka, samolepku, korálek, prostě cokoli, co by vás samotné potěšilo, kdybyste
to našli. Když se s úlovkem vyfotíte a pošlete nám obrázek na mail
obec@ricmanice.cz, možná se objevíte i v příštím Zpravodaji, kde se dozvíte nové
souřadnice. Lovu zdar!
Vendula Borůvková
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KALENDÁŘ AKCÍ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. října 2016 na návsi 10.00 – 11.00 hod.
NEDĚLNÍ DOPOLEDNE V POHYBU
2. října 2016 od 9.30 do 11.30 hod. v tělocvičně TJ Sokol Řícmanice
S MANDUCOU A TREKOVÝMI HOLEMI
2. října 2016 od 13.30 hod. v tělocvičně TJ Sokol Řícmanice
Beseda o zdravém nošení dětí v šátku či jiných nosítkách
s následným výletem po okolí.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Budou probíhat v budově obecního úřadu – Komenského 68 - knihovna
v pátek 7.října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobota 8.října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
DRAKIÁDA
v neděli 9. října 2016 od 15.00 hod. na Vinohrádkách
LES VE TMĚ, MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Připravuje TJ Sokol na listopad
KÁCENÍ MÁJE
Připravuje se na listopad
RESTAURACE U LAJCMANŮ
28.09. – 02.10.2016
Kančí a jelení hody
08.10. – 09.10.2016
Bramborové a bramborákové speciality
15.10. – 16.10.2016
Řízkové hody
22.10. – 23.10.2016
Hovězí speciality
28.10. – 30.10.2016
Domácí zabíjačka
05.11. – 13.11 2016
Martinská husa a mladé víno

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, Alena Hegerová. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příští číslo vychází v prosinci 2016. Uzávěrka příspěvků a inzerce 30. 11. 2016.
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