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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
blíží se konec letošního roku, a to je nejen čas vánoční, ale i čas na ohlédnutí se
za uplynulým ročním obdobím.
Na začátku letošního roku bylo jedním z cílů zaměřit se na bezpečnost silniční
dopravy na nově opravených místních komunikacích. Problém bezpečnosti jsme
řešili komplexně v rámci zhotovení nového pasportu komunikací a dopravního
značení. Celý schvalovací proces je zdlouhavý, ale nakonec se nám již podařilo
nainstalovat schválené zpomalovací retardéry v nejproblematičtějších místech
na místních komunikacích. Ještě budou dodělány úpravy v dopravním značení.
Vzhledem k náročnějšímu administrativnímu procesu u řešení přechodu na
návsi, na který jsme získali dotaci 451 000 Kč se nestihne celý vybudovat
v letošním roce. Tato skutečnost mě moc mrzí, protože jsem byl do poslední
chvíle přesvědčen, že přechod letos bude. V podzimním období nám již Správa a
údržba silnic nepovolila zásah do krajské komunikace (středový ostrůvek).
Společně jsme se snažili o dočasné řešení bez ostrůvku, ale ten mi policie po
dlouhém jednání zamítla. Letos bude osazeno osvětlení a ihned, jak to počasí
dovolí, bude přechod dodělán.
Autobusová zastávka na Štukách nezasahuje do krajské komunikace a bude letos
dobudována.
V dohledné době bude také dostavěno nové hřiště s kluzištěm. Předpokládaný
termín kolaudace je do 15. ledna 2017. Pak už bude možné využívat kluziště
naplno. Informace o provozní době budou zveřejněny.
V minulém zpravodaji jsem informoval o rozbíhající se spolupráci s partnerskou
obcí Dolné Saliby ze Slovenska. Plánovali jsme společně 2 dotační projekty. Oba
se nám povedlo do konce měsíce října podat. Rozhodnutí o výsledku přidělení
dotací předpokládáme v letním období roku 2017.
Je milým překvapením, s jakým nasazením se v naší obci začal třídit bioodpad.
Všem občanům patří velké poděkování za zájem o domácí kompostéry a hlavně
za to, že začali využívat volně přístupné kontejnery na bioodpad, umístěné před
ekodvorem.
Protože nám není lhostejné naše životní prostředí, snažíme se nadále rozšiřovat
možnosti dalšího třídění odpadu. O tom najdete informace ještě v dalším článku
zpravodaje.
Naší snahou je také zlepšovat komunikaci mezi úřadem a občany. K tomu jistě
přispěje novinka, která se nazývá Mobilní rozhlas. I o tom se dočtete v
samostatném článku.
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Aktivně sledujeme nově vypisované dotační tituly. Kromě jiného bychom
v příštím období rádi opravili naše chodníky a udělali více pro bezpečnost nových
školáků na ulici Husova u poslední zastávky na Kanice.
Poděkování patří také občanům, kteří se již připojili do nově vybudované
kanalizace a věříme, že ostatní splní svoji povinnost během příštího roku.
Vážení občané, přeji všem hodně zdraví, klidné prožití vánočních svátků, dětem
nějaká překvapení pod stromečkem a šťastné společné vykročení do roku 2017.
Libor Slabý, starosta

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
TŘÍDÍME ODPAD – použité baterie z domácností
Naše obec se zapojila do systému zpětného odběru baterií zajišťovaného
společností ECOBAT.
Na obecním úřadu si může každý zdarma vyzvednout
krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti. Do
krabičky ECOCHEESE můžete ve svých domácnostech
odkládat použité baterie, aby se nepovalovaly v šuplících a
nekončily v koších, kam nepatří. Obsah krabičky můžete
pak jednou za čas odnést na ekodvůr nebo na obecní úřad.
Svým moderním designem se ECOCHEESE hodí do každého
interiéru, na výběr je z několika barevných variant. My
jsme objednali pro začátek světle zelené.
Na ekodvoru máme velký plastový sběrný box
INTEGRA, který je po naplnění odvážen společností
Ecobat.
Věřím, že se do zpětného odběru baterií opět zapojí
většina našich občanů.
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ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Podzim uplynul v pravidelném půjčování knih.Je potěšitelné, že se přihlašují noví
čtenáři, jak z řad dospělých, tak i dětí.Děti chodí pravidelně hrát deskové hry
s obětavou paní Vendulou Borůvkovou.Její zájem o tuto činnost je opravdu
neutuchající.
Z Kuřimi jsme obdrželi nové knihy z Výměnného fondu (kolem 150 knih), které
u nás zůstanou zhruba 1 rok a pak se budou předávat do další regionální
knihovny. Jejich seznam je možné nalézt na webových stránkách knihovny
(knihovnaricmanice webk.cz). Tam je uveden i seznam našich nových knih za
poslední období. Pro ty, kteří nemají možnost nahlížet na web, uvádím naše
nové knihy zde:
SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA:
Bolavá Anna: Do tmy - psychologický příběh stárnoucí osamělé ženy, která
zasvětila svůj život sběru léčivých bylin
Davouze Marta: Loď v Bretani - další úsměvné příhody české publicistky, která se
podruhé vdala do Bretaně
Hájíček Jiří: Dešťová hůl - román ze současné vesnice, volně navazuje na romány
Rybí krev a Selské baroko
Třeštíková Radka: To prší moře, Dobře mi tak, Bábovky - romány ze současného
života žen
Šimková Dana: Uvězněni, Útěk do Mombasy - dva na sebe navazující
dobrodružné romány opřátelství skupiny horolezců a jeskyňářů
DETEKTIVNÍ A THRILLEROVÝ ŽÁNR:
Child Lee: Nemáš co ztratit - zločin na malém americkém městě
Jonasson Jonas: Zabiják Anders - humoristický román o zabijácích z podsvětí
z pera autora slavného “Stoletého staříka“
Masterton Graham: Bílé kosti, Rozbití andělé, Červená lucerna - třídílná série o
policistce KatieMaguirové, která vyšetřuje drastické vraždy
Lupton Rosamunde
:Dokonalé ticho - matka s dcerou hledají
pohřešovaného otce
ZE SVĚTOVÉ LITERATURY:
Higašida Naoki: A proto skáču - útlá knížka autistického mladého muže, který
píše o svémvnitřním světě
Irving John: Ulice záhadných tajemství - Příběh chlapce, který vyrůstal na skládce
odpadů v mexickém městě
McLain Paula: Létala jsem za sluncem - životopisný román o slavné letkyni, která
vyrůstala na koňské farmě v Africe
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Shalmani Abnousse: Chomejní,Sade a já - osud muslimské spisovatelky a
novinářky
PRO MILOVNÍKY ZVÍŘAT:
Bowen James: Kocour Bob a Svět podle Boba - jedny z nejprodávanějších knih o
přátelství mezi mladým muzikantem a jeho kocourem
Michell Tom: Co mě naučil tučňák - o kamarádství cestovatele a zachráněného
tučňáka
PRO MLÁDEŽ:
Rowling J.K: Harry Potter a proklaté dítě - další, již osmý díl o osudu Harryho
Pottera
Šrut Pavel: Lichožrouti, Lichožrouti se vracejí, Lichožrouti navždy - kompletní,
dnes již I zfilmovaný příběh o žroutech ponožek
Lebeda Jan: Medovníček detektivem - další příběhy skřítka Medovníčka
Všem občanům přeji krásný, pohodový adventní a vánoční čas, plný klidu a
rozjímání.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Máme šikovné rodiče a děti… u nás ve školce.
Někteří tatínci našich dětí ve školce se ochotně pustili do řešení zastínění
zahrady, o kterém jsem již psala v minulém článku. Ještě do Vánoc udělají
stavební základy a na jaře 2017 postaví dřevěný kruhový altán. Máme nákresy,
máme schválení revizního technika a máme hlavně ochotné tatínky, kterým
velmi děkujeme.Také děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem – prací,
finančně, skutky i slovem- pomáhají mateřské škole. Věřte, že nás to velice těší
a máme příjemný pocit z toho, že jsme všichni společně “na jedné lodi“, na které
„plujeme” dnešní dobou přinášející časté změny, občasné stresy, velké i malé
starostí a nejistoty. Mnohdy totiž stačí pouhý úsměv, spokojenost rodičů a
hned je dobře nám všem.
A bylo nám dobře i na našem výletě
v listopadu, kdy jsme navštívili LIPKU,
pracoviště Jezírko – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání mládeže a dětí.
Cestovali jsme autobusy, tramvají, prakticky
jsme si vyzkoušeli dopravní výchovu, které
jsme se věnovali v říjnu ve školce. Na jezírku
jsme absolvovali zážitkový program plný
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činností a aktivit „Večerniček na výletě“ zaměřený na poznávání přírody.
Závěrem programu si děti prolézaly model skutečného mraveniště, ze kterého
nám doslova „vyjížděly“ po skluzavce ven. Svačiny nám chutnaly, program nás
moc bavil a odpoledne jsme přijeli plni dojmů a nových zážitků.
Plno dojmů s sebou přináší také
adventní období, které prožíváme ve
školce nyní. Děti už ví, že si zdobíme
školku, vyrábíme, tvoříme, kreslíme,
zpíváme, tancujeme, hrajeme si až
do vánočních prázdnin. Navštíví nás
Mikuláš se svojí družinou, prožijeme
Vánoční besídku s připraveným
programem, pohrajeme si s novými
hračkami, co nám přinese školkový
Ježíšek a ještě si smlsneme na
vánočním cukroví, které přinesou šikovné mamky, babičky na předvánoční
posezení ve třídě.
Slovy známého prozaika, dramatika a herce Jana Wericha, jeden z jeho citátů
máme ve školním vzdělávacím program “ten umí to a ten zas tohle a všichni
dohromady udělají moc”přejeme příjemnou adventní dobu, pěkné Vánoce a
v novém roce 2017 si popřejme žít spokojeně ve zdraví a vzájemném pochopení
a pomoci.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

VÁNOČNÍ PUNČ
Milí sousedé, Řícmaňáci a příznivci pohodové nálady!
Obec Řícmanice pro Vás připravila druhý ročník předvánočního setkání VÁNOČNÍ
PUNČ. Bude se konat v sobotu 17.prosince 2016 od 15 do 18 hod. v sále
Restaurace U Lajcmanů. V nabídce budou zabíjačkové speciality a domácí
klobásy z kuchyně pana Lajcmana, sýry, čerstvě upečené vafle, různé druhy kávy,
víno a nebude chybět ani pravý domácí punč (i v nealko verzi). Pro děti jsou
připraveny vánoční dílničky. K tomu všemu zahrají muzikanti z Řícmanic na
lidovou i vánoční notečku. Hoďte předvánoční přípravy za hlavu a přijďte! Jste
všichni srdečně zváni.
Kulturní výbor obce
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TJ SOKOL ŘÍCMANICE
Sokol ani v zimě nespí, ale cvičí!
Pravidelně cvičí všechny věkové kategorie, od malých dětí s rodiči po seniory.
Letos jsme zkusili zase pár novinek - Pilátes - pondělní cvičení pro ženy
s cvičitelkou Veronikou Peťkovou. Každou středu cvičí ženy se Silvou Bočkovou
Power jógu, školní děvčata mají pátky zpestřené zumbou s Renčou Diatkovou,
nebo s Verčou Kubíčkovou. Váháte? Přijďte vyzkoušet! Rozvrh pro celý týden
najdete na nástěnce pod čekárnou, nebo na webových stránkách Řícmanic.
Co se v našem Sokole na podzim dělo?
V neděli 9.října se několik draků vzneslo nad Vinohrádkami při tradiční Drakiádě.
Sešlo se hodně dětí s koupenými i doma malovanými draky, a všichni si přáli, aby
větrné počasí vydrželo. Ani jsme nestihli vyhodnotit nejlepší a nejhezčí draky,
když vítr přinesl první kapky. Za chvíli se spustil velký déšť, většina dětí se
rozprchla domů do sucha.
Večerní hru Les ve tmě jme připravovali na neděli 6.11. Před polednem začalo
pršet a s malými přestávkami pršelo celé odpoledne. Akci jsme museli zrušit a
rozhodli jsme se dát počasí i dětem šanci o týden později. Opět přišla spousta
odvážných dětí. Cestu podle značek s baterkou procházely menší děti s rodiči,
větší šly samy nebo po dvojicích. Po trase hledaly označené obrázky a poznávaly
lesní zvířátka a rostliny. Na Nivce byl všem kromě sladkostí odměnou krásný
výhled na Řícmanice osvětlené úplňkem.
Martinský lampionový průvod se vydal 10.11. stejnou cestou jako minulý rok.
V Močílkách brzy odbočil úvozem k Vinohrádkám. Pořadatelé pouštěli děti do
temného úvozu po malých skupinkách, tak si mohl každý prohlédnout spoustu
svítících, krásně vydlabaných dýní. Velké kouzlo měly i krabičky s hezkými,
vyřezanými obrázky a se svíčkou uvnitř.
I přes malou nepřízeň počasí, (od
poledne drobně mrholilo) se sešlo
hodně dětí se svítícími lampiony a
byla to krásná podívaná pro
všechny. Děti přivolaly Martina na
bílém koni a dostaly od něj koš
s perníčky.
Také letos jsme si pozvali Mikuláše,
čerta a anděla. Děti se naučily pro
Mikuláše
společnou
básničku,
potom pod vedením rodičů vytrháváním vyrobily krásné papírové hvězdy,
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kterými vyzdobily oponu na jevišti. Statečně téměř všichni přišli za Mikulášem na
jeviště odříkat básničku nebo zazpívat písničku a za to dostaly od anděla balíček
dobrot. Dětem se odpoledne líbilo a jestli si zapamatují sliby co dali Mikulášovi,
uvidíme za rok.
Za pár dní nás čeká naše již v pořadí
27. Zlatonedělní vycházka. Sejdeme
se v neděli 18.prosince na zastávce
autobusu v 9.15 hodin a vyrazíme
autobusem do Babic, navštívíme
tradičně Křtinský chrám, poslechneme zvonohru a kolem poledne se
opět odměníme obědem v Hostinci
u Fárlíků. Zpáteční cesta do
Řícmanic proběhne podle přání
účastníků, většina se vydá pěšky.
S jakým předsevzetím se vydáme do nového roku? Budeme se snažit opakovat
všechny úspěšné akce, vymýšlet a organizovat nové a také stále cvičit!
Děkuji výboru i cvičitelům naší TJ, a také všem našim členům a příznivcům za
dosavadní přízeň a spolupráci v uplynulém roce a všem přeji hodně elánu a
příjemných chvil v pohybu v nadcházejícím roce 2017!
Nakonec mi dovolte za celý výbor TJ Sokol Řícmanice popřát všem našim
občanům krásné a spokojené vánoční svátky, do nového roku zdraví, štěstí,
lásku, pohodu a dobrou náladu!
Eva Olešovská, starostka TJ

SK ŘÍCMANICE
Tenis
Letošní tenisová sezóna skončila v polovině října v důsledku nepříznivého počasí.
Pro příští rok plánujeme úpravu hracího řádu, která by se měla dotknout cen za
pronájem kurtů v určitých „nevýhodných“ hodinách.
Podrobnosti budou zveřejněny v jarním vydání zpravodaje, na nástěnce
Sportovního klubu a také na webových stránkách obce.
Starší přípravka
V podzimní sezóně jsme hráli skupinu „C“, ve které jsme měli za cíl sehrát
vyrovnané zápasy a umístit se kolem středu tabulky. Kluci spolu hrají už třetím
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rokem, jsou na sebe zvyklí a věřili jsme, že právě tato skutečnost jim pomůže
v zápasech proti věkově silnějším mužstvům; máme totiž v týmu jen 2 borce
narozené 2006, další 4 jsou ročník 2007 a 5 kluků 2008. Avšak věkový (a výškový)
rozdíl byl často pro naše hráče velkou překážkou. Dokázali jsme zvítězit pouze
jednou, a to na hřišti ČAFC Brno „B“ poměrem 4:5. S Kohoutovicemi a se
Svratkou jsme prohráli o jediný gól a s Bystrcí a se Slovanem o dva. Tyto čtyři
porážky nás velice mrzí, protože to byly vyrovnané zápasy, ve kterých jsme mohli
dosáhnout nejméně na remízy, avšak vlastní (často nepochopitelné) chyby nám
tyto zápasy prohrály. Věříme, že kluci budou přes zimu pilně trénovat a v jarní
části soutěže předvedou lepší hru bez zbytečných chyb a s lepšími výsledky.
Stejně jako v minulých letech, i letos přes zimu trénujeme v tělocvičně –
tentokrát jezdíme do Babic.
Zúčastníme se také několika halových turnajů, kde kluci budou mít možnost
změřit síly i s jinými soupeři než se kterými se potkávají v mistrovské soutěži.
Před vánočními svátky pojedeme na turnaj do haly Startu Brno na Lesné a
začátkem února do nové haly Tatranu Bohunice. Během ledna nebo února také
plánujeme uspořádat vlastní halový turnaj znovu v hale v Tišnově, kde jsme byli
v minulých letech velice spokojeni.
Začátek jarní sezóny je 1.
dubna 2017.
Znovu
bychom
rádi
vyzvali všechny nové
zájemce z řad kluků i
holek narozených 2009
až 2012, aby se svými
rodiči přišli za námi na
tréninky, které jsou
v tělocvičně v Babicích
pravidelně každé pondělí
od 17 do 18 hodin.
Muži
V podzimní části sezóny II. třídy městského přeboru skončilo naše mužstvo na
12. místě se 14 body. Nejlepším střelcem mužstva byl i přes zranění Petr Zajac se
6 brankami. Tato část sezóny byla ovlivněna zraněními některých klíčových
hráčů, hlavně Romana Beránka a Petra Zajace.
Jako nováček soutěže podalo naše mužstvo mnoho nevyrovnaných výkonů a
bohužel se také projevila špatná fyzická kondice na konci některých zápasů.
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Začátek zimní přípravy jsme naplánovali na pondělí 2.1.2017 v hale na Veterině.
Tam budeme trénovat jednou týdně zhruba do půlky února. Na zlepšení fyzické
kondice zařadíme přípravu jednou týdně na spinningových kolech, a jakmile to
počasí dovolí, začneme chodit ven na hřiště.
Před začátkem soutěže mužstvo odehraje přátelské utkání na hřišti s umělou
trávou v Medlánkách.
Začátek jarní sezóny je 25. března 2017.

Silvestrovský fotbálek
Sportovní klub jako již každoročně připravuje na poslední den roku, tj.
31.12.2016 od 10 hodin na hřišti „Silvestrovský fotbálek“, na který jste
samozřejmě srdečně zváni. Něco na zahřátí bude samozřejmě připraveno.
Sportovní maškarní karneval
Na příští rok připravuje sportovní klub tradiční maškarní karneval na téma
„Kreslené a retro filmové seriály“. Datum konání je naplánováno na 18. února
2017 od 19 hodin.
Sportovní klub přeje všem svým příznivcům a fanouškům krásné prožití svátků
vánočních a mnoho štěstí a hlavně zdraví v roce 2017.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.
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HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
23. 10. 2016 jste v naší obci mohli opět zaslechnout sirénu, kterou byl vyhlášen
hasičský poplach pro místní výjezdovou jednotku. Ze zprávy, která ve stejnou
dobu přicházela členům jednotky, jsme byli informováni, že za koupalištěm hoří
travnatý porost. Na místo události jsme se vzápětí dostavili s naší cisternou.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení pod kontrolou
majitele pozemku. Majitel byl poučen, že v těchto případech je potřeba nahlásit
plánované pálení klestí na Krajské operační středisko Hasičského záchranného
sboru. A to prostřednictvím elektronického formuláře na adrese
http://www.firebrno.cz/, případně telefonicky. Vyplněním formuláře, který
zabere cca 1 minutu vašeho času, splníte nejen svou povinnost, ale hasiči budou
znát přesnou polohu pálení klestí a budou moci v případech nahlášení požáru
třetí osobou tuto skutečnost ověřit a nevysílat na místo události jednotky
požární ochrany.
Jako každým rokem, tak i letos na
podzim, probíhal sběr železného
šrotu,
který
provádí
SDH
Řícmanice. Peníze, které za
prodaný šrot získáme, použijeme
na údržbu techniky, která je
v majetku SDH. O víkendu, kdy
sběr probíhal, jsme byli požádáni
občanem obce, jestli bychom mu
nepomohli s otevřením bytu, od kterého si zabouchnul dveře s klíčem uvnitř v
zámku. Tyto případy hasiči obvykle řeší jen tehdy, pokud se jedná o nebezpečí
z prodlení. Občanovi jsme ovšem vyšli vstříc a byt otevřeli.
Na našem zásahovém automobilu
CAS Škoda 706, byla provedena
oprava karoserie. Jednalo se o výměnu zkorodovaných zadních dveří.
Po opravě vznikl i nový úložný
prostor pro věcné prostředky
požární ochrany.
Koncem roku, jsme zakoupili
chybějící vybavení ke zvýšení
akceschopnosti jednotky, a to
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například i včelařskou kuklu pro likvidaci obtížného hmyzu. Nemusíme tedy již
improvizovat a používat starou záclonu jako ochranu, jak tomu bylo i naposled,
když jsme likvidovali sršní hnízdo z památníku padlých na návsi.
S Erenou - Pragou RN a stříkačkou Sigmund pumpy jsme se zúčastňovali akcí se
zaměřením na historickou techniku. Před zimou jsme na zmíněné technice
provedli nezbytnou údržbu.
Letos podruhé jsme uspořádali Branný
závod, kde si děti mohly vyzkoušet
svoje fyzické a orientační dovednosti.
Každý, kdo se závodu zúčastnil, obdržel
nejen pamětní medaili, ale i sladké
odměny. U táboráku na „cvičáku“ se
opékaly špekáčky a pro dospělé bylo
připraveno svařené víno a „točené“.
Nejen děti se zúčastnili soutěže střelby
vzduchovkou na cíl.
3. března 2017 Vás zveme na závěrečný a nejnavštěvovanější ples sezóny Ostatkovou zábavu. U pekelně dobrého občerstvení a vždy bohaté tomboly se
dozvíte drby z dědiny. Přijďte tedy všichni nebo budeme „drbat“ i Vás.
Všem občanům Řícmanic přejeme krásný vánoční čas a vše nejlepší v Novém
roce.
Za výjezdovou jednotku SDH obce a SDH obce Řícmanice Zdeněk Alexa

ORA ET LABORA 2010
Je možné projít uchem jehly?
Ptá se žák učitele: „Proč lidé dříve viděli Boha a my ho nevidíme?“ Starý učitel
odpovídá: „Protože dnes se už nikdo nechce hluboko sklonit.“
Bůh k nám přichází do jeskyně – do chléva, sklání se k nám a my k němu můžeme
přijít s čímkoliv, v jakémkoliv stavu, jen musíme mít touhu a otevřené srdce.
Bohu může každý důvěřovat víc, než svým blízkým, dokonce víc, než sám sobě.
Doba, která předchází době vánoční je jakousi temnotou. Kolik temnoty nás
obklopuje – strach, osamělost, hlad, teror, války..to vše je součást našeho světa,
ale nemá poslední slovo. Každé světlo je o to víc vidět, o co větší je tma. A tak o
to lépe můžeme postřehnout světlo, které v temné noci ve stáji vzešlo. To světlo
je darem pro všechny, pro všechny, kdo o ně mají upřímný zájem.
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Hvězda na zemi jeskyně v Betlémě, označuje místo, kde se podle tradice Ježíš
narodil. Do Chrámu narození, který byl vybudován nad jeskyní se člověk dostane
jen, pokud se sehne, když se hluboce pokloní… Velkou bránu do chrámu před
staletími zazdili a ponechali jen malý vstup, kterému se říká „ucho jehly“.
Vánocemi ale cesta za světlem nekončí, provází nás celým rokem, zve nás
k následování. Jít touto cestou denně, je pozvání od samotného Boha. Nelekejme
se překážek a změn, které nás na cestě čekají, nechoďme po vyšlapaných cestách
svého života. Po setkání v betlémské jeskyni se nám otevírají nové životní cesty,
ani tři mudrci nešli z Betléma stejnou cestou jako do Betléma.
Přejeme vám i nám, ať se s touto nabídnutou cestou nemineme, ať dokážeme
přijmout dar, který nám nadělil sám Bůh, ať se jen nedíváme na zabalený dárek,
který z obav, nedůvěry, ostychu či odmítnutí do konce života nerozbalíme…
Betlémské světlo, které si můžete vzít na Štědrovečerní stůl, bude již tradičně
umístěno pod vánočním stromem na návsi.
Krásné a požehnané vánoce a celý nový rok vám všem vyprošuje
o.s. Ora et Labora 2010

SENIOŘI INFORMUJÍ
Jaký byl výlet seniorů dne 18.10.2016?
Tentokrát to byla návštěva Moravského krasu do míst, které ještě neznáme.
A program byl opravdu nabitý:
- Prohlídka jeskyně Výpustek ve Křtinách
- Oběd v zámecké restauraci taktéž ve Křtinách
- Prohlídka ,,Domu Přírody“ na Skalním mlýnu
- Zahradnictví Doubravice nad Svitavou
Ráno před odjezdem nebylo počasí příliš vlídné, ale přesto se náš podzimní
zájezd vydařil! Autobus byl zcela obsazen, zúčastnilo se 43 seniorů. Pěkné zažití
zájezdu nám hned po ránu přišel popřát starosta obce, pan Libor Slabý a
doprovázela nás zastupitelka obce paní Blanka Koutská.
Po prohlídce jeskyně Výpustek, která
nás ohromila svou zajímavou minulostí
a rozlehlostí, jsme si pochutnali na
dobrém obědě v zámecké restauraci
ve Křtinách a pokračovali směrem na
Skalní mlýn, kde se nachází poměrně
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nový objekt ,,Dům přírody“. Kdo tento objekt ještě nenavštívil, tak neváhejte!
Nenásilnou a zajímavou formou s využitím řady technických vymožeností se zde
dozvíte o přírodě od pravěku až do dnešní doby. Průvodkyně v objektu byla
velice příjemná paní ze Křtin a ještě příjemnější byl ředitel ,,Domu přírody“ pan
Ing. Miroslav Chlápek, který je od nás z Řícmanic a celou prohlídku zorganizoval.
Moc mu za to děkujeme. Po prohlídce jsme ještě měli možnost posedět v malém
kinosále s drobným občerstvením a pak jsme pokračovali dál do doubravického
zahradnictví. To je zajímavé tím, že je
zde kromě všemožného rostlinstva
i pštrosí farma a přímo v zahradnictví
i obchůdek se pštrosími lahůdkami.
A to už byl závěr našeho putování a
spokojeni jsme se vraceli domů.
Za finanční podporu, kterou poskytla
na zájezd obec Řícmanice, srdečně
děkují všichni senioři.
Za seniory Jiřina Krajíčková
Pozvání na setkání seniorů
Milí senioři a příznivci našich setkání, zveme vás na již tradiční předsilvestrovské
posezení, které se uskuteční v obecní knihovně dne 28.12.2016 od 18.00 hod.
Udělejte si čas na poslední posezení v tomto roce při kávičce, dobrém vínku a
příjemném popovídání. O zábavu bude postaráno a nebude chybět i něco
malého k zakousnutí.
Jste všichni srdečně zváni!

VČELAŘSKÝ KOUTEK
Pod stromeček kilo medu, potěší i mráze dědu
Máme tu poslední vydání zpravodaje a s ním i poslední číslo letošního roku.
Včely zažívají svůj zasloužený zimní odpočinek a včelaři dávají čas k rozjímání.
Zavírám oči a přemýšlím, jak by asi mohl vypadat den včelaře středního věku?
Včelař středního věku samozřejmě na své včely nezapomíná. Hned po ránu o
Štědrém dni vyskočí z postele, a to dříve, než se probudí celá jeho včelí rodina a
vydá se cestou, ještě neprošlapanou, zavátou sněhem ke svým úlům. Umrzlý sníh
mu praská pod nohama, opatrně odmete sníh z česen a přiloží kousek něčeho
medového ze stolu. Po návratu domů pak, kam jeho oko dohlédne, vidí své děti
hodné jako včelí medvídci Čmelda a Brumda, jak věší perníčky na vánoční
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stromeček. A hned vedle pak pilnou včelí maminku v zástěře, jak lítá po kuchyni
a zpívá svým medovým hláskem píseň Karla Gotta „Uhů, uhů, ptáci už krouží
včely šly spát“ a svůj kulinářský prolet zakončí písní „a o tom vypráví nám naše
včelka Mája“. Atmosféru Štědrého dne tak dokresluje vůně ze svíček z včelího
vosku a hladina medoviny v lahvi, která se nečekaně rychle odpařuje.
Otevírám oči, už nerozjímám. Rovnám ve stojanu stromeček, kymácí se,
opadává. Jehličí píchá, je všude. Kolik stál peněz? Neodpovídám. Nemáme veku a
kup vajíčka. V uších mi zní píseň „Ladovská zima“…bo silničáři tak jak každý rok
su překvapeni velice, že sníh jim zasypal silnice …mi v ušich zní. Spěchám tak
rychle, abych to všechno stihl. A stihl. U Štědrovečerního stolu sedíme všichni.
Včelí maminka, včelí medvídci Čmelda, Brunda i já včelař středního věku. Na
obloze vyšla první hvězda. Je čas k slavnostní večeři.
Jak už se stalo tradicí, jeden vánoční vtip na závěr:
„Maminko, můžu mít na Vánoce psa?”
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.”
Závěrem chci poděkovat jménem všech včelařů za zázemí obecní knihovny k
občasným schůzkám, a za dotaci, kterou již pravidelně každým rokem zastupitelé
obce Řícmanice a okolních vesnic pro náš spolek schvalují.
A co přání pod vánoční stromek? Mrazivý celý leden, sněhovou nadílku a úsměv
na tváři do nového roku.Tak ať nám bzučí i o Vánocích.
Za řícmanické včelaře Pavel „Harry“ Křížek

klub deskových her
I na začátku nového roku budeme hrát
pravidelně každý týden v úterý od 17 do
19 hodin v řícmanické knihovně. Znáte
hry jako Splendor, Celestia nebo Blood
Rage? V hodnocení herních serverů
okupují přední příčky a zahrát si je
můžete zrovna třeba s námi! Přijďte se podívat do knihovny, nebo mi napište na
mail vendulala@email.cz, zařadím vás do „klubového oběžníku“. A v únoru se
můžete těšit na další soutěžní kvízové odpoledne.
Aktuality k termínům hraní najdete i na FB ve skupině Klub deskových her
Řícmanice.
Vendula Borůvková
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znáte ji?
Do našeho předvánočního vydání
zpravodaje jsme se rozhodly udělat
rozhovor o Tříkrálové sbírce s paní
Ivanou Slanou a doplnit své znalosti,
možná i vaše, nebo historii znáte?
Poprvé v novodobé historii uspořádali dobročinnou sbírku spojenou s koledováním v olomoucké arcidiecézi. V roce 2000 tady koledníci vyrazili do ulic na
základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve středověku, kdy se ve
městech a na vsích hrávaly hry s biblickou tematikou. Vyprávělo se v nich také o
mudrcích z dalekého východu a o tom, jak se přišli poklonit novorozenému
Ježíškovi do Betléma. Zkratka K + M + B + se běžně vykládá jako iniciály tří králů,
ale pravděpodobnější je, že jména králové získali až podle ní (a na základě
významů zmíněných výše). Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání
Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu, a to na celý
rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna i
Ducha svatého, nejsou to tedy plusová znaménka, spojující iniciály.
Ivo, jaká je tradice u nás, v Řícmanicích, jak to vlastně vzniklo a kolikátý už
bude ročník? Účastní se také okolní obce?
Nadcházející Tříkrálová sbírka bude v Řícmanicích v pořadí pátá. V roce 2012 mě
oslovil Míša Malý, že by chtěl chodit jako jeden z králů v Řícmanicích. Zjistili jsme
podmínky pořádání a připojili jsme se k obcím Babicím nad Svitavou, Kanicím,
Bílovicím, Ochozi. Sbírka byla pořádaná nadací Charita Česká republika, v naší
obci ve spolupráci s občanským sdružením Ora et labora 2010 za podpory
Obecního úřadu Řícmanice.
V sobotu 3.1.2013 bylo prvních šest koledníků s doprovodem požehnáno na
návsi u kříže panem farářem Jaroslavem Filkou a poté se vydali od domu k domu
přinášet radostnou zprávu koledou My tři králové jdeme k Vám... Byli to: Michal
Malý, Verunka Tomková a Anička Vlková, Anežka Švancarová, Anička a Jozífek
Hustákovi. Doprovodily je paní Jiřina Krajíčková, Jiřina Tomková a Ivana Slaná.
Vybralo se 11 104 Kč .V dalších letech požehnali koledníkům Mons. Jan Peňáz a
pan farář Michal Seknička. V roce 2016 bylo již dvanáct koledníků s doprovodem
požehnáno na návsi u kříže a poté se vydali od domu k domu (Anežka
Švancarová, Anička a Jozífek Hustákovi, Eliška Zemanová, Michalka Drlíková a
Gábinka Sobolová, Barunka Alexová, Kateřina Křížková a Filip Tomek, Terezka
Malá, Klárka a Lucinka Hustákovi. Doprovodily je paní Jiřina Tomková, Věra
Alexová, Martina Drlíková a já. Vybralo se 14 729 Kč
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Dětem bylo vždy po náročném putování připraveno pohoštění a byly odměněny
dárkem na památku od sdružení Ora et labora 2010.
Sbírka má jistě svá pravidla, můžeš nám je přiblížit?
Koledování v průběhu
Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům.
Skupinku tvoří obvykle
tři koledníci v dětském
věku převlečení za
bájné krále (mudrce z
východu), kteří se podle
tradice
přišli
do
Betléma poklonit novorozenému
Ježíškovi.
Sbírka se koná v průběhu prvních dvou
lednových týdnů a na
počátku koledníkům zpravidla žehnají biskupové a kněží. Koledníky lze rozpoznat
podle průkazky vystavené Charitou ČR. Kasička, do které koledníci vybírají, musí
být úředně zapečetěná starostou Řícmanic. V následujícím roce se bude konat
7. ledna. Starosta jistě vyhlásí termín rozhlasem. V následujícím roce uvidíte 12
malých koledníků. Kasičky se rozpečetí za přítomnosti starosty na obecním
úřadě, peníze se spočítají a předají v pokladničkách s výčetkovým listem a
ostatními doklady koordinátorce sbírky paní Barboře Burešové na Diecézní
charitu Brno – Služby Brno, tř.Kpt. Jaroše 9.
Víte, kam šly peníze např. z poslední sbírky?
Podle informací Diecézní charity Brno byly rozděleny na několik projektů : na
Provoz Dětského domu Zábrdovice, Azylový dům pro lidi bez domova, Chráněné
bydlení sv. Michaela, Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Chráněné
bydlení sv. Anežky, Noclehárna pro lidi bez domova, Charitní pečovatelská služba
(Prevence žloutenky na území města Brna, vakcíny) , Celsuz -dluhové poradenství
a další.
Poděkovaní za tuto záslužnou činnost patří nejen Ivaně Slané, patří také všem,
kteří dohlížejí na správný průběh, paní Jiřině Krajíčkové, Jiřce Tomkové, Věrce
Alexové, Martině Drlíkové a Evě Slané a také malým koledníkům, kteří vytrvale
navštěvují dům od domu, hezky zpívají a koledují. Také patří poděkování paní
Daně Menšíkové, která každý rok všem koledníkům připravuje Poděkování za
skvělé Tříkrálové koledování a vybírá dárky koledníkům na památku.
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Pátý ročník tříkrálové sbírky se bude konat v Řícmanicích v sobotu 7.1.2017 od
13:00hod.
Noví zájemci z řad dětí i dospělých se mohou hlásit na mobil: 728 408425 u paní
Ivany Slané. Kostýmy a papírové čepice koledníci dostanou.
Děkujeme všem, kteří v minulých letech otevřeli koledníkům svoje dveře a srdce,
a podpořili charitní dílo. Věříme, že až v lednu u vašich dveří zazvoní tři králové,
budete jim nakloněni.
Připravily Eva Olešovská a Blanka Koutská

pod lupou
Na našich stránkách Vám pravidelně představujeme osobnosti, které mají
zajímavou práci, koníčka nebo jsou něčím výjimeční. Jejich úspěchy sledujeme i
nadále.
Přesně před rokem jsme si povídali s dnes
dvanáctiletou Natálkou Potůčkovou, která se věnuje
sportovnímu aerobiku. Závodí v disciplíně step
aerobik týmů v kategorii kadeti (11-13 let). Na jaře
letošního roku se její tým probojoval na mistrovství
Evropy, které se konalo v Karlových Varech. Děvčata
zde získala bronzovou medaili. V říjnu se pak
zúčastnila Mistrovství světa ve sportovním aerobiku
a fitness družstvech 2016 ve Vídni. Velkým
úspěchem byla už samotná nominace. I když se
finále děvčatům nevydařilo podle jejich představ,
umístila se na krásném čtvrtém místě. Natálce
gratulujeme!!!
Již nyní začíná trénovat nové sestavy na příští sezónu. Přejeme hodně úspěchů!
Ivana Hegerová
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čumichova dobrodružství
Díl třetí: V nebezpečí života!
Křeček Čumich chtěl zažít dobrodružství, ale nějak se mu to vymklo z pacek. On,
křeček domácí, se už několik měsíců sám a samotinký pokouší přežít v
“divočině” řícmanických lesů!
“No prostě si lehnu a probudím se na jaře.”
“Fakt?A to jako nepotřebuješ ani na záchod?”
Čumich nedůvěřivě koukal na svého kamaráda
ježka, který právě labužnicky dojedl posledního
už trochu uleželého slimáka.
“Ne.A abys mi tady dělal v rohu bobky,
zatímco budu spát, tak o to nestojím ani
náhodou!” zafuněl ježek a nesmlouvavě ho strkal ven z kutlochu, který si
vyhloubil v hromadě roští, suché trávy a spadaného listí.
“Ježine, nedělej fóry! Aspoň na pár týdnů mě tady nech!” zaprosil Čumich. “Budu
si po sobě uklízet.”
Ježek nesouhlasně frkl.
“Už jsem řekl.Hledej si jiný podnájem. Já budu chrnět a ty si sem budeš tahat
myši na večírky. Ani náhodou! A pakuj se. Už mám nejvyšší čas zalehnout! Nebo
se tady zabarikáduju i s tebou a ty umřeš do jara hlady! Se vsadím, že tuhle
větev, co budu mít místo dveří, neodtáhneš, ani kdyby sis káknul do kožichu.”
No co mohl dělat? Na ten poslední rozhovor s Ježinem si Čumich od té doby
vzpomněl nejmíň stokrát. Křeček se tenkrát jen zklamaně zaškaredil, ale nakonec
popřál brachovi dobrou noc a raději vylezl ven.
Zase sám! A to se mu žilo tak krásně.U křížku, kam ho osud zavál po jeho
neúspěšném pokusu dostat se zpátky k lidem, se brzy seznámil s novými
kamarády.Turisti tam nikdy nepiknikovali, takže zvířátka mezi sebou nebojovala
o drobky z tatranky nebo zakutálané kolečko uheráku. Přijali ho moc hezky!
Čumich se nastěhoval právě k Ježinovi, kterému pomáhal lovit slimáky. Starému
ježkovi to dost bodlo. A Čumich si konečně po těch osamělých dnech u studánky
mohl s někým každý večer popovídat.Jenže Ježin už byl pán v letech.A některé
zvyky nehodlal měnit. A tak se křeček na konci listopadu nenadále ocitl bez
střechy nad hlavou.
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“Běž k prasečí zatáčce.”Řekl mu tehdy ještě Ježin.Tam najdeš vždycky něco k
snědku.Jestli chceš přežít zimu v lese, ty karikaturo myši zkřížené s veverkou, tak
jedině tam!”
A tak šel. Den. Dva. Tři. Dělal zastávky, aby si v zmrzlé zemi vyhrabal něco k
snědku a našel si bezpečný úkryt na noc.
Naštěstí nebloudil.Směr držel lehce, prý je to pořád skoro rovně a potom
doprava a dolů.On samozřejmě chodil příkopama. Zas tak odvážný není, aby si to
štrádoval po hlavní cestě, všem dravcům na očích! Zatáčku skutečně našel.A
Ježin nelhal. Byl to ráj!
Čumichovi už pár dní pořádně kručelo v břiše. A najednou se před ním otevřel
pohled na učiněnou hodovní tabuli. Jablka! Co na tom, že potlučená a mrňavá! A
bylo jich tolik! Z hustého koberce padančat sem tam vykukovaly ostrůvky šrotu.
A hlavně: nikde nikdo! Jakoby ta hostina unikla zrakům všech hladovců z okolí.Jo,
mohlo to být Čumichovi trochu podezřelé. Ale on měl hlad. Velký hlad. A na nic
jiného nemyslel.
Vysvětlení přišlo pár hodin po setmění. Tou dobou se Čumich blaženě zavrtával
do hromádky zmrzlého, ale suchého listí, které vítr nafoukal do roští rostoucího
na samém okraji zatáčky. Nehodlal se od nečekané hostiny vzdálit dál, než bylo
nezbytně nutné! Všude okolo se vznášela vůně jablek, takže křeček ani
nezpozoroval, že kupka skrývá ještě něco jiného, než trávu a listí. “Zaječí bobky!”
začenichal, když si uvědomil, do čeho se to zabořil až po bříško. “Fuj!” vyprskl
vztekle. Teď aby si hledal jiný úkryt a ještě půlku noci strávil vyčesáváním
smrdutých kuliček z kožichu! Jenže na další úvahy mu nezbyl čas.
Ze tmy lesa se v dálce vylouply dva svítící body.A za nimi další.A další.Začal
rozeznávat i velké temné stíny.Přibližovaly se.A zlověstně přitom dupaly a funěly.
“Co to má u všech hlodavců být?” blesklo Čumichovi hlavou.Odpověď přišla s
prvním z návštěvníků.Nebo spíš - domácích pánů?V zatáčce se objevil divočák.A
pořádný.Ze štětinaté hlavy čněly obrovské špičáky, které naháněly strach.Prase
mocně zavětřilo.“Měli jsme tu škodnou!Zlodějíčka!” zachrochtalo vstříc svých
přicházejícím druhům.“Cítím cizí pach!”
Čumichovi spadlo srdce až někam k ocásku a kdyby nevěděl, že jsou to zaječí
bobky, přísahal by, že si strachy nadělal tamtéž.“Někdo nám ujídal z našich
jablek!” zaklektal kňour zuřivě spodními zuby.Smečka mohla mít kolem dvaceti
členů.Všichni se zkoumavě zastavili a jali se čenichat. Točili se kolem dokola na
svých malých nožkách a zlověstně kouleli očima. “Možná se tu ještě
ukrrrývá!”Zachrochtala jedna bachyně.“Pach je ještě čerrrrstvý!” Popocházeli po
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mýtince a dloubali rypáky do chuchvalců trávy. Čumich se už pomalu loučil se
životem.“Prasata jsou přece všežravci”, opakoval si v duchu informaci, kterou
kdysi, ve svém bývalém domově u lidí, zaslechl z televize.“Sežerou mě!To je
konec!” Dal by se možná na útěk, i když mu to připadalo stejně marné, jako
zůstat trčet v listí. Jenže nedokázal se ani pohnout.Strach ho úplně ochromil.
Nakonec to bylo dobře.Když totiž jedno z prasat přišlo až k jeho úkrytu,
znechuceně si odfrklo.“Pánové, vykadil se nám tu zajíc!” oznámilo
ostatním.“Fuj!” ozvalo se sborově hlubokými hlasy.“Potvorrrra běhavá, až ho
potkám, natrrrrhnu mu prrrdel,” zahlásila bachyně. Potom už se kňouři pustili do
jídla.
Čumich ani nedutal. Srdíčko mu divoce tlouklo, celé ty dlouhé hodiny
nezamhouřil oka. Byl vzhůru ještě dlouho poté, co se spokojení divočáci
odkolébali zpátky do hlubin lesa. Co kdyby se některé vrátilo pro nášup! Teprve
se svítáním se vypotácel ze své smradlavé skrýše.“Ty bobky mně opravdu
zachránily život”, drbal se užasle za ušima. Ale na nic dalšího už nečekal. Pelášil
dolů po cestě tak dlouho, dokud neviděl, že les pozvolna řídne.Nožky se mu
pletly únavou. Našel si opuštěnou myší noru pod kořeny borovice a teprve teď si
dovolil odpočinout. Okamžitě usnul! Ne že by to bylo o moc lepší. Každou chvíli
se s trhnutím probudil, to jak ho ve snech honily strašidelné prasečí přízraky s
obrovitými kly…
“Tak tohle vůbec není dobrý začátek zimy, Čumichu,” zapištěl vyděšeně. “Co
teď?” Znovu usnul.
Třetí díl příběhů na pokračování o křečku Čumichovi jste právě dočetli.
Poznáte, kde se Čumich potkal s divočáky? Z Řícmanic je to kousek! 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 druhém díle jste správně hádali rozcestí U křížku.
Připravila Vendula Borůvková
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ŘÍCMANICKÁ PUTOVNÍ KEŠKA III
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, na druhé u srnčí studánky. Teď se však na další dva měsíce přesouvá na
souřadnice 49.2516931N, 16.6929519E. 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 zápisníčkem, do
kterého zapište své jméno a datum ulovení kešky. Uvnitř najdete i drobnosti,
z nichž jednu si můžete vybrat. Zkuste ale sami zanechat něco na oplátku hračku z Kinder vajíčka, samolepku, korálek… 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

VÝZVA
Vážení občané,
dostavbou nového hřiště s kluzištěm dochází k dokončení a ucelení našeho
areálu sportu a volného času. Jeho součástí je koupaliště, tenisové kurty,
fotbalové hřiště a multifunkční hřiště.
Domníváme se, že by bylo dobré mít pro tento areál jednotný název, aby mohl
být prezentován jako celek.
Proto spolu s investorem kluziště vyhlašujeme soutěž o název našeho areálu.
Měl by být stručný a výstižný.
Odměnou za vítězný návrh je částka 3 000,- Kč a jedna permanentní vstupenka
na koupaliště pro letní sezónu 2017.
Vaše návrhy můžete posílat na:
Mail: obec@ricmanice.cz
SMS: 724 999 866
nebo písemně, či sdělit osobně na OÚ
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MOBILNÍ ROZHLAS
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÁNOČNÍ PUNČ
aneb koledování trochu jinak

v sobotu 17. prosince 2016 od 15 do 18 hod. v sále Restaurace U Lajcmanů
ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN
18. prosince 2016
ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
24. prosince 2016 ve 22 hod. na návsi pod vánočním stromem
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SENIORŮ
28. prosince 2016 od 18.00 hod. v obecní knihovně
Jste srdečně zváni.
SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
31.12.2016, sraz v 10 hod. na hřišti
AMATÉRSKÉ DIVADLO ŠKEBLE Z LANŠKROUNA
21. ledna 2017 v sále Restaurace U Lajcmanů
PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISE
ve cvičebně TJ Sokol Řícmanice – termín upřesníme
OBECNÍ PLES
28. ledna 2017 v sále Restaurace U Lajcmanů
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
29. ledna 2017 v sále Restaurace U Lajcmanů
SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL
18. února 2017 v sále Restaurace U Lajcmanů
OSTATKY
3. března 2017 v sále Restaurace U Lajcmanů
BESEDA U CIMBÁLU
18. března 2017 v sále Restaurace U Lajcmanů
Řícmanický zpravodaj vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice,
IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595.
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