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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení občané ! 
Zima, která nás letos ani pořádně neza-
sáhla, nás pomalu opouští a čeká nás 
opět období, kdy je možné začít s růz-
nými stavebními pracemi, rekonstruk-
cemi a budováním.  
Z větších oprav je v plánu vybudovat 
opěrnou zeď bránící sesuvu části cesty 
na Nivku. Zde hrozí sesuv do přilehlé 
nemovitosti. Zejména žádáme všechny 
občany, aby na této cestě dodržovali 
vjezd vozidly do 5 t.  
V současné době čekáme na nacenění 
prací na případnou opravu nebo větší 
rekonstrukci schodů Na Skále.  
Dále řešíme opravu koupaliště. Zde 
také čekáme na rozpočet, abychom vě-
děli, v jakých číslech se vůbec pohybu-
jeme a kolik financí musíme „někde“ 
sehnat.  
V plánu je také oprava našich dřevě-
ných autobusových zastávek.  
Samozřejmě největší letošní stavbou, 
která oficiálně začala 2. 3. 2020 je vý-
stavba vodojemu a doplnění vodovod-
ního řádu.  
V letošním roce máme požádáno o ně-
kolik nových dotací a některé pokračují 
z minulého roku. Z JMK jsme nově žá-
dali o dotaci na pořízení Změny územ-
ního plánu, na Následnou péči o sad 
nad hřbitovem a Úpravu veřejného 
prostranství. 
Z Operačního programu Životní pro-
středí žádáme dotaci na „Rozšíření sys-
tému separace odpadů“.  

Úspěšní jsme byli v získání dotace pro 
naše dobrovolné hasiče na nový hasič-
ský dopravní automobil. Kdo sleduje 
práci našich hasičů, dobře ví, že si nové 
Déáčko zaslouží. Starý vůz bude sloužit 
pro obecní účely.  
Další akcí, která pokračuje z minulého 
roku, je rekonstrukce veřejného osvět-
lení. Na veřejné osvětlení jsme získali 
dotaci z ministerstva průmyslu a ob-
chodu z programu EFEKT.  
Podrobněji se o dotacích dočtete v sa-
mostatném příspěvku nebo z článků 
našich spolků.  
V letošním roce oslavíme 810. výročí od 
založení naší obce. Tomuto výročí 
chceme věnovat několik kulturních 
akcí. První nejbližší plánovaná akce je  
v neděli 14. června. O konkrétním pro-
gramu a dalších termínech vás budeme 
včas informovat.  
Začátek letošního roku nás všechny do-
stal do velmi složité situace. Nouzový 
stav jsme celoplošně ještě nezažili a 
nutná přibývající opatření jsou samo-
zřejmě pro každého omezující. Těžko 
psát do zpravodaje nějaké informace, 
protože situace se mění několikrát 
denně. Věřím, že Bezpečnostní rada 
státu a celá vláda bude nadále dělat 
maximum, my občané se budeme cho-
vat zodpovědně a celou situci zvlád-
neme.          
A právě proto o to víc přeji vám všem 
hlavně ve zdraví prožitý celý rok 2020.  

Libor Slabý, starosta  
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NABÍDKA SENIORŮM 
 
Vzhledem k vyhlášení karantény z dů-
vodu šířícího se koronviru obec 
Řícmanice ve spolupráci s místními 
hasiči nabízí seniorům kteří nemají 
možnost pomoci příbuzných nebo 
přátel : 
Zajištění nákupu základních potravin, 
dovoz léků, dopravu na neodkladnou 
návštěvu lékaře. 

724 607 052 Zdeněk Alexa, hasiči 
602 728 204 Jiří Běluša, dobrovolník 
724 999 899  Libor Slabý, obec 
Nabízíme všem občanům možnost  
zajištění dovozu obědů. Žádáme pří-
padné zájemce, aby nás co nejdříve 
kontaktovali obec@ricmanice.cz 
724 607 052, 724 999 866.

 
Libor Slabý, starosta 

 

DOTACE 2020 
 
1. Dotace, o které je požádáno  
„Rozšíření systému separace od-
padů“.  
Z Operačního programu Životní pro-
středí žádáme dotaci na „Rozšíření 
systému separace odpadů“. Popis čin-
ností: zpevnění plochy u velkých kon-
tejnerů na ekodvorku. Vybudování 
dvou přístřešků, nákup šesti velkých 
kontejnerů o objemu do 12 m3 a cel-
kem 450 ks domácích barevných po-
pelnic o objemu 240 l na tříděný od-
pad – papír, plasty a bio.  
Rozpočet 1 286 000,-, dotace 85%  
Případná realizace rok 2020.  
„Následná péče o sad“  
Z programu Životního prostředí JMK 
jsme požádali o dotaci na projekt „Ná-
sledná péče o sad“.  
Popis činností: několikrát do roka 
bude prováděna zálivka, stromy bu-
dou vyžínány, ošetřovány mulčem,  
 

štěpkou atd. Budou prováděny vý-
chovné řezy. Uhynulé sazenice budou 
nahrazeny novými. Rozpočet je  
 
70 000,-Kč, žádáme o 44 000,- Kč, tedy 
cca 63%. Realizace 2020.  
„Revitalizace parku na návsi“  
Z programu Rozvoje venkova JMK 
jsme požádali o dotaci na projekt „ Re-
vitalizace parku na návsi“. Cílem pro-
jektu je, aby se náves stala místem při-
rozeného setkávání lidí všech gene-
rací. Nejedná se v žádném případě o 
celkovou rekonstrukci návsi. V sou-
časné době chceme pouze upravit 
park vedle obchodu. Definitivní verzi 
toho, jak by měl prostor vypadat, za-
tím nemáme. Chtěli bychom, aby se 
občané k záměru měli možnost vyjád-
řit a vznést svoje připomínky či ná-
měty. Ideálně by bylo o celé věci dis-
kutovat přímo na místě. Prostor pro
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diskusi na tohle téma bude v sobotu 
28. 3. 2020 na jedné z plánovaných 
obecních akcí.  
Rozpočet 305 000,- Kč, žádáme  
o 150 000,- Kč, tedy cca 50%.  
„Změna územního plánu“  
Z dotační oblasti Regionální rozvoj 
JMK jsme požádali o dotaci na projekt 
„Změna územního plánu“  
Zde žádáme o 175 000,- Kč, tedy také 
50%. Změna č. 1 je v řešení, ukončení 
akce je plánováno na letošní rok.  
2. Dotace již obdržené  
„Rekonstrukce veřejného osvětlení“  
Dotaci jsme získali z Ministerstva prů-
myslu a obchodu z programu EFEKT. 
Na opravy stávajícího osvětlení vydá-
váme stále větší finance, a proto jsme 
se rozhodli nahradit toto novým 
úsporným osvětlení. V současné době 
probíhá výběrové řízení na dodava-
tele. Rozpočet 2 515 000,-, dotace je 
50%. Realizace 2020.  
„Voda“ V letošním roce čeká naši obec 
velká investiční akce s názvem 
„Řícmanice – vodovod, doplnění“. 
Jedná se o nový průtah vody přes 
obec, výstavbu vodojemu, čerpací sta-
nice a doplnění několika vodovodních 

řadů v obci. Celá akce bude trvat 
téměř 2 roky.  
Na webu obce bude do oddělení Pro-
jekty zařazena akce Vodovod, kde bu-
dou uloženy dokumenty k této stavbě.  
Zejména sledujte orientační plán 
prací, který bude při výraznějších 
časových změnách průběžně aktual-
izován.  
Co v nejbližší době připravujeme:  
Na letošní jaro připravujeme akci, 
které jsme dali název „Řícmanický 
úklidový maraton“.  
O podrobnostech Vás budeme 
průběžně informovat. Nyní alespoň 
informace o jednotlivých termínech.  
20. - 21.3 2020 tradiční hasičský sběr 
železného šrotu aneb „Ukliďme si 
doma“  
28. 3. 2020 „Akce Z“ aneb „Ukliďme si 
před domem a společně naši náves“  
4. 4. 2020 celorepubliková akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“  
Od soboty 21.3.2020 otevíráme 
Sběrné místo. 

Simona Malá, místostarostka 
Libor Slabý, starosta
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INFO Z ÚŘADU
 
Místní poplatek za komunální odpad  
je splatný nejpozději do 31.5.2020 
Sazba: 600 Kč za každou osobu s 
trvalým pobytem v obci Řícmanice, 
cizince, za každý objekt určený nebo 
sloužící k rekreaci, dále za dům s č.p. 
nebo byt, kde není žádná osoba 
hlášená k trvalému pobytu. 
Variabilní symboly při bezhotovostní 
platbě: 
Občané s trvalým pobytem v obci, 
rodinné domy : 
VS 12020xxx (kde xxx je číslo popisné 
domu, nuly se doplní zleva) 
Občané s trvalým pobytem v obci, 
bytové domy : 
VS 120xxxyy (kde xxx je číslo popisné 
domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní 
zleva) 
Za prázdné domy s č.p. nebo byty, kde 
není žádná osoba hlášená k trvalému 
pobytu VS 52020xxx (kde xxx je číslo 
popisné domu, nuly se doplní zleva ) 
Za chaty bez trvalého pobytu  
VS 62020xxx (kde xxx je evidenční 
číslo chaty, nuly se doplní zleva) 
Za cizince 
VS 72020xxx (kde xxx je evidenční 
číslo chaty, č.p. rodinného domu, nuly 
se doplní zleva) 
Specifický symbol při bezhotovostní 
platbě: 1337 
 Místní poplatek za psy 2020 
 Poplatek je splatný nejpozději do 
31.5.2020 
Sazba:  150 Kč za prvního psa a 225 Kč 
za každého dalšího psa 

Důchodci: 80 Kč za prvního psa a 120 
Kč za každého dalšího psa 
 Variabilní symboly při bezhotovostní 
platbě: 
 Občané s trvalým pobytem v obci 
VS 32020xxx (kde xxx je číslo popisné 
domu, nuly se doplní zleva) 
Občané s trvalým pobytem v obci, 
bytové domy 
VS 320xxxyy (kde xxx je číslo popisné 
domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní 
zleva) 
Specifický symbol při bezhotovostní 
platbě: 1341 
Platby lze provádět: 
 Hotovostně v úředních hodinách 
(Po: 15-18 hod, St: 9-11 a 15-17 hod) 
na pokladně OÚ Řícmanice,  
Bezhotovostně na účet obce Říc-
manice č. účtu 2901372652/2010, k.s. 
0308 
Posíláte-li platbu prostřednictvím in-
ternetového bankovnictví, můžete do 
zprávy pro příjemce vypsat: 
Co hradíte (odpady, pes, nájemné za 
chaty) 
U odpadů jména všech osob, za které 
hradíte, u psů jméno majitele 
Číslo popisné, u chat číslo evidenční i 
se zn. E, jinak nelze poznat, zda se jde 
o chatu 
Informace z kroniky: 
Narození dětí v roce 2019:  7  
Zemřelí občané v roce 2019:  10 
Počet přistěhovaných občanů v roce 
2019: 16 
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Počet odstěhovaných občanů v roce 
2019: 19 
Počet obyvatel k 1.1.2020:  805 

 
Petra Katolická, OÚ 

 

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
 
A opět je tu začátek dalšího roku a s tím 
i suchá statistická data:  
Knihovní fond zůstává prakticky stejný, 
některé poškozené, opotřebované či 
dlouho nepůjčované knihy byly vyřa-
zeny, aby uvolnily místo novým kni-
hám. Bylo nakoupeno celkem 104 knih, 
za celkovou sumu 17.107,- Kč . Naku-
pujeme přes e-shop, nebo Knižní klub s 

výhodnými slevami. Počty registrova-
ných čtenářů, jejich celková návštěv-
nost i počet výpůjček se také prakticky 
nemění. Stejně tak se nemění i ná-
vštěvy webových stránek, on-line ná-
vštěvy knih, katalogu, či vstupy do vý-
půjčního protokolu.  
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K webovým stránkám knihovny jen 
ještě připomínám: vstup je možný dvo-
jím způsobem:  
1. přímo - :  
https://knihovnaricmanice webk.cz/  
2. přes web obecní – v kapitole služby 
a organizace v podkapitole obecní kni-
hovna klik na obrázek knihovny  
Z nových knih:  
Pro dospělé: Di Fulvio Luca: Sen, který 
se naplnil - velkolepý příběh, kde na-
vzdory násilí, prostituci a drogám vítězí 
láska a lidská důstojnost /příběh emi-
grantů do zámoří v 19. a 20. století/ 
Jacobs Anne: Venkovské sídlo - 2. 
Bouřlivé časy - pokračování rodinné 
ságy po návratu na rodinné sídlo v bý-
valé NDR. Dvořáková Petra: Chirurg - 
příběh lékaře, chirurga, který bojuje s 
alkoholem i s problémy v rodině 
Bryndza Robert: Kanibal z Nine Elms - 
první kniha z další série úspěšného au-
tora thrillerů. Lapena Shari: Nevítaný 
host thriller, v odlehlém hotelu dojde k 
vraždě a všichni jsou podezřelí. Picoult 
Jodi: Záblesk života - na reprodukční 
klinice dojde ke střelbě a pacienti se 

stávají rukojmím. Svěrák Jan: Bohemia 
- mladý český režisér má touhu natočit 
film pro Hollywood a potkává britskou 
producentku. Goodwin Daisy: Viktorie 
- příběh mladičké královny V. Británie a 
Irska. Morris Heater: Tatér z Osvětimi 
a Cilčina cesta - dva romány podle sku-
tečných osudů z konc.tábora a gulagu 
Čeští autoři: Rodinné povídky - reno-
movaní čeští spisovatelé odhalují bo-
lesti rodinných a mezilidských vztahů 
Tudor C.J.: Kříďák a Jáma - dva drsné 
thrillery, od kterých se ale nemůžete 
odtrhnout, Pawlowská Halina: Takhle 
jsem si to teda nepředstavovala - další 
z povídkových knih úspěšné autorky 
Vácha Dalibor: Hoří už Praha? - vá-
lečný román z 2. sv. války navazuje na 
předchozí knihu Hranice /máme také/ 
Pro děti: Pařízková Tereza: Stela a 16 
huskyů - příběh dívky, která se s otcem 
- ,,mašerem,, a jejich psy dostala až na  
Aljašku, na prestižní psí závody  
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky 
- Na spadnutí - již 14. díl příhod Grega 
Heffeyho 

Hana Staňková, knihovnice 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Komu se nelení, tomu se zelení 
 
I nám se brzy „zazelená“a to především 
na zahradě naší školky. Během 12le-
tého provozu, což bylo 1.3.2020, státní 
spádové MŠ v Řícmanicích se podařilo 
dokončit vybavení celé třídy tak, aby 
byl využit co nejlépe daný prostor a 

děti měly svá místa pro hru, relax, po-
hyb a tanec, zpěv, stavění, vaření,  
česání, kreslení, pozorování a zkou-
máni….  a přitom všem jsme se ve 
školce cítili všichni jako doma.  
 
Podívejte se na naše webové stránky 
www.msricmanice.cz.  
Třída by tedy byla. A co zahrada?  
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Tam je, i když se to možná někomu 
nezdá, z mého pohledu ještě dost 
práce. Sice máme pěknou zahradu, ale 
já vidím, že může být ještě lepší. Proto 
o rekonstrukci a zlepšování přemýšlím 
již delší dobu a hledám různé možnosti 
řešení. V tomto směru jsem velmi 
vděčná šikovným a ochotným rodičům, 
kteří na své vlastní náklady vybudovali 
a ještě vybudují na zahradě pro děti 
krásné věci. Za to všem vám, aktivním 
rodičům, patří velké poděkování. 
 A „ zazelená“se na zahradě ještě víc. 
Podařilo se mi totiž získat dotaci od 
SFŽP ČR na vybudování a úpravy 
dětských hřišť a zahrad v přírodním 
stylu pro předškolní děti. V této chvíli 
máme úspěšně podanou a přijatou 
žádost. Cílem projektu je úprava a vy-
budování nových prvků v přírodním 
stylu na zahradě školky, které vhodně 
doplní a rozšíří environmentální 
vzdělávání dětí a umožní propojení 
vzdělávání dětí uvnitř mateřské školy 
se vzděláváním venku. Jednoduše 
řečeno, chceme se s dětmi co nejvíce 
přesunout ve výchovně vzdělávací 
činnosti na zahradu. Nyní nás čeká 
plánování a rozvrh prací, hledání a re-
alizace. Plánované zahájení projektu je 
1.5.2020 a předpokládaný termín 
ukončení je 31.10. 2021.Takže:  
„ S chutí do toho a „ půl“ je hotovo“ .  
A „zazelená“ se i dětem na veřejnosti. 
Mateřská škola se zapojila do příprav 
na oslavy výročí naší obce.  Budeme s 
dětmi připravovat vystoupení, při 
kterém využijeme naše nové diato-
nické zvonky a především šikovnosti 
dětí. Termín akce byl stanoven na 

neděli 14.6. 2020 odpoledne. 
Předběžně s termínem, milí rodiče, 
počítejte.  Další pokračování oslav 
obce je plánováno na září 2020. 
 
Ani děti ve školce „nelení“.  Podívejte 
se na do galerie fotek na www.msric-

manice.cz a uvidíte, co vše s dětmi ve 
školce podnikáme. Jedna z hodně 
zajímavých akcí byl praktický nácvik 
dětí v poskytování první pomoci. Byli 
jsme překvapeni, že se děti nebály a 

ošetřovaly se navzájem v situacích, 
které vypadaly jako ve skutečnosti.  
 
 
A nám všem se „zazelení“s přichá-
zejícím jarem. 

Hana Janošková, ředitelka MŠ 
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LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEMÍČEK 
 
Co nového v Lesní mateřské škole 
Šemíček ? 
Zima byla mírná, zásoby dřeva vysta-
čily, nezastihly nás žádné třeskuté 
mrazy. Led a mráz jsme si jednou týdně 
užili na bruslích na Řícmanickém hřišti.  
Přes zimní měsíce jsme se poctivě sta-
rali o ptáčky, kterým jsme do dvou  
krmítek sypali slunečnicová semínka. 
Při jejich hromadných náletech na  
krmítka jsme měli příležitost si krásné 
opeřence prohlédnout a naučit se je 
pojmenovat. Poznáme sýkorku, hýla, 
brhlíka, vrabce, červenku, i sojku, která 
se do krmítka sotva vešla. Teď na jaro 
ptáčkům vyrobíme a rozvěsíme po lese 
ptačí budky, aby se u nás nejen nakr-
mili, ale i vyvedli další generaci ptáčků, 
kteří budou spolu s námi v lese u 
školky. A odměnou nám bude nejen je-
jich přítomnost, ale i jejich krásný zpěv, 
který po uplynulé zimě tak rádi sly-
šíme. Ptačí zpěv si vychutnáváme třeba 
při odpoledním odpočinku v jurtě nebo 
při svačince na louce.  
Jaro v lesní školce přivítáme výrobou lí-
tečka, ale před tím nejprve za halekání 
lidových říkaček a zpěvu písniček, ra-
chocení hrnců a pokliček vyneseme 
„Morenu“. Tentokrát budeme putovat 
dále než jen k Řícmanickému potůčku 
Časnýři. Vypravíme se s Morenou až do 
Bílovic, abychom měli jistotu, že jsme 
zimu vyhnali pryč a bude krásné vo-
ňavé jaro. Přijďte posílit naše řady  
(bližší informace ve vývěsce u zastávky 
autobusu na návsi).  

A s jarem nás čeká spoustu dalších ak-
tivit ve školce i mimo školku. Pokraču-
jeme v projektu v rámci ekologické vý-
chovy „I v kapce vody je svět“, tento-
krát s názvem „Voda kolem nás“ - opět 
nám bude odborným průvodcem 
RNDr. Monika Krolová Ph.D., hydrobi-
olog z Akademie věd ČR, České Budějo-
vice. V rámci tohoto projektu bychom 
měli podniknout dobrodružné výpravy 
k vodním tokům Jihomoravského 
kraje, ale i dál. Na podzim jsme byli v 
Modré na botanické a sladkovodní ex-
pozici Živá voda, kde jsme se seznámili 
s životem ve vodě i kolem vody, s vod-
ními živočichy i rostlinami řeky Mo-
ravy. Naprosto nás okouzlil vodní svět, 
na který jsme koukali skrze prosklený 
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tunel a doslova jsme si mohli na velké 
ryby i sáhnout.  
Před Vánocemi jsme omrkli i burácející 
Divokou Orlici, které je úplně jiná než 
poklidná řeka Svitava. A Divoká Orlice 
nás zavedla i na zámek Potštejn, kde 
jsme spolu s herci putovali interiérem 
zámku a byli součástí „Betlémského 
příběhu“.  
Ale to jsme utekli k vánočním svátkům 
a my tu máme jaro. Těšíme se, co 
všechno zažijeme. Nejen vítání jara, ale 
třeba jarní vyjížďky na konících, dlouhé 
lesní výpravy do okolí Římanic. První 
letošní podvečerní posezení u ohně s 
rodiči, kdy si opečeme špekáčky, zazpí-
váme si a třeba společně nanosíme 
dřevo do dřevníku na příští zimu. Také 
k nám do školky zase bude chodit paní 
Staňková, knihovnice z Řícmanické kni-

hovny, která nám po obědě v jurtě pře-
čte nějakou bezva knížku na pokračo-
vání. Budeme opět navštěvovat kurzy  
keramiky v dílně nového sídla RC Žirafa 
v Bílovicích nad Svitavou. Pod kreativ-
ním vedením paní Daniely Matejovi-
čové děti obohatí své domovy netra-
dičními keramickými dílky.  
Je toho hodně co nás čeká. Přijďte se k 
nám podívat - v rámci zápisu nových 
dětí vás srdečně zveme na „Den ote-
vřené jurty“, který se budou konat 
22.4.2020.  
Zápis nových dětí v naší lesní školičce 
proběhne ve dnech 5. - 6.5.2020.  
Pořádáme i jarní a letní příměstské tá-
bory. Bližší informace naleznete na na-
šich webových stránkách www.skolka-
semicek.cz nebo na facebooku 
www.facebook.com/skolkasemicek.  

Jana Gajdušková, ředitelka 
 LMŠ Šemíček 

 

 SOKOL ŔÍCMANICE 
 
V lednu a v únoru probíhala po několik 
čtvrtečních večerů v sále naší restau-
race Tančírna. Při reprodukované 
hudbě jsme si zopakovali několik 
plesových tanců – kromě polky a 
valčíku taky waltz, jive, tango, cha-cha 
a blues. 
Na konci února se dvě žákyně z Říc-
manic Verča  Diatková a Kristýnka 
zúčastnily župních závodů v plavání, 
Kadlečíková ,kde ve své kategorii ob-
sadily pěkné čtvrté a páté místo. 

Tato zima byla již po třetí ve znamení 
bruslařských kurzů a to jak pro děti tak 
dospělé. 31 dětí pravidelně každou 
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středu navštěvovalo lekce bruslení ve 
třech kategoriích dle pokročilosti. Moc 
nás potěšil zájem dětí ve věku od 4 do 
6 let, kterých bylo 15. Ti trénovali pod  

 
vedením lektorky Lucky Hronové zá-
kladní bruslařské dovednosti. Větší 
měli v tréninku zařazeny i prvky kraso-
bruslení a hokej. Nedělní večer patřila 
ledová plocha 15-ti ženám. 
Kolemjdoucí mohli obdivovat 
především jejich skupinové formace. 
Velká škoda je, že bruslařská sezóna 
trvá každý rok z důvodu teplého počasí 

kratší dobu. Děkujeme majiteli za 
poskytnutí kluziště za výhodných fi-
nančních podmínek. 
Na dětský maškarní pohádkový karne-
val jsme pozvali brněnské divadlo Ke-
jkle s herečkou Petrou Klímovou. Ta 
připravila program pro více než 50 
menších dětí v maskách i větších bez 
masek. Děti sbíraly perly pro Zla-
tovlásku, nosily perníčky a plnily další 
pohádkové úkoly. V malé tombole 
každý něco vyhrál, a nakonec se všichni 
vyfotili s velkým bílým pohádkovým 
Jednorožcem. 
Vzhledem k bezpečnostním opatřením 
z důvodu šířícího se koronaviru jsme 
nějaký čas přerušili pravidelné cvičení 
a odložili chystané akce.  
Věřme, že tato mimořádná situace 
brzy pomine a všichni se zdraví vrátíme 
na značky a budou pokračovat  
všechny naše aktivity. 

Eva Olešovská, starostka T.J. 

 

SK ŘÍCMANICE 
 
V sobotu 1. února jsme uspořádali již 
tradiční Sportovní maškarní karneval, 
tentokrát na téma „Řemeslo má zlaté 
dno“. Karnevalu se zúčastnilo 35 ma-
sek a zhruba stejný počet civilních ná-
vštěvníků.  
Ve čtvrtek 27. února navštívili naši 
obec zástupci Národní sportovní agen-
tury v čele s předsedou panem Mila-
nem Hniličkou. Po krátké debatě v ka-
binách, kde jsme jim stručně vysvětlili 
situaci u nás, si prohlédli celý sportovní 

areál. Bližší informace jsou uvedeny v 
článku pana starosty.   
Kádr mužstva mužů zůstal pro jarní 
boje nezměněn a tým zahájil přípravu 
na jarní část sezóny 8. února přátel-
ským utkáním v Dolných Salibách. 
V tomto zápase naše nekompletní se-
stava prohrála 5:1. Tréninky probíhaly 
každé úterý od 19 hodin na umělé 
trávě v areálu Sparty Brno. V sobotu 7. 
března jsme sehráli přátelské utkání na 
umělé trávě VUT Brno s mužstvem 
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Adamova, v němž jsme zvítězili 3:2 
brankami bratří Zbořilů a Tomáše 
Poláka. 
Další přípravné utkání bylo napláno-
váno na 14. března na přírodní trávě ve 
Zbýšově, ovšem vzhledem k současné 
situaci se tento přátelský zápas 
neuskuteční. 
První jarní mistrovské utkání jsme měli 
sehrát v neděli 22. 3. 2019 v 15:30 
hodin na domácím hřišti s vedoucím 
mužstvem soutěže SK Obřany, avšak 
všechna soutěžní utkání byla až do 
odvolání zrušena ... 
Oba naše mládežnické týmy chodily 
trénovat každé úterý od 17:30 do 
19:30 do tělocvičny v Babicích. 
Vzhledem k současné situaci s 
uzavřením škol byly další halové tré-
ninky zrušeny a trénovat začneme 
venku na hřišti 25. března. 
Zimní přípravné halové zápasy 
mladších žáků probíhaly formou 
„miniligy“ v nové hale v Maloměřicích. 
Poslední pátý turnaj jsme měli sehrát 
15. března, avšak s ohledem na ome-
zení akcí kvůli nebezpečí nákazy 
koronavirem jsme byli nuceni tento zá-
věrečný turnaj zrušit a jako platné byly 
vyhlášeny výsledky po čtvrtém turnaji 
– vítězem se staly Obřany, na druhém 
místě byl Start Brno, třetí příčka patří 
našemu „Áčku“, čtvrté místo obsadil 
Adamov a na pátém místě skončilo 
naše „Béčko“. 
Podzimní půlmistr, náš tým mladší 
přípravky, hrál zimní halovou ligu 
v tělocvičně na Tuháčkové, kde se 
sešlo 21 týmů z Brna a okolí. Naši 

půlmistři pokračovali ve skvělých 
výkonech a na pěti turnajích dosáhli na 
13 vítězství, 2 remízy a jen 1x prohráli 
s celkovým skóre 69:16. Avšak 
výsledky se nesečítaly a každý turnaj 
tak začínal od nuly, proto v zá-
věrečném finálovém turnaji to bylo 
drama až do poslední sekundy se šťast-
ným koncem pro nás, protože jsme o 
jeden jediný gól předstihli druhý Zlín a 
naše mladší přípravka celou halovou 
ligu vyhrála !!! Hlavní cenou za vítěz-

ství v halové lize byla sada nových 
dresů a už se těšíme až v nich náš 
úspěšný tým uvidíme v akci. 

Věříme, že se podaří epidemii nákazy 
koronavirem zvládnout a až se život 
vrátí do normálu, budeme moci zase 
chodit na fotbal a uvidíme na našem 
hřišti všechny 3 naše týmy. 
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Také během letošní zimy jsme zorgani-
zovali pro děti do 12-ti let Základy 
hokejové techniky, které každou 
sobotu od 10:00 do 11:30 hod vedl 
Petr Vojanec. 8. února se uskutečnilo 
přátelské hokejové utkání žáků Říc-
manice – Březina, ve kterém naši borci 
přesvědčivě zvítězili, ale podstatné je, 
že zápas měl diváckou kulisu a kluci si 
jej opravdu užili. 

 
Před námi je také nová tenisová 
sezóna 2020, na kterou se všichni 
tenisté už jistě těší. Rozvrh pronájmu 
tenisových hodin na kurtech, pravidla 
a hrací řád pro rok 2020 zůstávají 
stejné jako v uplynulém roce 2019. 
Jelikož poptávka na pronájem teni-
sových kurtů je stále vysoká, prosíme 
všechny, kdo mají rezervované hodiny, 
aby si svoje časy zkontrolovali. 
Vzhledem k nejistému začátku sezóny 
SK zatím nebude vybírat peníze za 
pronájem kurtů. Jakmile se situace 
změní, budeme vás informovat. 
Následně pak příspěvky a platby za 
pronájem bude vybírat sekretář klubu 
Roman Kubíček každé pondělí od 18:30 
hodin v restauraci nebo dle telefonické 
domluvy na telefonním čísle 
603 556 207. 

Stejně jako loni platí pravidlo, že člen 
SK má nárok na pronájem pouze dvou 
hracích hodin za týden.  
Ceník pronájmu kurtů na rok 2020: 

Nečlen SK Řícmanice 
1200,- Kč/hodinu v čase 8 – 19 h 
1000,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h  
Člen SK Řícmanice – cena pro členy 
platí po zaplacení členského příspěvku 
SK a odpracování minimálně 10 - ti bri-
gádnických hodin 
600,- Kč/hodinu v čase 8 – 19 h 
500,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h 
Pronájem hodiny kurtů 
150,- Kč/hodinu 
 
Předpokládané termíny přípravných 
prací na tenisovou sezónu 2020 jsou 
následující: 
21. – 22. března 2020 - Jarní úklid, 
pokládání antuky. 
28. – 29. března 2020  Dokončení 
prací, válení kurtů, kdykoliv od 9 – 19 
hodin nebo po domluvě se správcem 
areálu.  
13. - 14. dubna 2020 -  Osazení kurtů a 
odzkoušení stavu povrchu. 
Předpoklad zahájení tenisové sezóny 
je 15. dubna 2020. 
S ohledem na aktuální situaci dojde 
velmi pravděpodobně ke změnám. 
Všechny informace budou zveřejněny 
v nástěnce Sportovního klubu a na 
webových stránkách. 

 
Za SK Řícmanice Roman Kubíček 

a Jaroslav Olešovský ml 
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Národní agentura sportu 

  
Ve čtvrtek 27. 2. 2020 navštívili naši 
obec členové Národní agentury sportu 
v čele s jeho předsedou Milanem Hni-
ličkou. NAS je nově ustavená organi-
zace, která bude mít na starosti dotace 
z oblasti sportu. Tedy i oblasti sportu a 
sportovního zázemí malých spor-
tovních klubů. Společně jsme si 

prohlédli všechny prostory od kou-
paliště po multifunkční hřiště - kluziště. 
Zejména z kluziště byl hokejista Milan 
Hnilička přímo nadšen. Z časových 
důvodů ale pozvání na večerní 
hokejový zápas odmítl.  
Debata se rozvinula ve fotbalových 
kabinách. Diskutovalo se o všech prob-
lémech malých sportovních klubů, o 
možnostech budoucího financování 
provozu, ale i o investicích do spor-
tovního zázemí.  
Jsme rádi, že Řícmanice byly poctěny 
touto návštěvou a věřím, že nám před-
stavení našeho rozsáhlého spor-
tovního areálu pootevřelo dvéře k bu-
doucím financím pro naše sportovní 
spolky.  

 Libor Slabý 
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HASIČI INFORMUJÍ 
 
Dobrý den Řícmanice, 
posledním zásahem naší výjezdové 
jednotky v roce 2019, právě na Silves-
tra, byl požár v Bílovicích nad Svitavou. 
Jednalo se o požár kuchyňské linky 
v bytovém domě. 
První zásah v letošním roce byl 
v sobotu 11. ledna, ve stejný den, kdy 
náš sbor pořádal výroční Valnou 
hromadu. Začalo hořet v bývalé ne-
mocnici LDN v Babicích nad Svitavou. 
Zde naše jednotka zasahovala již po 
několikáté, vždy se jednalo o požár, 
který zapálili bezdomovci, kteří zde 
přespávají. 
31. ledna byl vyhlášen požární poplach 
a vzápětí jsme vyjížděli na požár garáže 
v Babicích nad Svitavou.   
Jak jsme se již zmínili, tak 11. ledna se 
uskutečnila výroční schůze SDH Říc-
manice a jednalo se o schůzi volební, 
kdy se na dalších pět let volil výbor 
sboru a revizor účtu. Dostavila se 
nadpoloviční většina naších členů a 
schůze tedy byla usnášeníschopná. 
Rovněž jsme přivítali hosty z naší obce 
a zástupce hasičů z blízkého okolí. 
Svého zástupce vyslalo i Sdružení 
hasičů Čech Moravy a Slezska. Touto 
cestou děkujeme předešlému výboru 
za jeho vykonanou práci. 
Výbor SDH Řícmanice byl zvolen ve 
složení: Starosta: Zdeněk Alexa, Jed-
natelka: Romana Vaníčková, Velitel:  
Jiří Kotas, Strojník: Leo Miewald, 
Pokladník: Milada Hrubá, Milan 

Stejskal, Martin Jurka, Jiří Halm, 
Dominik Vaníček jako členové výboru. 
Ve výboru jsme nově přivítali Miladu 
Hrubou, Jiřího Halma a Dominika 
Vaníčka. Zvolený výbor je devítičlenný 
oproti předešlému, který pracoval 
v počtu sedm. Revizorem účtu byl zvo-
len Martin Rokos. Zase je nás o trochu 
víc a celkem máme 57 členů. Těší nás, 
že se k nám hlásí zejména mladí, což je 
příslibem, že hasiči v Řícmanicích bu-
dou dalších 100 let. A tak se nám snad 
časem podaří založit oddíl mladých 
hasičů.  
Jak je již známo, náš sbor oslaví 
v tomto roce krásné, kulaté výročí 100 
let od jeho založení. V minulém čísle 
zpravodaje jsme se zmínili, že oslava je 
plánována na 30. května. Obracíme se 
na všechny spoluobčany s prosbou. 
Máte-li doma fotografie na kterých je 
něco z historie řícmanských hasičů, 
prosíme o jejich zapůjčení – v pořádku 
vrátíme. 
Tento termín samozřejmě platí a již 
nyní můžeme nastínit průběh oslav. 
V dopoledních hodinách proběhne 
slavnostní Valná hromada sboru pro 
naše členy a pozvané hosty. V od-
poledních hodinách se přesuneme na 
koupaliště, kde bude probíhat sa-
motná oslava. Těšit se můžete na 
hasičskou techniku, předvedeme vám 
práci hasičů, požární sport a všechno 
ostatní, co s hasičinou souvisí. 
Doufáme, že se nám podaří zajistit 
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ukázku i ostatních složek In-
tegrovaného záchranného systému, 
jako je Policie ČR a Zdravotní zá-
chranná služba. V odpoledních 
hodinách nám zahraje několik 
hudebních těles, a to jak místních, tak i 
přespolních. Na večerní zábavě nám 
zahraje v Řícmanicích již známá kapela 
Stará Banda. Samozřejmě pro Vás na-
chystáme něco dobrého k snědku a pít 
budeme „do plnopita“ Na programu 
stále pracujeme a těšit se tak můžete 
na mnohem více. Sami ještě nevíme, 
protože jak říkáme „HASIČI Z ŘÍC-
MANIC NEPLÁNUJÍ, ALE KONAJÍ“.  

Jak jste si mohli všimnout, tak slavit 
jsme začali již od začátku roku. Nově 
jsme pro naše členy uspořádali zabi-
jačku a na Masopust obnovili po 
mnoha letech průvod masek. I tento 

nápad se v našich hlavách zrodil opět 
na poslední chvíli a neměli jsme tak 
připravenou jedinou masku, jen z dob 

minulých nám na hasičce zůstala hlava 
medvěda. 
Akce se povedla a užili si jí jak její účast-
níci, ale věřím, že i ti, které jsme 
s průvodem navštívili. Nyní si sami 
pokládáme otázku, proč jsme čekali 
tak dlouho. Příští rok napečte, vypalte, 
natrénujte medvědí tanec a masky 
určitě přijdou. Děkujeme všem, co se 
průvodu zúčastnili, maskám, 
hudebníkům a mamince starosty 
sboru, která nám v šibeničním termínu 
ušila několik masek. 
 

Za SDH Řícmanice a výjezdovou jed-
notku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa 

 

VČELAŘSKÝ KOUTEK 
 
„Vždyť je  jaro,  zapni si kšandy, 
pozdravuj vlaštovky a muziko, ty 
hraj!“ 
Zpívá Pavel Dobeš v jedné ze svých 
písní. A i když na to kalendářní si 
musíme ještě chvíli počkat, venku je 
cítit každým coulem. V úlech matka 

začíná klást vajíčka první generaci 
letošních včel. Včely v teplejších dnech 
provádí první prolety a pomalu začíná 
být živo. Probouzí se les, zvířata, ptáci i 
medvědi. I když ti medvědi řícmaničtí 
dávají přednost ovocným destilátům 
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před medem. Inu proti gustu žádný 
dišputát. 
Krásné jsou bezesporu jarní procházky, 
scenérie které příroda umí vykouzlit, 
ranní východy slunce, mlhy v údolí pod 
zalesněným kopcem a deroucí se první 
tráva s hráškově zeleným nádechem. 
V brzkých ranních hodinách nás zdraví 
ptačí poslové jara. Kdo ještě nevyrazil, 
nejvyšší čas. Je tu jaro. 
Hned z jara je nutné provést kontroly 
včelstev. Inu takový vir je prevít a 
dokáže přes zimu zlikvidovat třeba 
70% včelstev. V padesátých letech se 
kleštík (Varroa destructor) rozšířil 
v Číně, v šedesátých letech na Dálném 
východě Ruské federace. Do Evropy byl 
postupně zavlečen na území Maďarska 
1976, 1977 byl zjištěn v Německu a asi 
1978 se objevil v tehdejším Českoslo- 
vensku. Po napadení se včely rodí 
často s deformovanými křídly, 
končetinami, nepřirozeně vysunutým 
sosákem. Pokud se kleštík rozmnoží 
řádově ve stovkách na včelstvo, pak 
není včelstvo schopné přežít zimu. 
Tento nežádoucí pasažér se šíří 

především prostřednictvím trubců, 
kteří rádi zalétávají do cizích úlů. Dále 
se šíří loupežemi dělnic a samozřejmě 
rojením včelstev. Od těch dob přinesl 
tento parazit vrásky nejednomu 
včelaři, biologovi, vědeckým týmům. 
Dlouhá desetiletí s ním bojuje takřka 
celý svět a zatím je to boj prohraný. Tak 
to mají ty včely těžké. 
 
… a jak už se stalo zvykem, jeden až dva 
na závěr. 
Sedí indián u vodopádu a kouká na 
svou ženu jak pere prádlo. V tom z 
vodopádu spadne kámen jeho ženě na 
hlavu a zabije ji. Indián zkušeně: "To už 
je třetí pračka, kterou mi zničil vodní 
kámen." 
 
Je jaro. Ptáci to dělají, motýlci to dělají, 
včeličky to dělají. Jen Ty to neděláš. 
Chceš to dělat taky? Ale to nejde! Lidé 
prostě nelétají! 
 
Tak ať nám bzučí i v předjaří 

Za Řícmanické včelaře  
Pavel „Harry“ Křížek 

ORA ET LABORA 
 
Období postu.  
Postní doba je dnes většinou vnímána 
jako čas, ve kterém si můžeme něco 
odepřít, něčeho se vzdát, nebo něco 
nevykonat. V církvi má toto slovo zcela 
určitý obsah. Půst páteční a půst 
přísný. Oba tyto posty drží církev 
jednak jako připomínku utrpení, které 
Pán podstoupil na kříži za nás, aby 

zahladil naše viny a také viny všech lidí. 
V podstatě je půst pokání za naše 
osobní hříchy a také za hříchy světa.  
Podíváme – li se, co se kolem nás a ve 
světě stalo a děje, je půst a tedy pokání 
oběť téměř nicotná, spíše symbolická. 
Přesto je potřebná. Připomíná nám 
naši zodpovědnost za naše myšlenky, 
slova a skutky, odpovědnost za to, jak 
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se chováme, jak se díváme na lidi ko-
lem nás, jak žijeme život, který jsme 
 
 dostali darem.  
Půst – a to se týká především postní 
doby před Velikonocemi, ale také Ad-
ventu, je účinným prostředkem inten-
zivnější obnovy a proměny člověka, jak 
ve smyslu duchovním, tak tělesném.  
Křesťané půst nevytvořili. Převzali jej 
jednak od Pána Ježíše, z jeho osobního 
příkladu ( 40 dnů na poušti ), ale i od 
pohanských škol, které půsty praktiko-
valy a měly s nimi velké zkušenosti.  
Již několik staletí před vznikem 
křesťanství se učitelé i žáci v řeckých a 
židovských školách nejdříve postili, než 
začali studovat matematiku, fyziku, 
nebo filozofii. Zkušenost s postem jim 
přinášela lepší soustředění, pro-
gresivní myšlení a dosahovali lepších 
výsledků. 
 Půst praktikovali také sportovci, 
zejména před soutěžemi a stravu volili 
takovou, aby dosáhli co nejlepších 
výsledků. Postili se také nemocní, pro-
tože věděli, že postem pomohou tělu 
zbavit se toho, co mu škodí, co do něj 
nepatří a co napomáhá nemoci.  
Podobné účinky postu, který působí 
pozitivně pro naše tělo, přináší zdraví i 
naší duši. Postit se můžeme od různých 
potravin, pamlsků, věcí, činností, ak-
tivit a závislostí.  
Půst spojený s modlitbou nám velmi 
brzy odhalí skutečnou podstatu naší 
bytosti a našeho života. Relativně 
rychle zjistíme jak moc a v čem jsme 

slabí, na čem všem jsme závislí, a čemu 
svým tělem, nebo myšlením a srdcem 
otročíme. O co všechno usilujeme a co 
vlastně ani nepotřebujeme.  
Na druhou stranu naše slabosti nám 
dávají nahlédnout na důležité věci a 
vztahy, které zanedbáváme a 
opomíjíme.  
Půst nám pomáhá odhalovat, jak jsme 
slabí, malí, sobečtí a závislí na mali-
chernostech. Teprve, když budeme v 
postu pokračovat , začneme vnitřně 
sílit, staneme se odolnějšími, 
trpělivějšími, chápavějšími, 
ohleduplnějšími, pravdivějšími k sobě i 
k druhým a svobodnějšími. Budeme 
schopnější odolávat rozličným 
námahám, trápením, pokušením, 
utrpením a nepříznivým situacím.  
Půst je také mocná duchovní síla při 
boji se Zlým. Pomáhá k dosažení Boží 
pomoci v naléhavých potřebách, k 
vysvobození od závislostí i k obrácení 
lidí na kterých nám záleží. Můžeme si 
vyprosit uzdravení, smír ve vztazích, v 
rodinách, ve společenstvích a také mír 
pro tento svět.  
 
Přejeme všem bez rozdílu, aby postní 
doba a půst přinesl posílení vztahů, 
osvobození od závislostí, uzdravení 
těla i duše a naději pro budoucnost.  

 
Za ORA ET LABORA 2010  

Leoš Kubíček 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA   2020 
 
Osmý ročník  Tříkrálové sbírky  
se konal v Řícmanicích v sobotu 
11.1.2020 
Koledníci vykoledovali 24 834,-Kč. 
Bylo to o 3 199,-Kč více než v roce 
2019. 
Za všech osmi sbírek se v Řícmanicích 
dohromady vybralo 132 146,-Kč. 
Velké díky patří všem občanům, kteří 
přispěli a tím pomohli potřebným. 
Touto cestou bych chtěla velmi 
poděkovat všem, kteří se na Tříkrá-
lové sbírce podíleli. Poděkování patří 
především koledníkům, kterých bylo 
v letošním roce dvanáct. Dále 
doprovodu a všem řícmanským or-
ganizátorům, kteří zajišťují 
občerstvení a upomínkové dárky pro 
koledníky. 

Také děkuji našemu panu starostovi 
Liboru Slabému za přislíbené perma-
nentky na řícmanské koupaliště pro 
letošní koledníky : Terezka Malá, 
Anička, Klárka, Lucka Hustákovi, Lu-

kášek a Tomášek Vojancovi, Anežka a 
Filip Švancarovi, Tadeáš Masařík, 
Jakub Vodáček, Teo Wiedermann  a 
Alžbětka Slaná 
 

Za Ora et Labora Ivana Slaná

 

ZNÁTE JI ? 
 
V roce 2011 ve svých pěti letech 
vyhrála svou hrou na housličky „Říc-
manický talent“. Na pozdějších 
ročnících vystupovala již jako host, 
neboť pro tak nadanou dívenku již ne-
byla kategorie. Pravidelně ji můžeme 
vidět na předvánočních koncertech v 
naší knihovně, kde svou virtuózní hrou 
uchvátí všechny přítomné… 
Již víte, o kom je řeč? Je to :  

TEREZKA KOKEŠOVÁ 
vnučka manželů Demelových. 
Terezko, pamatuješ si ještě na,“Říc-
manický talent“ a na to, kdy jsi začala 
s houslemi? 
Bylo  mě pět let, ale  na účast v „Říc-
manickém talentu“ nikdy nezapo-
menu. Na housle jsem v tu dobu hrála 
teprve 5 měsíců, přesto se podařilo 
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paní učitelce najít pro mě veselou ir-
skou píseň, která se moc líbila. 
Již od 3 let jsem maminku prosila, 
abych mohla hrát na housličky, kvůli 
věku mě však ještě nikde vzít nechtěli. 
Až v září r. 2010 jsem konečně začala 
chodit na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně 
k paní učitelce Zbavitelové, která se na 
mé výuce podílí dodnes. 
 
Jak dokážeš skloubit školu s hraním, a 
máš nějaké další koníčky? 
Umělecké tréninky mi zjednodušuje to, 
že jsem od 3. třídy žákyní na základní 
škole Březová u Uherského Hradiště, 
která umožňuje studium na dálku v 
domácím prostředí, kde mohu rozvrh 
přizpůsobit svému tréninku na housle, 
což je 3-4 hodiny denně. Před velkými 
koncerty i víc. 
Dopoledne mám školní výuku, 
několikrát v týdnu odpoledne jezdím 
do Brna na hudební hodiny do ZUŠ 
nebo na JAMU za panem prof. Fran-
tiškem Novotným. 
Ráda čtu a poslouchám hudbu, píši své 
vlastní příběhy a věnuji se velké škále 
sportů od badmintonu, přes plavání až 
po atletiku. S taťkou chodíme pravi-
delně běhat na šlapanický stadion. 
 
Kde a jak často koncertuješ? 
Koncertuji po celé republice i v zah-
raničí (Slovensko, Polsko, Rakousko). 
Dříve jsem jezdila na spoustu soutěží, v 
posledních letech už však pan profesor 
vybírá významnější mezinárodní 
soutěže, zejména v zahraničí, kde je již 
vyžadována vyšší úroveň projevu a 

náročnosti skladby. Mezi účastníky se 
objevují houslové talenty z celého 
světa mé generace. 
Mimo to ráda hraji na nadačních a 
společenských či svátečních akcích. 
Vcelku nedávno jsem například 
vystoupila na podporu dětí s Asper-
gerovým syndromem pod záštitou Mo-
dré berušky. 

Účastníš se různých soutěží, jaké jsou 
tvé nejlepší úspěchy a kterých si 
nejvíce ceníš? 
Velmi si cením vítězství v mezinárod-
ních houslových soutěží např. 
Kociánova v Ústí nad Orlicí v r. 2014, 
nebo v Praze pod záštitou Václava 
Hudečka 2013 či v Liberci na celo-
státních kolech ZUŠ. Za největší ovšem 
považuji nedávné umístění laureátky 
na mezinárodní soutěži v polském 
Zywieci na podzim 2019, kde jsme 
strávili několik krásných dní a 
vzpomínky ve mně zůstanou po celý 
život. 
 
Jaká nejbližší akce tě teď čeká? A co 
tvé další plány? 
Letos běží na ZUŠ soutěž v individuální 
hře na housle. Moc ráda bych 
postoupila do finále v Liberci, kde jsem 
v minulosti již dvakrát zvítězila. Je to 
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navíc jedna z mála možností se osobně 
setkat s nejlepšími houslisty celé ČR. 
2. dubna tohoto roku 2020 mě čeká 
mezinárodní soutěž v Kremnici, kam se 
každoročně s radostí vracím a v červnu 
v rámci festivalu Mozartovy děti kon-
cert s brněnskou filharmonií. 
V současné době se začínám intenzi-
vně připravovat na přijímací zkoušky 
na hudební konzervatoř v Brně, což ob-
náší například i učení se hře na klavír. 
Ve vzdálenější budoucnosti bych pak 
ráda jednou pokračovala na JAMU, 
cestovala jako houslová virtuózka a 
rozdávala tak radost ze hry co nejvíce 
lidem. 

Hudbě vděčím vlastně skoro za 
všechno. Učí mě pokoře, trpělivosti a 
houževnatosti, jelikož ne každý den se 
daří, a ne každý den se mi chce. Hudba 
mě také přivedla k řadě výjimečných 
lidí, kterých se nesmírně vážím a jsem 
vděčná, že mohou být touto cestou 
součástí mého života. 
Terezko, děkujeme za krásné povídání 
a přejeme ti co nejvíce úspěchů nejen 
na tvé umělecké dráze, ale i v životě. 
Určitě o tobě ještě hodně uslyšíme.  
 

Připravily Blanka Koutská 
 a Eva Olešovská 

 

KOLEJOVÁ 
 
Dobrý den, vážení a milí. 
Zima nám pomalu končí, aniž vlastně 
kdy začala a nám se pomalu probouzí 
další sezona. I když Kolejácký přelom 
roku byl dosti hektický. Prosinec pro 
nás byl ve znamení dvou historických 
jízd. Po 40 ti letech došlo k obnovení 
provozu na trati Hrušovany u Brna – 
Židlochovice. Kdysi vlečka do tamního 
cukrovaru se proměnila v moderní trať 
a 8.12.2019 po ní vyrazil historický 
parní vlak. Jeho doprovod kromě 
zaměstnanců ČD a Židlochovických do-
brovolníků tvořili také naši členové: 
Zdeněk Fasora, Kamil Kyzlink, Karolína 
Brožová, Tomáš Prudký a předseda Jiří 
Šimkůj. 
 O týden později vyjel parní vlak znovu, 
tentokrát po koridoru z Brna přes 
Blansko do Rájce Jestřebí. Do Blanska 

vezl lidi na výstavu, na níž jsme se také 
podíleli. Vlak doprovázeli členové 

Chornického železničního spolku, 
Poličské lokálky a Kolejové. Naše parta 
byla na ,,domovské“ trati početná. 
Kromě již známých tváří se k nám 
přidal ještě místopředseda Jiří Ambros 
v roli štábního strážmistra, malá 
Anička Rozsypalová a vzali jsme i do-
brovolnici z Ráječka. Akce měla velký 
úspěch, čtyři obraty vlaku byly plné 
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cestujících a výstavu v blanenském zá-
mku v ten den navštívilo více jak 500 
lidí. 
V neděli 15.12.2019 jsme byli se 
Zdeňkem Fasorou účastni prvního dne 
provozu soukromého dopravce na 
lince R8 Brno – Bohumín. Vyzkoušeli 
jsme služby a kvalitu nového dopravce. 
Projeli jsme se do Ostravy a zpátky a 
měli možnost srovnávat, který 
z dopravců byl lepší. 
Leden nám začal poklidněji. Zahájili 
jsme rok návštěvou výroční schůze 
SDH Řícmanice a v únoru nám končila 
čtvrt roku trvající výstava v Blansku. 
Demontovat ji byl Zdeněk Fasora 
s předsedou. V Kuřimi se uskutečnila 
vzpomínková akce na zrušené trati 
Kuřim – Veverská Bitýška.  
Náš spolek se na této akci opět podílel 
jako dobový doprovod. V březnu nás 
čeká výroční schůze našeho spolku a 
akce se zahraničními turisty v Praze, 
ale o tom až zas v dalším příspěvku. 
Nyní si užívejte začínající jaro a třeba se 
uvidíme na nějaké naší akci. 
Na úplný závěr našeho příspěvku jsme 
si tentokrát nechali představení 
dalšího z kolejáků. Představíme vám 
prvního z těch mladších, Tomáše 
Prudkého, kterého můžete spatřit 
hlavně při dobových doprovodech par-
ních vlaků. 
1. Tomáši, pověz nám v krátkosti něco 
o sobě a jak jsi se dostal do Kolejové? 

Jmenuji se Tomáš Prudký, je mi 13 let a 
jsem vnukem předsedy spolku Jiřího 
Šimkůje. Díky němu jsem se dostal do 
Kolejové, kde jsem v podstatě již od-
mala, jezdil jsem s dědem na různé 
akce. 
2. Co považuješ za úspěch a naopak za 
neúspěch Kolejové za posledních 10 
let? 
Za úspěch považuji záchranu Ježkova 
mostu před sešrotováním. Neúspěch 
je podle mě, že nemáme muzeum na 
Ježkově mostu, což je podle mě hlavně 
chyba na straně města Blanska. 
 

 
3. Co bys popřál Kolejové do dalších 
let? 
Samozřejmě bych popřál všem členům 
hodně zdraví a ať je nadále baví 
železnice a vše kolem ní, a taky hodně 
návštěvníků na našich akcích a výsta-
vách. 

Za Kolejovou 
Jiří Šimkůj a Kamil Kyzlink 
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PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ

Do letního Zpravodaje  

opět chystáme Dětskou přílohu plnou 
zajímavých tipů, vlastní tvorby, reportáží, 
obrázků i vtípků. Kdo má zájem přidat se na 
palubu, pište do 30. dubna na mail  
vendulala@email.cz 
Těším se na vaše texty, 

Vendula Borůvková 
 
 Ilustrace  Tom Vrba 

 

*** 
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….CO SE DO TEXTU NEVEŠLO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 SDH masopustní průvod, masky na Ostatkách 
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KALENDÁŘ AKCÍ  
 
 

AKCE MOHOU BÝT PODLE AKTUÁLNÍ SITUACE ZRUŠENY NEBO DOPLNĚNY ! 
Informace na www.ricmanice.cz  

 
 

UKLIĎME ČESKO 
20. - 21.3 2020 sběr železného šrotu aneb „Ukliďme si doma“ 

28. 3. 2020 „Akce Z“ aneb „Ukliďme si před domem a společně naši náves“ 
4. 4. 2020 celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 

 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DRAK 

18.4. Divadlo Škeble - Gymnázium z Lanškrouna 
 

DEN OTEVŘENÉ JURTY 
24. dubna  2020 lesní školička 

 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

čtvrtek 30.4.2020 u tenisových kurtů Pořádá SDH a Sokol 
 

OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ŘÍCMANICE  
Sobota 30.5.2020  

 
DEN DĚTÍ  

Neděle 31.5.2020 na fotbalovém hřišti 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠEMÍČEK 
5.-6.5. 2020  

 
OSLAVY- 810 LET OBCE ŘÍCMANICE  

14.6.2020 810 let  
 
 

Řícmanický zpravodaj vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice,              
IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595. 
Kontakt:  tel.: 545 227 567, e-mail: obec@ricmanice.cz, www.ricmanice.cz 
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, 
případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
Pro tisk upravily: Eva Olešovská, Blanka Koutská,. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Příští číslo vychází v červnu 2020. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.6.2020. 



 

Koledníci na Tříkrálové sbírco 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maškarní karneval  pro děti s divadlem Kejkle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní maškarní  karneval 

 



 Mladší přípravka SK Řícmanice vyhrála zimní halovou ligu v konkurenci 21 týmů – blahopřejeme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tak jsme dávali góly : 

 

 

 

 

 


