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Vážení občané, 
vždy se těším na druhé číslo našeho zpravodaje, protože to znamená, že se blíží to 
nejpříjemnější roční období, tedy letní. Snad všichni se těší na čas letních 
dovolených, s mnoha krásnými teplými večery. A což teprve děti školou povinné! 
Ty jsou v těchto dnech jako na trní a počítají doslova hodiny do začátku prázdnin a 
otevření našeho koupaliště. 

Letos jsme připraveni s otevřením koupaliště začátek prázdnin trošku před-
běhnout. Již byly provedeny nutné práce, jako zapravení dna koupaliště, kompletní 
nový nátěr celého bazénu a stejně tak i zábradlí a mnoho dalších. Pokud nám bude 
počasí nakloněno slavnostní Votvírák bude v sobotu 25.června.  

V minulém čísle jsem psal o některých stavbách, které nás čekají. Na autobusovou 
zastávku s přechodem na Štukách a přechod pro chodce u obchodu ještě nemáme 
vyjádření, zda budou naše projekty podpořeny ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Na rozdíl od loňského roku, kdy byly výsledky přidělení dotací ze 
SFDI již v měsíci dubnu, očekávají se letos až nyní v měsíci červnu. Stále platí, že 
tyto stavby budeme realizovat ještě v letošním roce. 

Pokračujeme dále v tvorbě nového dopravního značení v celé obci pro zvýšení 
bezpečnosti provozu.Na tuto akci se nám podařilo získat z Jihomoravského kraje 
dotaci 45 000 Kč. 

Další dotaci se nám podařilo získat z Jihomoravského kraje z programu Rodinná 
politika, kde jsme získali částku 25 000,- Kč na projekt s názvem „Časnýř v rodině    
i v dědině“. I když se někomu může zdát částka malá, je to maximum, které bylo 
možné letos získat. Podrobnosti k tomuto projektu budou zveřejněny na našich 
webových stránkách. Dále se nám podařilo odeslat přihlášku do soutěže „Obec 
přátelská rodině“. 

Pokračují práce na novém parkovišti a nově chceme vybudovat vedle parkoviště 
multifunkční hřiště. O tomto záměru jsme informovali na internetových stránkách 
a dočtete se také dale v tomto čísle zpravodaje. 

Na našich internetových stránkách najdete také novinky. V sekci Důležité 
dokumenty najdete dva nové odkazy. Jeden na tzv. Rozklikávací rozpočet. 
Podrobnosti k rozklikávacímu rozpočtu najdete ve zpravodaji a na stránkách obce 
v aktualitách. Druhý odkaz je na tzv. Transparentní účet naší obce. 
 

Na závěr mi dovolte popřát všem hezké léto, klidnou dovolenou a dětem 
prázdniny plné nových zážitků. 

 Libor Slabý, starosta 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Vítání občánků 
V neděli 3.dubna v dopoledních 
hodinách jsme v sále Obecní knihovny 
přivítali naše nejmenší občánky do 
života. Tentokrát se dětí sešlo celkem 
11 a jsme rádi, že se tato prastará 
tradice stále těší zájmu ze strany 
rodičů a jejich blízkých. 
Ještě jednou přejeme dětem a jejich 
rodičům hodně zdraví, pohody, lásky a 
společné radosti v dalším společném období života. 

Blanka Koutská 

Koupaliště Řícmanice 
Před otevřením každého veřejného koupaliště, je nezbytné provést nejen jeho 
předsezónní údržbu, ale i vyhovět mnoha legislativním úkonům souvisejících s jeho 
provozem. Touto cestou tedy chci poděkovat našim hasičům za vyčištění bazénu, 
dobrovolníkům za jeho nátěr a také správci přilehlého sportovního areálu za 
pomoc. 
Jako každý rok budeme koupaliště otevírat Řícmanským Votvírákem (viz níže). 
Oficiální zahájení se plánuje na poslední školní den, 30.6.2016. Pokud by ovšem 
počasí přálo, otevřeme dříve. O aktuálním dění na koupališti budete nadále 
informování na obecních stránkách, kde naleznete i odkaz na facebookové stránky 
koupaliště, které jsou již nyní aktualizovány. 

Správce koupaliště, Zdeněk Alexa 

Řícmanský Votvírák 
Řícmanský Votvírák se bude konat dne 25. 6. 2016 od 15.00 hodin na koupališti. 
Tentokrát pro Vás organizátoři připravili nové a zajímavé atrakce, tak se máte na 
co těšit! Přijďte se pobavit, zasoutěžit, trochu rozhýbat tělo - jste všichni zváni!      
A zasoutěžit si můžou jak děti, tak jejich rodiče, ale i prarodiče! Tak že hurá na 
Votvírák a držte pěsti, aby vyšlo počasí. 

Za organizátory Blanka Koutská     
 
 

 

Co se událo v naší knihovně? 
Toto čtvrtletí bylo bohaté na akce zejména pro děti. V březnu, měsíci knihy, byly 
návštěvníky knihovny opět děti z naší MŠ. Tak jako každoročně jsme si povídali      
o knihách, o spisovatelích, o knihovně a na závěr jsme si přečetli pověst z naší 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
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vesnice v dávné době, tak jak ji zachytil v knížce pro děti Dobrodružství šnečka 
Krasíka spisovatel Slavomír Szabó. 
V dubnu bylo jedno nedělní odpo-
ledne věnováno velkému kvízovému 
klání dětí. Všichni byli odměněni za 
účast a vítězové ještě něčím navíc. 
V týdnu od 9. 4. do 16. 4. probíhala 
v knihovně výměnná burza knih 
v duchu: přines knihu, která se Ti líbila 
a kterou si nechceš ponechat a odnes 
si knihu, která se Ti zalíbí. Návštěvníků 
nebylo mnoho, ale ti co přišli, byli s výběrem knih určitě spokojeni. 
Poslední akcí pak bylo povídání dětí s paní Vendulou Borůvkovou o její knize pro 
děti Annie a Berlepsové. Paní Vendula dětem chvíli četla, pak jim promítala krásné 
fotky z Malajsie a Tibetu, děti ochutnaly typický, i když trochu evropsky upravený 
čaj a na závěr si děti sami vytvořily z modelovací hmoty talisman s tajným přáním 
vevnitř a domů dostaly na vymalování pěkné obrázky mandal. Bylo to moc 
pěknéodpoledne. 
 

Z nových knih nabízíme: 
Baarová Lída: Útěky - vzpomínky české herečky, jak je zapsal Josef Škvorecký 
Harman Patricia: Porodní bába od řeky Hope - román, který zachycuje život            
v apalačských horách v začátku 20. století 
Lagercrantz David: Dívka v pavoučí síti - 4. díl slavného milénia, který byl ale 
dokončen tímto autorem, až když Stieg Larsson, autor Milenia, náhle zemřel. 
Viewegh Michal: Biomanžel - volné pokračování úspěšné knihy Biomanželka 
Urbaníková Eva: Nakresli mi vítr - skutečný příběh Slovenky, kterou zaslepila 
milovnost natolik, že skončila ve vězení 
Nagy-Štolbová Tereza: Dcera padajícího  listí - problematika dívky, která byla 
v dětství opuštěna a zpřetrhaly se všechny vazby s matkou 
Hejzlarová Taj-ťun: Na Řece - románová kronika rodiny v čínské společnosti 
Povídková kniha Kafe v pět - osm poutavých příběhů od našich autorů 
Flynn Gillian: Zmizelá - thriller o manželských vztazích v USA 
PattersonJames: Černý tygr - další krimi román z pera úspěšného autora tohoto 
žánru o lidské zrůdě - vůdci gangu nezletilých zabijáků 
Sorensen Jessica: Tajemství Elly a Michaela a Ella a Michael navždy - dva díly 
lovestory pro dospívající dívky 
Mawer Simon: Provazochodkyně - další kniha autora Skleněného pokoje, která 
navazuje na knihu Dívka, která spadla z nebe 
Lustig Arnošt: Krásné zelené oči - osud židovské dívky, která přežila Osvětim 

MUDr. Hana Staňková, knihovnice 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Na pátek 17. června od 16 hodin připravujeme 
v knihovně pracovní dílnu s tématem 
Vyrobíme si cestovatelský deník na prázdniny 
i cesty zcela fantastické. 
„Jeli jsme na dovolenou do Itálie, viděli jsme 
Řím a Benátky. Hezký.“ Takhle to většinou 
končí… Ale pozor: není nutné sepisovat 
sáhodlouhé výlevy. Tenhle deník děti začne 
bavit už jen tím, jak vypadá. A co teprve až do něj začnou lepit fotky, výstřižky a 
čmárat vlastní postřehy!  
Děti si deník strukturovaný do kapitol vytvoří z předem připraveného základu a 
jednoduchých pop-up aplikací. Workshop  je vhodný pro děti od 7 roků, pro menší 
s pomocí rodičů. Vede jej paní Vendula Borůvková a je nutné se  na něj předem 
zaregistrovat na mail:  vendulala@email.cz. 

 
 

 

Od motýlkové slavnosti ke slavnosti zahradní 
I takto bychom mohli nazvat naše jarní období ve školce. Vezměme to tedy od 
motýlků.  

Již několikátý rok pozorujeme zajímavou 
věc, tzv. vývoj motýlů. Nejprve si 
objednáme kukly, které k nám přijdou 
zabalené ve speciální nádobě s jejich vlastní 
výživou poštou. Poté je umístíme do centra 
aktivit „objevy a pokusy“ a po určitou dobu 
pozorujeme jejich pohyb a růst. Děti už ví, že 
až se „kukličky“ dostatečně nakrmí a vyrostou, zavěsí se na víčko nádoby a jsou tak 
připravené k opatrnému přenesení do motýlí síťky, kde se z každé postupně 
vyklube motýlek. Je velmi zajímavé vidět na vlastní oči, jak celý proces vylíhnutí 
z kukly probíhá. Každý rok se nám většinou podaří odchovat všech pět motýlů 
babočky bodlákové, které určitou dobu krmíme a potom je slavnostně 
vypouštíme do přírody na naší motýlkové slavnosti. 

Mezi tím, než se dostaneme k další slavnosti, proběhne ve školce ještě spousta 
akcí, jako například čarodějnické rejdění, Den země, besídka ke Dni matek,  focení 
dětí, celodenní školkový výlet, který letos máme nazvaný “Parníkem na hrad 
Veveří“ a jedeme společně s lesní školičkou Šemíček, narozeninový den,  
keramika, jízdy na koních,  oslava MDD, návštěvy 1. tříd s předškoláky, …a pak už 
konečně  je tu naše tradiční zahradní  Rákosníčkova slavnost.  
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Letos už se jedná o 8. ročník a bude 
v tzv.  „novém kabátě“. Samozřejmě, 

že slavnostní pasování předškoláků do 
řad školáků bude jako každoročně, ale 

potom   pozor změna:  na děti a jejich 

rodiče čekají tvořivé dílničky 
s různorodým zaměřením. Děti si do 

dílniček budou chodit dle svého 
výběru a společně s rodičem vyrábět. 
Některé dílničky budou placené, proto 

si nezapomeňte vzít s sebou peníze a některé budou zdarma. Je nutný doprovod 
rodiče k vyrábění, malé děti to samy nezvládnou. Také věříme, že letos nás 
skutečně navštíví koníci a děti se projedou, a hlavně věříme, že bude pěkné počasí. 
V případě deště slavnost přesuneme do vnitřních prostor obecního domu. Rodiče 
prosíme, přineste dětem jakékoliv drobné občerstvení, pití zajistí školka. 
A kdy, že to bude? VE ČTVRTEK 16. 6. 2016 OD 16.00 HODIN, začínáme pasováním 
předškoláků, proto přijďte včas. My už se moc těšíme. A vy? Jste srdečně zváni -  
malí, velcí, rodina i kamarádi….. 

Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ 
 
 
 

 

 

Vážení občané, 
chtěl bych vás informovat o nových skutečnostech, které se týkají našeho 
rekreačně-sportovního areálu.  
V současné době se již buduje za fotbalovým hřištěm parkoviště, což zřejmě 
neuniklo vaší pozornosti. Díky tomuto novému parkovišti bude střed obce 
odlehčen od parkování aut, a to 
zejména v období letních měsíců, kdy 
jsou pořádány větší akce. 
Další novinkou, kterou zastupitelstvo 
obce chystá, je vybudování multi-
funkčního hřiště a kluziště. K tomuto 
kroku jsme se rozhodli po velkorysé 
nabídce pana Kamila Kaisera, který by 
z velké části výstavbu hřiště finančně 
podpořil. 
Nové multifunkční hřiště by bylo v provozu celoročně. Na tyto hřiště se používají 
multifunkční povrchy, které splňují parametry nejširšího záběru všech míčových 
her. V zimním období by bylo provozováno jako kluziště. 

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL 
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Multifunkční hřiště by bylo umístěno mezi fotbalovou plochou a budoucím 
parkovištěm. Prostory našeho areálu by kompletně nabízeli širokou možnost 
sportovního i relaxačního využívání. 
Ukázky reakcí našich spoluobčanů. 

- …takže vlastně se staví parkoviště  pro  multifunkční  hřiště..... 
Protože, nevěřím tomu, že návštěvníci koupaliště budou parkovat tak 
daleko od jeho vchodu. 

- Výborný nápad, bude jistě vyhledávané staršími dětmi i dospělými.            
A volejbalové hřiště tu chybí. Dříve tu bývalo a často se tam hrál volejbal. 

- Na co další hřiště? Vždyť už je hřiště u školky, u hospody, u Sovy a ještě na 
koupališti! 

- Skvělá zpráva a ve studii jsem jen nenašel basketbalové koše, což by bylo 
škoda. Přispěji drobnou částkou 5 000,- Kč. Můžete připravit darovací 
smlouvu včetně účtu kam peníze poslat. 

- Bruslení, volejbal, basket, florbal – super! To nám bude okolí závidět! 
Na které straně stojíte vy? Napište nám svůj názor! 

Libor Slabý, starosta 

 

Stárky, stárci a příznivci Římanských hodů! 
I letos hody budou a to v sobotu 27. srpna. Hlavní stárci již byli 
vybráni. Dne 23. dubna při besedě u cimbálu jimi byli zvoleni 
Tereza a Filip Koutští. Nepochybujeme o tom, že se svého úkolu 
zhostí se ctí. Terezka pochází z Jižní Moravy, kolébky folklóru. 
Možná pro nás připraví nějaké překvapení stejně jako loňská stárka v podobě 
soutěže „O nejlepší římanskou tanečnici“. Moc se těšíme! 
Ale co by byly hody bez krojované chasy? Zájemci, kroj si můžete objednat u Lenky 
Rovenské v pondělí 27. června nebo 11. července vždy od 18 do 18:30 v Restauraci 
U Lajcmanů (v sále nebo na zahrádce, dle počasí). Přijďte v hojném počtu, jiné 
termíny nebudou! V případě potřeby možno kontaktovat Lenku Rovenskou - tel. 
774 734 316, e-mail: rovenska.lenka@gmail.com. Nezapomeňte si vzít s sebou 
zálohu (dámský a pánský kroj 300 Kč, dětský 100 Kč). Ceny krojů zůstávají stejné: 
dámský 600 Kč, pánský 450 Kč a dětské 250 Kč. 
Koncem prázdnin se sejdeme na společném hodovém zpívání, nácviku hodových 
tanců a nácviku dětského pásma. Termíny budou včas zveřejněny. 
A kdo nám zahraje? Snad nebudete překvapeni ani zklamáni, když to budou opět 
Žadovjáci. 
Jste všichni srdečně zváni. Ať žijó Římanské hody 2016! 

Ivana Hegerová, za organizátory 

ŘÍCMANSKÉ HODY 2016 
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Jaro je skoro za námi, stromy jsou odkvetlé, sluníčko pořádně pálí, tak naše 
tělocvična už téměř zeje prázdnotou.Cvičenci se postupně rozloučili, jen Zumba 
stále zůstává. Bude pokračovat až do prázdnin a pak plynule přejde ve cvičení pod 
širým nebem. Holky jste dobré ! 

Kromě každodenního cvičení ve cvičebně a vycházek do přírody jsme se snažili 
zpříjemnit našim členům a příznivcům čas u následujících akcí. 

Pingpongový turnaj proběhl 19. 
března v naší tělocvičně. Bohužel 
padl do chřipkového období, tak se 
jej zúčastnilo pouze 12 hráčů.          
I když hráčů bylo poskrovnu a 
chyběla ,,esa“ z minulých ročníků, 
atmosféra byla výtečná a bojovná. 
Vítězkou se stala Věrka Alexová, 
v mužích vyhrál Michal Diatka. 

V půli dubna se konala Valná 
hromada, tentokrát po třech letech volební. Zhodnotili jsme činnost všech složek 
za celý rok, prohlédli si fotky z akcí a shlédli záznam cvičení z loňského Sokolského 
Brna 2015. Poté jsme zvolili nový, vlastně staronový výbor včetně staronové 
starostky a na závěr pobesedovali při sklence dobrého vína. 

Začátek května patřil tradičně čarodějům a čarodějnicím. Tentokrát svá košťata 
nasměrovali na jezdeckou školu Šemík, kam se slétlo bezmála 30 dětí. Nejprve se 
všichni představily, předvedly své čarodějnické modely a zdolaly překážkovou 
dráhu. Po pohádce soutěžily v roztodivných disciplínách, jako metení pavouků, 
podbíhání pekelného lana apod., vlastnoručně si vyrobily pavoučí síť a na závěr si 
na ohni opekly skvělé špekáčky.   

Letošní zakončení cvičební sezony 
předškoláků proběhlo jako již poněko-
likáté v podobě honby za pokladem. 
Počasí letos zpočátku moc nepřálo, 
jednou se termín akce musel o týden 
posunout, ale nakonec vyšlo počasí 
téměř předpisově. Za pokladem se 
vydalo 11 dětí, dva psi a dvě cvičitelky. 
Dětem cestu ukazovaly fáborky 
z krepáku, které děti poctivě sbíraly a předháněly se, kdo jich bude mít nejvíce. 
Cestou plnily různé úkoly, zábavné, vědomostní i sportovní. Cesta vedla po „Stezce 

TJ  SOKOL  ŘÍCMANICE 
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zdraví“ a končila opět na starém sokolském cvičišti, kde byl schován poklad. Košík 
s pokladem byl tentokrát schován v zeleni tak dobře, že ho děti našly až po 
navádění stylem: mrzne, přihořívá, hoří, ale o to měly větší radost z nalezení 
pokladu. Takže, poklad byl opět objeven a hlavně hned sněden. Zdar příští sezoně! 

Začátek června patřil jako vždy dětem. Dětský den se tentokrát nesl v duchu 
automobilové dopravy a pod jménem ,,Řícmanská jízda“ ho společně připravily 
řícmanské organizace T.J. Sokol, Sportovní klub, Sbor dobrovolných hasičů a obec 
Řícmanice. 

Děti na různých stanovištích plnily různé úkoly, musely předvést jízdu zručnosti na 
všemožných odrážedlech, koloběžkách a kolech, poznávaly dopravní značky, 
skládaly auto, nebo musely poskládat děti do autobusu podle velikosti. Za splněné 
úkoly dostávaly řícmanské usměvavé penízky, za které si na tržišti vybraly drobné 
dárky. A jako bonus si odnesly vlastnoručně vyrobený „Řidičský průkaz“ k řízení 
nemotorového vozidla. Hasiči jako obvykle měli připravenou ruční stříkačku a 
domeček, kde si děti mohly vyzkoušet hašení ohně – ale ouha, ozvala se skutečná 
siréna a naši hasiči byli odvoláni k opravdovému zásahu do Bílovic, kde 
rozvodněná Svitava vytopila mlýn. 

Jsme kočky -  to bude poslední akce před prázdninami. TJ Sokol Židlochovice slaví 
120 let od svého založení, tak nás požádal o naše Kočky aby společně s jejich 
Kočkami předvedly skladbu ze Sokolského Brna 2015, která měla velký úspěch a 
jmenovala se “Jsme kočky“. 

Je to skladba pro mladší ženy a naše cvičenky ji společně s ostatními předvedou 
18.6.2016 na Veřejném cvičení v Židlochovicích. 

Letní cvičení na koupališti – Zájemci o power jógu a pilátes s Blankou a Silvou 
zahájí venkovní cvičení v pondělí 11. července. Přineste si prosím své podložky na 
cvičení. Zumba s Renčou  začíná ve středu 13. července .Cvičit se bude od 19 do 20 
hodin, pak si ještě mohou zájemci zaplavat. 

Přejeme vám všem krásné letní dny plné pohody, sluníčka a pohybu! 
Za TJ Sokol Blanka Koutská a Eva Olešovská 

 

 

Organizační záležitosti a novinky 
Od 30. 6. 2016 končí hostování a střídavé starty hráčů. Týká se to jak 
profesionálních tak amatérských fotbalistů. Hráči budou do oddílů přestupovat za 
určité finanční částky podle věku a za tréninkové finanční kompenzace. Tyto částky 
jsou určeny podle tabulek, které vydala FAČR. Je to novinka, uvidíme, jak se 
projeví na finanční a organizační stránce klubu. 
 

SK  ŘÍCMANICE 
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Tenis  
Tenisová sezóna je v plném proudu. Jak jste si mohli všimnout, kurty byly osazeny 
novými sítěmi, natřeny sloupky na sítě a empairy, probíhají dokončovací práce po 
posunutí srubu.  
Také letos se uskuteční 6. srpna již tradiční turnaj 3M. Chystáme i tradiční turnaje 
pro členy a to jako každoročně ve dvouhrách a čtyřhrách. Termíny turnajů budou 
včas zveřejněny v nástěnkách SK pod čekárnou a na kurtech. 
Muži 
Mužstvo mužů bylo do jarní části posíleno o naše odchovance Jakuba Zbořila a 
Romana Beránka, kteří se vrátili z hostování, novým hráčem se stal David Lukáč, 
který přišel na půlroční hostování. Jak se ukázalo v průběhu jarní sezóny, tito hráči 
se stali vůdčími osobnostmi mužstva. Dohromady dali 33 branek a stali se nej-
lepšími střelci našeho týmu (Zbořil - 14 branek, Lukáč - 12, Beránek - 7). S přícho-
dem těchto hráčů vzrostl i výkon celého mužstva, které po výborných výkonech 
v jarní části neprohrálo a s jedinou remízou se skórem 54:21 se stalo vítězem jarní 
části sezóny (na podzim skóre 17:34). Škoda právě několika nepovedených 
výsledků z podzimní části sezóny, kdy stačilo pár zápasů vyhrát a mužstvo mohlo 
bez větších problémů postoupit do městského přeboru. Doufáme, že se nám 
podaří udržet mužstvo pohromadě a o postup se porvat v příští sezóně. Mužstvo 
mužů se 18. 6. zúčastní pohárového turnaje v Bílovicích. Začátek v 13:30 h. 

Naše mužstvo před posledním 
vítězným zápasem doma proti 
Obřanům „B“ (4:1). 
Ležící: brankář Jan Kolář  
Přední řada: Mirek Putna, Jan 
Bednařík, Jakub Zbořil, Libor 
Blatný, Ladislav Coural, Tomáš 
Klusák.Zadní řada: trenér Karel 
Pantůček, sekretář SK Roman 
Kubíček, Petr Zajac, kapitán 
Tomáš Zbořil, David Lukáč, 
Roman Beránek, Tomáš Zajac, 
Tomáš Jindráček, Edie Martins, 
Tomáš Hladný, David Beneš      
a předseda SK Milan Malý. 

 

Pohárový turnaj mužů již v červnu 
Letos to bude pět let, co nás opustil náš kamarád Roman Kukleta. K této příleži-
tosti náš klub uspořádá v sobotu 25. června pohárový turnaj mužů „Vzpomínka na 
Romana Kukletu.“ Po mnoha letech se nám letos podařilo obsadit turnaj tak, jak 
tomu bývalo v minulých letech. Turnaje se zúčastní mužstva Babic, Bílovic, Ochoze 
a naše mužstvo. Začátek je ve 13:30 hodin. Tímto zveme všechny fanoušky a 
příznivce na „snad“ kvalitní sportovní výkony a setkání s kamarády z let minulých. 
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Starší přípravka 
Také v jarní sezóně se naše starší přípravka „trápila“ se soupeři z elitní brněnské 
skupiny „A“. Přitom některé zápasy se ze začátku vyvíjely docela nadějně, např. se 
Spartou Brno a se Starým Lískovcem jsme prohráli poločas jen 3:5 a s Líšní jsme po 
prvním poločase dokonce remízovali 3:3, ale v dalším průběhu jsme dostávali 
zbytečné góly, ztratili motivaci a hlavně se projevila větší fyzická i fotbalová 
vyspělost našich soupeřů. Jediného vítězství jsme dosáhli v posledním domácím 
utkání, ve kterém jsme po poločase 4:4 porazili Slovan Brno 11:5. 
Do konce sezóny nám zbývá sehrát už jen jeden zápas, jehož výsledek však už nic 
nemůže změnit na tom, že naše mužstvo skončí na posledním místě skupiny „A“. 
Závěrečnou akcí této sezóny bude pohárový turnaj, který náš klub uspořádá na 
svém hřišti v neděli 19.6.2016, kde od 13 hodin přivítáme týmy z Bílovic, Babic, 
Ochoze, Řečkovic a Startu Brno. 

Mužstvo starší přípravky 
před vítězným zápasem 
proti Slovanu Brno (11:5). 

Zleva: trenér Jaroslav 
Olešovský, Fanda Vitula, 
Lukáš Jelen, Honza Tollar, 
kapitán Eda Moll, Ondra 
Kalvoda, Matyáš Jurka, 
Ondra Jurka, Honza 
Vojáček a Toník Čiviš. 

 

 

 

 
 

Mladší přípravka 
Mladší přípravka navázala na svoje dobré výkony z podzimní sezóny a na jaře 
z dosavadních 10-ti zápasů dokázala 7 vyhrát, 1 remizovat a jen 2 zápasy prohrála. 
Jarní sezónu kluci začali vysokým vítězstvím 21:0 doma nad NORDICem, ale další 
zápasy už nebyly tak jednoznačné. Obě porážky doma proti Slatině 0:9 a proti 
Bosonohám 2:7 byly vysoké a na soupeře jsme nestačili, ale pro psychiku týmu 
bylo důležité, že ve vyrovnaných zápasech jsme proti Líšni a Bystrci dokázali vyhrát 
o gól a se Spartou Brno kluci remizovali 6:6. Dalším důkazem „vítězné nálady“ 
tohoto týmu bylo poslední domácí utkání proti Bohunicím, ve kterém jsme rychle 
prohrávali 0:2 a po poločase 1:2, ale ve druhé půli už jsme soupeře k ničemu 
nepustili a „přejeli“ jsme jej 6:2. 
Přestože do konce soutěže ještě zbývá sehrát poslední zápas, můžeme celkově 
hodnotit uplynulou sezónu jako úspěšnou, kluci budou mezi prvními třemi ve 
skupině „C“. 
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Naše mladší přípravka se s uplynulou sezónou rozloučila domácím pohárovým 
turnajem, na kterém v neděli 12.6.2016 přivítala týmy z Bílovic, Obřan, Adamova, 
Lipůvky a Lelekovic. 

Mužstvo mladší přípravky 
před vítězným zápasem 
proti Bohunicím (6:2). 

Zleva: trenér Jaroslav 
Olešovský, Toník Čiviš, 
Vojta Rokos, Fanda Vitula, 
Vojta Včelík, Ondra Jurka, 
kapitán Lukáš Jelen, Míša 
Tollar, Patrik Hricko a To-
máš Horník. 

 

 

 

 
 

Nadcházející mládežnická sezóna 2016/2017 

Z letošní mladší přípravky nám zůstává 6 kluků ročníku narození 2008, z nichž však 
2 nechodí úplně pravidelně a z mladších kluků narozených 2009 a 2010 není 
žádný, který projevil zájem o pravidelnou účast na trénincích a hlavně na 
zápasech. Z tohoto důvodu jsme mužstvo mladší přípravky do příští sezóny 
nemohli přihlásit. 

Do nadcházející sezóny 2016/2017 jsme přihlásili jen mužstvo starší přípravky, kde 
bude hrát 6 kluků narozených 2006 a 2007 a také všichni z ročníku 2008 – celkem 
tedy na soupisce budeme mít 12 hráčů. 

Ze současné starší přípravky nám odcházejí 3 borci narození 2005 (Eda Moll, 
Matyáš Jurka a Honza Vojáček z Babic), kteří spolu s dalšími našimi odchovanci 
narozenými 2004 Honzou Dvorským a Ondrou Buriánkem z Babic přestoupí do 
Bílovic. Výhodou je, že tam si budou moci zahrát hned 2 soutěže – a to mladší žáky 
v Bílovicích (kteří hrají 7+1 na šířku hřiště) a za starší žáky v Adamově za sdružené 
družstvo Adamov-Bílovice (starší žáci na okrese Blansko ještě nehrají na celé hřiště 
v 11-ti, ale jen mezi velkými vápny s brankářem a 8-mi hráči v poli, takže když 
nebereme v úvahu fyzickou vyspělost, není rozdíl mezi mladšími a staršími žáky tak 
velký). 

Na závěr bychom rádi vyzvali všechny nové zájemce z řad kluků i holek narozených 
2009 až 2012, aby se svými rodiči chodili v létě na hřiště si „jen tak zakopat do 
balónu“ a od 22. srpna 2016 za námi začali chodit na tréninky, které budou 
v pravidelném rytmu pondělí-středa od 17 hodin. 

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. 
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Dobrý den Řícmanice,  
dne 9.5.2016 se naše jednotka SDH zúčastnila taktického cvičení - požár kuchyňské 
linky v Sokolovně v Babicích nad Svitavou. Jelikož se jednalo o taktické cvičení, byli 
jsme dopředu seznámení s termínem a tématem zásahu. 
U Hasičských sborů v ČR se provádí dva typy cvičení, jedním je zmiňované taktické 
a druhým je prověřovací. 
Prověřovací cvičení ověřuje akceschopnost jednotek PO, jednotka není předem    
o cvičení informována. Součástí takového cvičení může být i vyhlášení cvičného 
požárního poplachu. 
Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy jednotek PO nebo štábů na 
zdolávání požárů nebo na záchranné práce při mimořádných událostech. Jednotky 
ví o cvičení předem, připravují se na činnosti, které budou při cvičení vykonávat. 
Cílem cvičení v Babicích, bylo následující: 
1. Prohloubení schopností velitelů jednotek PO k řízení sil a prostředků požární 
ochrany. 
2. Prověření dojezdových časů jednotek PO.  
3. Procvičení taktiky a ověření postupů JPO při zásahu.  
4. Seznámení cvičících s problematikou zásahu v obci Babice nad Svitavou. 
5. Prověření komunikace v jednotkách PO a mezi jednotkami navzájem.  
6. Procvičení ovládání mobilní požární techniky a věcných prostředků. 
7. Prověření akceschopnosti a vybavenosti JSDH obcí. 
Cvičení se také zúčastnily jednotky z Babic, Kanic a profesionální jednotka                
z Pozořic. 
V naší obci jsme i letos prováděli jarní sběr železného šrotu. Rovněž jsme byli 
některými seniory požádání o odvoz nebezpečného odpadu, který jsme přepravili 
na sběrné místo v obci. Pro seniory jsme rovněž rozváželi kompostéry na BIO 
odpad. Jako každý rok jsme čistili koupaliště, aby bylo připraveno pro nátěr a 
následné napuštění. 
Před Dětským dnem, pořádaným na koupališti, jsme po zimě zprovoznili naší 
Erenu, aby zde mohla svézt nejen děti, ale i zájemce z řad dospělých. 
Děti si také mohly prohlédnout naši techniku a zastříkat si z požárních hadic,           
z čehož měly, jako vždy, velkou radost. Bylo teplo, tak ani rodičům nevadilo, že se 
u toho některé děti zmáčely. 
Za předešlý odstavec se musíme čtenářům omluvit - článek do tohoto zpravodaje 
jsme psali na poslední chvíli, právě pár hodin před Dětským dnem a chybně jsme 
předjímali, jak to asi dopadne, což se nám vymstilo. V posledních minutách před 
začátkem akce jsme museli řešit závadu na naší historické technice Praga RN, aby 
byla připravena na jízdu s dětmi.  

HASIČI  INFORMUJÍ 



 14 

Další problém nastal před hlavní branou na koupaliště, kdy jsme se nemohli dostat 
s technikou do areálu, protože se zasekl klíč v zámku. Ale s touto překážkou si naši 
hasiči přece poradit dovedou – ve výbavě máme klíč univerzální a to pákové kleště 
na železo. Ale ani těmi to nešlo tak lehko. Vše jsme vyřešili po hasičsku “co nejde 
silou, jde ještě větší silou“ a už jsme stáli na koupališti. 
Vzápětí, když bylo vše hotovo a děti měly možnost hasit požár domečku, byl naší 
výjezdové jednotce vyhlášen poplach - museli jsme odjet do Bílovic nad Svitavou, 
kde jsme ve mlýně Koudelka čerpali vodu a odklízeli bahno ze strojovny s Kapla-
novou turbínou po rozvodnění řeky Svitavy z nočních bouřek a závadě na stavidle.  
Dětem se tímto omlouváme, že jsme nesplnili, co jsme pro ně měli naplánované, a 
slibujeme, že jim to vynahradíme. 
O ukázku naší historické techniky je často velký zájem i na jiných kulturních akcích, 
kterých se rádi zúčastňujeme. Bohužel z časového důvodu nejsme schopni vyhovět 
všem. 
Krásné léto a dětem pěkné prázdniny, přejí řícmanští hasiči. 

Za výjezdovou jednotku SDH obce a SDH obce Řícmanice Zdeněk Alexa 
 

 

Svatý Petr stál při nás 
Řícmanice spadají do farnosti Babice nad Svitavou. Letošní novinkou farnosti byl 
29. května první farní den v historii – Farnost se představuje. Už samotné přípravy 
nebyly jednoduché, ale vše se chystalo s velkým nasazením a  humorem. Oprava 
zdi farního dvora, úklid neobydlené fary, úprava terénu na farním dvoře i před 
farou a další a další malé i velké úkoly se při přípravě vynořovaly jak houby po 
dešti. Za vydatné pomoci obecního úřadu v Babicích se ale vše stihlo včas. 
Déšť byl stále očekáván, jen se nevědělo, kdy…svěřili jsme tedy počasí do 
kompetence svatého Petra. V noci na neděli byl pořádný liják, ale ráno a následně   
i celý nedělní den jsme se mohli hřát ve slunečních paprscích. 
Zahájení proběhlo v kostele, kde nám požehnal kněz Michal Seknička, který do 
našeho kostela dojíždí ze Křtin. Michal celý farní den inicioval, podporoval a 
vydatně se podílel na jeho přípravě. A co všechno jsme mohli zažít? Program byl 
víc než bohatý, zpočátku jsme se hledali s kartičkou růžence, ale protože nás bylo 
hodně, žádná ze skupinek se nenašla celá. 
Celé odpoledne jsme mohli poslouchat hezké písničky – zpívala scholička s těmi 
nejmenšími, schola i Jedovnický banjoband. Malá drobotina byla při zpěvu 
opravdu skvělá. Také ti velcí se vyzpívali k dokonalosti a od profesionálů jsme je 
nerozeznávali, písničky všech nás chytaly za srdce. Celé odpoledne všechny 
přítomné provázela radostná nálada a rozzářené tváře. 

ORA ET LABORA 2010 
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Prošli jsme historickým kvizem, soutěží v aranžování květin, pohádkou pro 
nejmenší, prohlédli jsme si řadu nástěnek, které nás informovaly o aktivitách ve 
farnosti. Malí ministranti a nejen oni soutěžili v překážkové dráze se zvonky v ruce, 
ty ale nesměly zazvonit, což není úkol vůbec jednoduchý.Ten nejmenší trpaslíček 
sice zvonil celou cestu, ale zato překážkovou dráhu zdolával v plném nasazení. 
Kreativně jsme zdobili svíčky a vyslechli si ohlédnutí do historie, mimo jiné 
zajímavosti jsme se dověděli, že tam co se právě griluje voňavé maso, býval 
v minulosti chlívek… Všichni vítězové si odnášeli upomínkové dárky s logem 
farního dne. 
Celým odpolednem nás dále provázela lukostřelba, chůze po napnutém laně, 
prohlídka kostela, věže a zvonů s výhledem do dálky jak z rozhledny. V kostele byly 
vystaveny velmi cenné historické předměty, spojené s kněžskou službou. 
V neposlední řadě nám Michal Seknička upřímně a otevřeně prozradil něco ze 
svého mládí i to, jak se to stane, že mladý muž přijme kněžskou službu. Na závěr 
jsme dostali požehnání od tří přítomných kněží.  
A co ocenily nejvíce děti? Podle zájmu to byl jisto jistě nafouknutý skákací hrad. 
Skákalo se opravdu s velkým nasazením a kdyby ho organizátoři nemuseli vrátit, 
skákalo by se ještě dnes. 

Za ORA ET LABORA 2010, Dana Menšíková 
 

 
Během prázdnin se budeme scházet nad deskovkami spíš jen po předchozí 
domluvě, třebas když se zhorší počasí. 
Kdo by se k nám chtěl přidat, napište 
mi na mail vendulala@email.cz, 
zařadím vás do „klubového oběžníku“. 
Hlavní zábava se přesouvá na koupák, 
kde si i letos můžete zapůjčit dvě sady 
severské hry Mölkky a nově také 
venkovní šachovnice a hrací desky na 
šachy a dámu. A v neděli 24.července 
od 15 hodin budeme pořádat další 
letní turnaj v Mölkky. Trénujte! :) 

Vendula Borůvková 
 
 

klub  deskových  her 
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 „Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.“ 
Po raketovém startu jara, jak jsme již z předešlých let zvyklí, přichází květnové 
ochlazení. Je to nepříjemné z pohledu snůšky, kdy dochází ke zpomalení, až 
pozastavení přírůstku nektaru a pylu. Včelstva spotřebovávají zásoby pro vlastní 
růst a rozvoj, snůška v chladnějších dnech zůstává bez povšimnutí. Konec května je 
teplý a doufejme, že tomu zůstane tak i nadále. 
A právě na přelomu měsíců května a června se my včelaři potýkáme s vysokou 
rojivostí včelstev. V tomto období není až tak vzácné, když se potkáme s rojem 
třeba někde u cesty na stromě. Ač se může na první pohled zdát roj agresivní, 
včely jsou v tomto případě velmi tolerantní - nebodavé. Roj se postupně zklidní, 
vytvoří v lepším případě hrozen, v horším obepne kmen stromu a za několik hodin 
se přemístí do nového domova. Spousta včelařů si svůj roj odchytí a nabídnou 
v úlu nové místo. Je přeci krásné být u zrodu života. Jiným včelařům naopak přináší 
vrásky na čele, protože řešit roj na sousedovic větvi není žádný med. Krásný 
příklad z diskuse: „Predvčerom mi volala suseda, že mi uletely včely. (cca 10:00) 
Chytím si ich, keď prídem domov z roboty. O 17:00 po včelách ani chýru ani 
slychu.“ 
Bezesporu příjemnější činnost přináší měsíc červen, kdy probíhá první medobraní 
a s ním i první vytáčení medu. Klika medometu se točí na plné obrátky, po stěnách 
nádoby stéká med v slzách a samotný se dále čistí přes síta. Nejdříve přes hrubé, 
pak jemné. Tak kolik Josefe, kolik? Ale, stojí to za starou belu. Nemám čas, 
dodělávám podkroví. Josef je dlouholetým včelařem, ale taky několikanásobným 
otcem a tak není divu, že včelaření na nějaký ten čas pověsil na hák.  
Dalším včelařem v Řícmanicích je včelař neorganizovaný (o kterém již byla zmínka 
v minulém čísle) a od kterého jsem právě dostal zprávu: „Z prvního kola 
medobraní mám dvě kila, no není to krásné? Jenom si musím pamatovat, že se 
v sandálech ke včelám nechodí.“  Michal je nováček a má své včelstvo na jihu od 
Brna. Ale rád a otevřeně mluví o svém úspěchu i nezdaru.  
V příštím čísle řícmanického zpravodaje bychom se vydali na vycházku místy, kde 
můžeme spatřit úly a seznámit se s názory ostatních místních včelařů, kterých je 
v našem katastru jako šafránu.  

A  jak už se stalo pravidlem včelařských článků, jeden krátký na závěr:  
V ZOO: "Tati, přoč na nás ta gorila za sklem tak škaredě čumí?" 
"Pssst, tiše, děti! Jsme teprve u pokladny!" 

Tak ať nám bzučí i v parných dnech. 
Za řícmanické včelaře Pavel “Harry” Křížek 

 

VČELAŘSKÝ  KOUTEK 



 17 

 
Setkání seniorů 
V dubnu se konalo v sále Restaurace U Lajcmanů jarní přátelské setkání seniorů. 
Toto setkání už se stalo tradicí a jsme rádi, že máme v naší obci tak aktivní seniory. 
K dobré náladě jim hrála naše cimbálová muzika Řícmanica, se kterou si s chutí 
zazpívali a samozřejmě nechybělo dobré víno a výtečné chlebíčky. Pro zpestření 
zábavy si zahráli dvě kola hry Bingo, vítězové si odnesli malou odměnu. Chceme     
i nadále podporovat setkání našich seniorů a budeme nápomocni při tvorbě 
programu těchto hezkých akcí. 
 

A je tu další setkání! 
Bude se konat ve čtvrtek 23. června 2016 od 18 hod. v sále Restaurace                    
U Lajcmanů. K tanci a poslechu zahraje CM Řícmanica. I tentokrát se můžete těšit 
na zábavné kvízy. Zkusíme napodobit televizní pořad ,,Kurňa, co to je?“. A je tu 
výzva! Podívejte se u vás doma, zda-li nemáte nějakou zajímavou věc např. 
kuchyňské náčiní, pomůcku do domácnosti a pod. Přineste ji s sebou a společně 
budeme hádat, na co se daný předmět mohl používat. Občerstvení bude zajištěno. 
Jste srdečně zváni! 

Za kulturní výbor Blanka Koutská a za seniory Jiřina Krajíčková 
 

 
 
 
 

 

V této rubrice jsme Vám představili již velkou řadu 
našich spoluobčanů, kteří se zde narodili, nebo 
zde žili. Sportovce, muzikanty, odborníky, 
pamětníky…..a tentokrát jsme zavítali na 
Portarturu za jubilantem, který oslavil již deváté 
desetiletí, těší se dobrému zdraví, humoru a nám 
se s ním tak dobře povídalo, že se o to chceme 
s Vámi podělit. 
Nevíte o kom je řeč? Tak schválně! Není to tak 
dávno, když hned jak se napustilo koupaliště, 
denně brázdil jeho vody neúnavný plavec –prsa, 
znak…pomalými tempy - hodinu, dvě… 
Už víte kdo je ten jubilant? Spousta z Vás ví! Je to 
pan Jan Hloušek a my jsme se za ním vydali 
s gratulací a spoustou otázek. 

rozhovor s jubilantem 

senioři informují 
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Pane Hloušku, vy jste se tu narodil. Jak vzpomínáte na své mládí. Bydleli jste ve 
stejném domku jako nyní? 
Ne,ne. Nejprve jsme bydleli hned tady vedle u Taranzů, ale byla tam jen jedna 
místnost a až později se tatínkovi podařilo postavit na půjčku domek. Chovali jsme 
kozy a jako většina kluků jsem vyrůstal na kozím mléku.  
 

Jak vzpomínáte na školu. Kdo vás učil? 
Pět let jsem chodil tady do místní základní školy a učil nás pan učitel Mlčoch, 
později paní učitelka Schneebergrová. 1-3 ročník byl dohromady v jedné třídě, 4-5 
ročník v druhé třídě. Potom jsem chodil do Bílovic do ,,měšťanky“ a tam nás učil 
výborný učitel pan Staněk (manžel naší paní učitelky Staňkové), na toho velice rád 
vzpomínám. 
 

Co jste měli za předměty a měli jste třeba tělocvik?  
Předměty na základní škole byly v podstatě stejné jako teď. A tělocvik? Ten byl na 
dvoře, a to pouze cvičení prostná. Na měšťance kromě klasických předmětů jako 
matematika, zeměpis, dějepis apod. byl kladen důraz na rýsování. To se mě 
později hodilo na strojní průmyslovce. 
 

Jaké jste měl koníčky, všichni ví o Vaší zálibě v plavání ? 
Hlavně sport. V zimě běžky, v létě jsem hrál fotbal, volejbal a hlavně plaval. Nerad 
jsem plaval na rychlost, byl jsem spíše vytrvalostní plavec. Už ale nechodím plavat. 
Síly ubývají a já bych na to plavání potřeboval mít teplejší vodu. 
Také si vzpomínám na jedno „hasičské fotbalové utkání“ Dva hasičské sbory stály 
proti sobě, měly velký gumový míč a proudem vody z hadic honily míč po hřišti a 
snažily se ho dostat do protivníkovy branky. Byla to zábava! 
(Hasiči! Co vy na to? Námět na akci?) 
Pak nám jeho dcera prozradila: Jsou to pouze tři roky, co byl děda s námi v zimě ve 
Sportgasteinu – my sjezdovali a on dole na běžkách ujel 30 km a po krátkém 
odpočinku regeneroval v badgasteinském bazénu tím, že odplaval 4 km. Ještě loni 
zvládl ujet na běžkách 10 km. No a letos nebyl bohužel sníh…. 
 

Čím se v současnosti nejvíc bavíte? 
Chybí mě hlavně Královopolská a taky práce! Byl jsem zvyklý pracovat na zahradě, 
pěstovat zeleninu, spoustu věcí si vyrobit a teď už to moc nejde. Kompenzuji to 
alespoň dlouhými každodenními procházkami, a když prší, luštím křížovky, nebo 
někdy si vyhledávám na svém notebooku nějaké informace nebo zajímavosti.   
 

Pane Hloušku, moc krásně se nám s Vámi povídalo a je toho ještě hodně, co 
bychom se chtěli dozvědět. Ale to si necháme až na příští setkání. Přejeme Vám 
pevné zdraví, stálý úsměv na tváři a ještě mnoho nachozených kilometrů . 

Připravily Eva Olešovská a Blanka Koutská 
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V březnovém vydání našeho zpravodaje jsme vyhlásili novou malířskou soutěž pro 

děti. Zvolili jsme téma „Naše koupaliště“. Děkujeme všem dětem, které se do 
soutěže zapojily, namalovaly a odevzdaly na úřad svůj výkres. Naší výzvy se 

výborně zhostila paní ředitelka ve školce se svými dětmi. 
Namalovaly krásné obrázky a všechny děti dostanou od pana starosty odměnu! 

 

         
 

Holky, kluci, malí i velcí!  Malujeme i v létě! 
Těšíme se na vaše obrázky, výzvu s tématem najdete u prvního dílu příběhu paní 

Borůvkové“O křečku Čumichovi”. 
 

 

Díl první: Jak to všechno začalo 
 

Vzduch čistý? Jo! Opatrně vyhlédnu z batohu. Moji lidé svačí o kus dál a já můžu 
konečně vylézt ven a zjistit, kam jsem se to vlastně dostal. Protáhnu se škvírou 
v nedovřeném zipu a seskočím na zem do trávy. Jen aby mě nezahlédli! Pádím 
k nejbližšímu stromu. Podařilo se! Kořeny a spadané větvičky mě skvěle maskují a 
můj hnědý kožíšek okamžitě splývá s okolím.  
 

Proč jsem tak vykulený? Nedivte se, jmenuji se Čumich. To jméno mi dala Prťavá, 
nejmenší člověk v našem domě. Spím v jejím pokoji a ona si se mnou hraje a krmí 
mě. Čumich proto, že prý pořád někam čumím. To jo. To mě baví. Nic víc mi totiž 
nezbývá. Jsem čistokrevný křeček domácí. Domácí! A já bych přitom tak rád 
cestoval! Sedět doma mě vůbec nebaví, i když už naštěstí nemusím celé dny zírat 
přes mříže klece. Aspoň že mě začali pouštět ven, takže můžu chodit skoro po 
celém domě. 

!!!  malíři pozor  !!! 

čumichova dobrodružství 
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Jenže je to akorát horší! Z okna, co 

sahá až k podlaze, je vidět ven. Svět 
okolo je plný zajímavých věcí! A hlavně: 
nekončí žádnou zdí, pokračuje dál a 
dál. A tak jsem tady. Rozhodl jsem se to 
všechno prozkoumat. Odhodlal jsem se 
zrovna dnes ráno a vklouzl Prťavé do 
batohu, když se nedívala. Nikdo si 
ničeho nevšiml. Zahrabal jsem se až 
dolů pod pláštěnku a náhradní 
ponožky. Celou cestu jsem ani nemukl, i když to občas děsně házelo, to jak Prťavá 
poskakovala po jedné nebo druhé noze. Teď mají moji lidé pauzu na svačinu, 
hádám, že jim to chvíli zabere. Dobrodružství, jsem připraven! 
 

Zvědavě se rozhlížím. Les! Vypadá zvláštně.Kolem vidím vysoké stromy, z obou 
stran příkrou stráň. Ale pozor: mají tady koupelnu! S umyvadlem, kterému někdo 
zapomněl zavřít kohoutek! Ha! Dochází mi, že mám pořádnou žízeň a metu si to 
k vodě. Je tu dokonce i vana! Ne, rovnou dvě! Ale řeknu vám, taková špína není     
u nás doma, ani když se Prťavá v neděli večer koupe. To bláto! A něco jim tam 
roste! Mám se z toho vůbec napít? Nechytnu nějakou infekci? Rozpačitě přešlapuji 
na kamenném okraji dole pod umyvadlem. Tam nahoře je možná čistší voda, ale 
zas je to dost vysoko. Že bych zkusil vyšplhat? 
 

„Co čumíš?“ ozve se najednou za mými zády.  
Leknu se. Není to totiž vůbec v člověčí řeči! Zní to jako křečtina, jenže taková dost 
divná. „Co zíráš, povidám!“ ozve se znovu. Všimnu si malé hnědé myši vykukující 
z díry ve svahu o kus dál. Takže mluví myšansky! No jasně! Prťavá měla jednu dobu 
i bílou tančící myš, se kterou jsem se občas dal do řeči. 
„Chtěl bych se napít,“ povím jí popravdě.  
„No tak na co čekáš?“ podiví se myš. 
„Máte nějaký zrezlý trubky, nebo co. A taky byste si tu měli občas vygruntovat... 
trochu binec, no...“ řeknu rozpačitě. 
„Seš šáhlej, ne? Si byl dlouho na sluníčku a plácáš blbosti, co? Bys viděl, jak to tu 
vypadá, když je to na podzim plný listí.“ 
Nakrčím nos. „Takže je to čistý?“ zeptám se. 
„Jasnačka,“ přikývne myš. 
Opatrně čuchnu k vodě a potom se nakloním nad hladinu. Ujde to. Piju a myš mě 
pozoruje. 
„Jestli ty nejseš nějak moc čistotnej. Si vem hrneček, když chceš napodobovat lidi,“ 
zašklebí se myš. 
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A fakt že jo. Nahoře na umyvadle stojí hrnek. Sice otlučený a bez ouška, ale přece 
jen něco, co znám. Zaujme mě však i něco jiného. 
„Co je tam napsané?“ ukážu na dlouhý nápis namalovaný na stěně nad 
umyvadlem. Připomíná mi to titulky, co jedou na konci filmu, jen se to nehýbe. 
„Vim já?“ odfrkne si myš. „Copak umím číst? Ty snad jo?“ 
„Trochu,“ připustím.  
Umím Č, U, M, I a CH, protože to mám napsané na svém domečku v kleci. Čumich. 
Tady ta písmenka vidím také. M je hned na začátku, spolu s I a dvěma dalšíma 
písmenama, co neznám. Na Č začíná druhé slovo a je tam hned dvakrát!  
„MI ČČ,“ říkám myši. Dál nevím, luštěním písmen tady v lese rozhodně trávit čas 
nehodlám. 
 

„Fíha! Inteligent!“ pískne myš uznale. „Takový vždycky sežere lasice mezi 
prvníma!“ dodá potutelně. „A odkud vlastně jsi?“ zeptá se potom. „Jsem tě tady 
nikdy neviděla.“ 
„Jsem s lidma na výletě,“ řeknu důležitě, aby pochopila, že nemluví s nějakým 
obyčejným hrabošem. „Jsem křeček Čumich.“ 
„Fakt?“ řekne a lstivě přimhouří očka. „A nemohl bys mi teda donýst něco na zub? 
Když seš s lidma tak zadobře?“ 
„Jasan,“ kasám se. Vím, že Prťavá má v kapse na baťůžku kus nakousané sušenky.  
 

Vydám se zpátky, vydrápnu laskominu a už chci ji odtáhnout k myši, když tu 
najednou se ozve pištění a křik.  
„Fuj! To je hrůza! Krysa! Krysa! A jak obrovská!“ vřeští někdo kus ode mne.  
Až teď si všímám, že seshora po cestičce schází nová skupinka výletníků.  
„Árone, vem si ji!“ slyším a zahlédnu velkého černého psa, kterého jeho uvřeštěná 
panička právě pustila z vodítka. Žene se ke mně! 
„Sem!“ vyjekne myš. Vidím mezi kořeny díru a prchám k ní. Prosmyknu se dovnitř, 
málem se tam nenacpu. Pes štěká, hrabe, ale za mnou do chodbičky se naštěstí 
dostat nemůže. Třesu se strachy. 
„Však von za chvilku odejde“ chlácholí mě myš. 
 

No jo, pomyslím si, jenže moji lidé možná taky! Nechají mě tady, protože o mně 
neví!  
„Nemá to nějaký druhý východ?“ křiknu na myš. 
„Jo, ale nelezla bych ven, bejt tebou. Vyslídí tě a roztrhá,“ vrtí hlavou myš. 
Uvězněný v těsné temné chodbě počítám minuty, než se psí štěkot konečně začne 
vzdalovat. Rychle vystřelím ven z úkrytu. 
Ale ne! Palouk je prázdný, zůstal jsem tu úplně sám! Co budu dělat? Takové 
dobrodružství jsem rozhodně neplánoval! Na divočinu nejsem zvyklý! Něco mě 
sežere hned první noc! 
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„Můžeš přespat,“ řekne myš, když vidí, že mám na krajíčku. „Ale zítra si najdeš 
vlastní domeček! Jsi moc velký! Nevešli bychom se sem oba.“ 
Vzdychnu. „Dík!“ Můj strach se ale o moc nezmenšil. Jak tohle skončí? 
 

První díl příběhů na pokračování o křečku Čumichovi jste právě dočetli. Poznáte, 
kde se Čumich ocitl? Je to místo, kam se z Řícmanic můžete pěšky vypravit i vy. 
Napište nám to na adresu obec@ricmanice.cz, nebo nám rovnou nakreslete 
obrázek toho místa. Své výtvory přineste na obecní úřad, či vhoďte do schránky 
OÚ. A nezapomeňte připojit své jméno, věk a adresu. Nejpovedenější obrázky 
zveřejníme na webové stránce obce a autory odměníme! 

Připravila Vendula Borůvková 
 

 
Znáte geocaching? Jeho fanoušci možná 
vypadají jako obyčejní turisti, ale ve 
skutečnosti hledají na základě přesných 
zeměpisných souřadnic schovaný 
„poklad“. Je to hra, díky níž se dostanete 
na zajímavá místa a ještě se přitom 
pobavíte hledáním. Právě schránka, 
ukrytá na místě, k němuž se dostanete 
díky GPS navigaci, se jmenuje cache čili 
keš. Obsahuje notýsek čili logbook, do 

kterého se zapisují všichni ti, kteří kešku vypátrali, dále tužku a občas i další 
předměty. Seznam kešek najdete na webu geocaching.com, ale my jsme si pro vás 
připravili speciální řícmanickou kešku, jejíž údaje nenajdete nikde jinde, než 
v Řícmanickém zpravodaji. Zkusíte ji vypátrat?  
Její souřadnice zní: N 49° 16.529 E 016° 40.825. K lovení keší potřebujete zařízení 
s GPS navigací, třeba i mobil a bystré oči. Uvnitř najdete drobnosti, z nichž jednu si 
můžete vybrat. Ale pozor! Takhle by byla keška brzy prázdná a ostatní hledači by 
odešli s prázdnou. Platí tedy pravidlo, že kdo jde na lov, musí sám přinést něco, 
co v krabičce nechá pro další lovce. 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. Tam totiž vyhlásíme, kde se keška nacházela a zadáme nové 
souřadnice a nový cíl. Tahle řícmanická keška je prostě putovní a my doufáme, že 
se i díky ní podíváte na zajímavá místa kolem naší vesnice. Lovu zdar! 

Připravili Vendula Borůvková, Karolína Brožová a Kamil Kyzlink 

ŘÍCMANICKÁ PUTOVNÍ KEŠKA 
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INZERCE 
 

 
VETERINÁRNÍ ORDINACE MOKRÁ-HORÁKOV 

MVDr. Tereza Bedná řová 

• interní medicína, chirurgie 
• čipování, vystavení pasu 
• moderní opera ční sál 
• sono, rentgen, EKG 
• možnost ošet ření i mimo ordina ční hodiny po p ředchozí tel. 

domluv ě 
 
 Ordina ční hodiny:  MOBIL: 702 816 717 
 
 Pond ělí 8-10 a 15-18  Mokrá 348 (VEDLE POŠTY) 
 St ředa 8-10 a 15-18  664 04 Mokrá-Horákov 
 Pátek 8-10 a 15-17  www.veterinka.net 
 

 
 

 
 

 



  

 
 

PRACOVNÍ DÍLNA V KNIHOVNĚ 
pátek 17. června od 16:00 hod  

s paní Vendulou Borůvkovou si vyrobíme cestovatelský deník  
 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ 
Ve čtvrtek 23. června  od 18:00 v sále Restaurace U Lajcmanů. 

 Zahraje cimbálová muzika Řícmanica. 
 

ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK 
aneb zahájení letošní sezony koupaliště 

V sobotu 25. června od 15.00 hod. – zábavné odpoledne pro celou rodinu. 
 

POHÁROVÝ TURNAJ MUŽŮ „VZPOMÍNKA NA ROMANA KUKLETU“  
V sobotu 25. června od 13:30  hod. 

Turnaje se zúčastní mužstva Babic, Bílovic, Ochoze a Řícmanic. 
 

CVIČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM 
TJ Sokol připravil v areálu koupaliště cvičení pod širým nebem. Začátky vždy v 19 hod. 

Power jóga a pilátes s Blankou a Silvou - každé pondělí, zahájení 11. července. 
Zumba s Renatou -  každou středu, zahájení 13. července.  

 

TURNAJ V MÖLKKY – AREÁL KOUPALIŠTĚ 
V neděli 24. července od 15 hod. turnaj o ceny pro děti i dospělé v kultovní vikingské hře. 

  

TENISOVÝ TURNAJ 3M 
se bude konat v sobotu 6. srpna  

 

OBJEDNÁVÁNÍ KROJŮ NA ŘÍCMANSKÉ HODY 2016 
v pondělí 27. června nebo 11. července vždy od 18 do 18:30 v Restauraci U Lajcmanů. 

Vybíráme zálohu - dámský a pánský kroj 300 Kč, dětský 100 Kč.  
Kontakt:  Lenka Rovenská - tel. 774 734 316, e-mail: rovenska.lenka@gmail.com. 

 

ŘÍCMANSKÉ HODY 
Sobota 27. 8. 2016, v neděli tradiční DOZVUKY 

 

RESTAURACE U LAJCMANŮ 
pro Vás připravuje 

 v pracovní dny polední menu s výběrem ze dvou jídel 
Víkendové nabídky: rožněná masa, uzená masa, uzené ryby, a jiné oblíbené speciality 

Více naleznete na www.ulajcmanu.cz a na FB stránkách restaurace. 
 

 

 
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 září 2016. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 8. 2016. 
Foto na titulní stran ě: Věra Alexová 

KALENDÁŘ AKCÍ 


