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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 Vážení občané, 
v minulém vydání zpravodaje jsem  
v úvodníku psal o naději ve zvládnutí, 
tehdy začínající, zdravotní krize. Byla to 
doba zcela nová a nebyla jednoduchá. 
Rád   bych   zde   poděkoval   dívkám  
a ženám, které se podílely na výrobě 
roušek, poděkování patří všem, kteří 
nabídli svoji pomoc potřebným spolu-
občanům a všem občanům za dodržo-
vání přísných hygienických opatření. 
Také je třeba pochválit zaměstnance 
našeho obchodu, kteří i v této době 
dělali maximum pro naši spokojenost. 
Díky tomu můžu dnes napsat, že jsme  
v Řícmanicích toto období dobře 
zvládli. Doufejme, že se v uvolňování 
zavedených opatření bude pokračovat 
a hlavně, že se v takovém rozsahu nic 
podobného nevrátí. 
Omezení nastala zejména v napláno-
vaných společenských a sportovních 
akcí. Byly zrušeny připomínkové oslavy 
k výročí obce i k výročí našeho Sboru 
dobrovolných hasičů. Omezení zasáhla 
zrušení akcí pro děti, ale také cvičební 
sezónu našeho Sokola a jarní fotbalové 
soutěže našich fotbalistů. 
Situace se ale vrací do normálu, o čemž 
svědčí i to, že byla zahájena letní 
sezóna na našem koupališti. Zde jsme 
přistoupili k opatřením proti velkému 
úniku vody. Zatím je situace výborná  
a dá se říci, že se nám zde podařilo 
udělat „za málo peněz – hodně 
muziky“. 

Ale počkejme s konečným výsledkem 
až na závěr léta. 
Krajské dotace byly prozatím 
pozastaveny. Pokračují pouze projekty 
z oblasti řešení sucha. Zde jsme byli 
úspěšní a získali jsme 44 000,- Kč na 
následnou péči o sad nad hřbitovem. 
Úspěšní byli také hasiči se svojí žádostí 
na nový dopravní automobil, o které se 
dočtete v informacích od hasičů. 
Během letních měsíců bychom měli 
vědět o výsledku žádosti o dotaci na 
Ministerstvo životního prostředí. Zde 
jsme žádali na domovní popelnice na 
tříděný odpad a kontejnery na sběrné 
místo. 
Stavební akce v obci se nerušily  
a probíhaly i v době omezení. Byla 
zahájena  dostavba vodovodního řádu  
s vodojemem. Opravena byla opěrná 
zeď přilehlá ke komunikaci vedoucí na 
Nivku. V současné době zvýšených 
dešťových srážek řešíme opět naplavo-
vání vody a nečistot z lesních cest do 
obce. Probíhá postupné kácení suchých 
stromů v lese a řada dalších věcí. 
 
Na závěr přeji všem dětem hezké 
prázdniny a ostatním občanům krásně 
prožité letošní letní období. 
 

Libor Slabý, starosta  
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VODOVOD V ŘÍCMANICÍCH 
 
Od jara v naší obci probíhají práce na 
výstavbě vodojemu a nových částí vo-
dovodního řadu. I přes drobné kom-
plikace zatím práce probíhají dle plá-
novaného harmonogramu. V sou-
časné době je položen vodovodní řad 
směrem na Kanice. Zapravení části vo-
zovky, kde byl řad veden a nyní je 
pouze zasypáno štěrkem a pískem, by 
mělo začít probíhat koncem července. 
Dále je hotová část v ulici Fůgnerovo 
návrší (od obchodu do úvozu) a vodo-
vodní řad z ulice Havlíčkova. V sou-
časné době probíhají práce na ulici 
Fůgnerovo návrší směrem k rodinným 
domům na Štukách. Práce na řadu 

 „Vyhlídka“ začnou v průběhu měsíce 
července. Paralelně s výstavbou jed-
notlivých řadů se realizuje i výstavba 
vodojemu. Celá akce „Vodovod“ by 
měla být dokončena v roce 2021. 
Každá stavba s sebou nese také řadu 
omezení pro všechny, kteří v jejím 
okolí bydlí nebo danou částí pouze 
procházejí či projíždějí. V době sucha 
se zde nadměrně práší. Když zaprší, 
což je v poslední době dost často, tak 
je tam zase bláto. 
Děkujeme tímto všem občanům za 
shovívavost a trpělivost. 

Simona Malá, místostarostka 
 
 

KOUPALIŠTĚ 2020 
 
Ceny vstupného na koupaliště 
pro sezonu 2020 

Celodenní vstupné 
Dospělí 90,- Kč 
Děti od 3 do 15 let a senioři od 65 let 
60,- Kč 
Odpolední vstupné (od 15:00 hodin) 
Dospělí 60,- Kč 
Děti od 3 do 15 let a senioři od 65 let 
30,- Kč 
Od vstupného jsou osvobozeni 
držitelé průkazu ZTTP a děti do do- 
vršení věku 3 let. 
Permanentky 
Dospělí 1 500,- Kč 

pro děti od 3 do 15 let a senioři od 65 
let 800,- Kč 
Občané hlášeni v obci si permanentky 
budou moci zakoupit pouze na obec-
ním úřadě. 
V rámci „podpory rodiny“ a seniorů 
bude v roce 2020 poskytována dotace 
pro rodinné sportovně rekreační akti-
vity. Tato dotace bude určena pro ob-
čany hlášené v obci Řícmanice, kteří 
budou využívat ke svým letním spor-
tovně rekreačním aktivitám areál 
místního koupaliště. Dotaci mohou 
čerpat občané hlášeni v obci Řícma-
nice, kteří si zakoupí permanentní 
vstupenku na koupaliště a mají také 
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uhrazeny všechny splatné závazky 
vůči obci (např. poplatek za likvidaci 
odpadů, poplatek za psa) 
Výše dotace je pro rok 2020: 
děti od 3 do 15 let a senioři od 65 let 
800,- Kč, dospělí 1 500,- Kč 
Dotace na sportovně rekreační akti-
vity je možné čerpat při zakoupení 

permanentky na koupaliště na obec-
ním úřadě. 
  

Simona Malá, místostarostka 
 
 

 

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
 
Co přinesl proběhlý čtvrtrok 
s tvrdými opatřeními nouzového 
stavu a karantén do naší kni-
hovny? 

Knihovna samozřejmě musela být 
uzavřena a čtenáři se se s tím vyrov-
návali každý po svém. Někteří, kterým 
vznikl větší prostor volného času, mu-
seli oprášit svoje vlastní knihy. Někdy 
byli určitě překvapeni, co vlastně v kni-
hovničce mají a kolik knih  si již vůbec 
nepamatují, nebo si půjčovat po 
rodině. Jiní naopak neměli na čtení 
vůbec čas, hlavně rodiče malých a 
školou povinných dětí, lidé pracující ve 
veřejné správě, ve službách a řadě 
jiných důležitých odvětví. 
Ale některým čtenářům pravidelné 
půjčování jistě chybělo. Proto jsme 
otevřeli knihovnu hned, jak to bylo 
povoleno, samozřejmě za přísných 
opatření  ( desinfekce, roušky, jednorá-
zové rukavice, minimální kontakt mezi 
čtenáři, vracené knihy v povinné 
karanténě bez možnosti s nimi manip-
ulovat). 

Zatím byla knihovna otevřena dvakrát, 
byly vráceny prakticky všechny 
vypůjčené knihy, takže mohla být 
provedena jejich hromadné desinfekce 
Díky čtenářům za jejich zodpovědnost. 
A čtenáři, kteří měli zájem, se vybavili 
knihami na 1 – 2 měsíce, protože další 
otvírání bylo závislé na stávající epide-
miologické situaci a postupném 
uvolňování omezujících opatření. 
Věřím, že již brzy  budeme moci přejít 
na normální provoz i s možností v kni-
hovně posedět a popovídat si, jak jsme 
o to dříve stále usilovali. 
Výpůjční dny knihovny o prázdninách:  
14. a 21. července, 18. a 25. Srpna. 
Otevřeno bude od 13 do 18 hodin 
 
Přeji všem našim občanům pevné 
zdraví v této tak neobvyklé době a i 
když se situace zlepšuje,  tak si myslím, 
že je stále na místě zodpovědnost a 
bezpečnost nejen vůči ostatním, ale i 
vůči sobě, ale na druhou stranu nepro-
padat nadbytečnému strachu a oba-
vám, protože psychická pohoda je 
velmi důležitá. 

Hana Staňková, knihovnice 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Jak to bylo ve školce?  

Všichni jsme si letos na jaře zažili „no-
vou dobu, neplánovanou situaci „ 
COVID19 “.  
 A jak to bylo se školkou?  
Vyčkávali jsme, sledovali vývoj situace 
a nakonec na základě doporučení 
MSMT a MZCR zřizovatel po dohodě 
s ředitelkou, školku uzavřel, a to od 
16.3. 2020. V našem blízkém okolí byly 
uzavřeny všechny státní školky.  Dětem 
i rodičům najednou nastali „ karan-
ténní prázdniny“ se kterými se museli 
nějak  všichni  vypořádat.   
Ptáte se, co zaměstnanci školky? 
Naštěstí nikdo neonemocněl a tak 
jsme se mohli pustit do kompletní re-
novace školky, lépe řečeno „ do 
renesance školky“.  Naplánovali jsme si 
tolik práce, že nám to naplnilo všechny 
dny tj. až do 25.5.2020, kdy byla školka 
znovuotevřena, tak jako ostatní školky 
v blízkém okolí.   Nejdříve nastoupili 
malíři a celá školka se malovala, čistila, 
stěhovala, opravovala, vychytávali se 
změny pro zlepšení provozu a práce ve 
školce.  Tím, že jsme měli na práci 

„klid“ a „časový prostor„  najednou 
jsme viděli, co během roku nevidíme, 
nenapadne nás, prostě na to  není čas.   
Udělali jsme velký kus práce a přitom 
jsme ještě zřizovateli školky ušetřili 
dost peněz za placené firmy a řemes-
lníky.  Dnes máme školku krásnou, 
čistou, je zde spoustu novinek, které 
nám nejen zpříjemňují práci, ale i 
prostředí školky.  Když půjdete kolem, 
zastavte se podívat. Hned venku 
uvidíte naši novou „venkovní učebnu -  
altán “ , kterou jsme si vybrousili, 
natřeli, vyrobili vnitřní bedny na 
pomůcky a hračky dětí, …  prostě 
dodělali všechno, co bylo potřeba.  

Dnes už si altán jen   zdobíme a vybavu-
jeme do podoby přírodní venkovní 
učebny.  Za základní stavbu altánu 
vděčíme rodičům od Aničky Polákové a 
tím jim za to velké poděkování. A aby 
nám do altánu nepršelo, zajistil střešní 
krytinou tatínek od dětí Vystrčilových 
z Řícmanic, moc děkujeme. Podlahu 
jsme nakonec vymysleli praktickou a 
levnou – z čistěných oblázků tzv. „Du-
najský kačírek“, který nám přivezl 
tatínek od Tomáška Miewalda – moc 
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děkujeme. A k pracím se ochotně 
přidal i tatínek od Larinky Beurskens, 
který nám přivezl betonové 
zatravňovací tvárnice a vybudoval z 
nich chodníček u skluzavky pro děti – 
moc děkujeme.  
 

 
Provoz školky opět běží, sice za stano-
vených podmínek vycházející z MSMT 
a MZCR, ale i tak jsme spokojeni a jsme 
rádi, že už tady máme naše školkové 

dětičky. Však když přišly po 
znovuotevření do školky, tak se nes-
tačily divit, co všechno je ve školce 
nové. Radost dětí je ta největší od-
měna pro nás zaměstnance školky. 
Děti jsou upřímné, přirozené, všeho si 
všimnou a ze všeho jsou nadšené.  I vy 
se podívejte do naší fotogalerie na 
www. msricmanice.cz. , kam průběžně  
vkládáme  fotky ze „ života ve školce“.   
Zvládli jsme i novou formu „ online zá-
pisu do mateřských škol“ , takže máme 
ve školce už opět  plno. Bohužel 
všechny děti přijmout nemůžeme. Ale 
určitě se s těmi, komu to nevyšlo letos, 
potkáme další školní rok.  
Naše odcházející předškoláky jsme le-
tos slavnostně odpasovali ve středu 
17.6.2020. Tradiční Rákosníčkovu zah-
radní slavnost pro veřejnost v letošním 
školním roce pořádat nebudeme.  
Přejeme všem zdraví, spokojenost, ra-
dost do dalších dnů a těšíme se třeba 
někdy na setkání u nás ve školce.  

 Hana Janošková  
ředitelka MŠ Řícmanice 

 

SOKOL ŘÍCMANICE 
 

Sokol stále cvičí 

Cvičení v tělocvičně v jsme museli kvůli 
opatření na zamezení šíření koronaviru 
začátkem března předčasně ukončit. 
Bylo možné si zacvičit on-line se 
cvičitelkami přes internet, někdo si 
doma šlapal na rotopedu nebo na 
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jiných domácích posilovacích stro-
jích.Společného cvičení jsme se dočkali 
až v květnu. Na dvě soboty jsme si 
pozvali naši oblíbenou cvičitelku Lenku 
Fasnerovou. Jednu sobotu jsme cvičili 
ve cvičebně, na druhou nám přálo 

počasí a mohli jsme cvičit na koupališti. 
Dětský den se nám podařilo uspořádat 
až na druhý pokus. Původně byl 
naplánovaný na 31.května. Kvůli 
špatné přdpovědi jsme pořádání od-
ložili o týden. Předpověď opět nebyla 
příznivá, ale nakonec neděle 7.června 
byla na dlouho jedinou kdy v Říc-
manicích nepršelo. Letos jsme od-
poledne pro děti pořádali společně s 

Obecním úřadem, Sportovním klubem, 
SDH a Kolejovou na téma : Dětský den 
se zvířátky. Na deseti stanovištích děti 
plnily ůkoly. Svoji šikovnost si všichni 
vyzkoušeli na opičí dráze, chytali ry-
bičky, procházeli mezi žraloky, kráčeli s 
lenochodem a skákali s žábami a házeli 
na nos nosorožce. Další úkoly plnili se 
slonem, se žirafou, s tučňáky. 
V pátek 19. června jsme v knihovně 
pořádali valnou hromadu, sešlo se 
téměř 30 členů. 
Cvičení pod širým nebem začalo 17.6. 
Pokud nebude pršet, budeme cvičit 
power jogu s Blankou, Silvou nebo 
Šárkou každou středu od 19 do 20 
hodin. Přidejte se !! 
Přeji vám krásné prázdniny, pěknou, 
pohodovou dovolenou, hodně 
slunečných dní   a zdravého pohybu. 
 

Eva Olešovská, starostka T.J. 
 
 
 

 

SPORTOVNÍ  KLUB  ŘÍCMANICE 
 
Během letošního jara došlo k „viditel-
ným“ změnám v areálu našeho fotba-
lového hřiště. Byl dokončen závlahový 
systém, částečně se podařilo „srovnat“ 
hrací plochu, došlo k terénním úpra-
vám kolem hřiště, byly instalovány 
nové lavičky a hřiště bylo oploceno. Na 
obou stranách u potoka bylo oplocení 
ukončeno velkými bránami, z nichž ta 
u kabin se otevírá pouze na fotbalové 

zápasy a organizované tréninky našich 
týmů. Na hřiště lze nyní volně vstoupit 
kolem tenisových kurtů pod silnicí, 
hned první brankou, která je otevřená 
pro sportující veřejnost. Přes hřiště už 
nelze projíždět na kole a je zakázán 
také vstup se zvířaty. Žádáme návštěv-
níky areálu, aby dodržovali provozní 
řád, který je vystaven na vstupních 
brankách. Vedle hřiště „pod mezí“ 
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vznikla cestička spojující areál hřiště, 
kurtů a koupaliště s multifunkčním 
hřištěm, takže ti, kteří u něj zaparkují, 
mohou bezpečně projít až ke koupališti 
mimo frekventovanou silnici. 
 
V médiích jste pravděpodobně zaregis-
trovali zprávu, že kromě první a druhé 
ligy, byly všechny fotbalové soutěže v 
jarní sezóně zrušeny. Toto se samozře-
jmě týkalo také všech tří našich týmů. 
Během této „přestávky“ došlo k výraz-
ným změnám u mužstva mužů. Kádr 
byl posílen o 6 nových hráčů, od kte-
rých čekáme, že do mužstva přinesou 
zdravou konkurenci a kvalitu. Stávající 
trenér Karel Pantůček přešel do týmu 
starších žáků a do mužstva mužů přišel 
bývalý ligový hráč Milan Macík, který 
bude u týmu působit jako hrající tre-
nér. Karlu Pantůčkovi mnohokrát  
děkujeme za jeho dlouholetou práci s 
kádrem mužstva mužů a v nové roli mu 
přejeme mnoho úspěchů. 
Po uvolnění covidových opatření došlo 
k dohodě s okolními vesnicemi (Babice, 
Bílovice, Ochoz a Řícmanice) a na 
sklonku jarní sezóny byla sehrána 
velmi zajímavá „Vesnická liga 2020“. 
Hrálo se systémem každý s každým 
dvoukolově po vzoru ligy mistrů. Naše 
mužstvo v ní obsadilo 2. místo s těmito 
výsledky: Ř – Ochoz 5:1 a 6:1, Ř – Bílo-
vice 3:0 a 1:2, Ř – Babice 3:3 a 2:2. 
 
Zahájení podzimní sezóny 2020/2021 
je plánováno na 22.8.2020. Do té doby 

se mužstvo bude připravovat na domá-
cím hřišti. Plánujeme také uspořádat 
tradiční pohárový turnaj mužů,  
předběžně 1.8.2020 
Oba naše mládežnické týmy se vrátily 
na hřiště 20.5.2020 a od té doby stří-
dáme tréninky s přátelskými zápasy, 
abychom dětem tu zkrácenou sezónu 
maximálně zpestřili. Závěrečnou akcí 
našeho fotbalového jara byly oblíbené 
zápasy děti-rodiče ve středu 1.7. Nyní 
následují fotbalové prázdniny a na 
hřišti se znovu sejdeme na přelomu 
srpna a září. 
Od příští sezóny oba týmy postoupily 
do starších kategorií, což pro nás bude 
velká výzva. Dnešní mladší přípravka 
bude hrát soutěž starších přípravek s 
brankářem a 5-ti hráči v poli. Mladší 
žáci budou hrát soutěž starších žáků už 
v 11-ti hráčích na celém hřišti. 
Tenisová sezóna je v plném proudu, i 
když letošní nezvykle deštivé jaro často 
znemožňuje kurty využívat. 
Na 15. srpna 2020 je naplánovaný 
tradiční turnaj 3M. Chystáme samo-
zřejmě také turnaje pro členy, a to jako 
každoročně ve dvouhrách a čtyřhrách. 
Termíny turnajů budou včas zveřej-
něny v nástěnkách SK pod čekárnou a 
na kurtech. Doufáme, že účast na tur-
najích bude lepší než v loňském roce. 
Zajímavou letošní novinkou bude 
„Sportovní příměstský tábor“ pro děti 
od 6 do 12 let, který se bude konat od 
27. – 31. července 2020 ve sportovním 
areálu pod patronací SK.  Hlavním cí-
lem příměstského tábora je nalezení 
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způsobu, že volný čas se dá strávit po-
hybem. Na děti čekají pohybové hry, 
aktivity v přírodě, soutěže, celodenní 
výlet, dětská olympiáda. Bližší infor-
mace podá vedoucí tábora Veronika 
Kubíčková na tel.č. 731 220 507. 
Všechny aktuální novinky a informace 
budou pravidelně zveřejňovány v ná-
stěnce Sportovního klubu a také elek-
tronicky na stránkách obce i SK. 

Sportovního klub přeje dětem krásné 
prázdniny, dospělým vydařenou dovo-
lenou a všem našim občanům ve zdraví 
prožité pohodové léto. 

Za SK Řícmanice Roman Kubíček  
a Jaroslav Olešovský ml. 

 

HASIČI INFORMUJÍ 
 
Dobrý den Řícmanice, 
13.3.2020 vyjela naše jednotka k na-
hlášené události, kdy se mělo jednat o 
vysoké plameny v chatové oblasti. Ná-
sledně bylo zjištěno, že se jedná o 
planý poplach a požár nebo neohlá-
šené pálení nebylo dohledány. 
12.4.2020 jsme zasahovali v katastru 
Babic nad Svitavou, kde 400 metrů nad 
Srnčí studánkou hořel lesní porost. 
Jednalo se o nepřístupný terén v prud-
kém kopci, kam se muselo natáhnout 
hadicové vedení. Po dohodě s velite-
lem zásahu naše jednotka zasahovala 
za pomoci jednoduchých hasicích pro-
středků, tj. hasící zádový vak (dříve 
džberová stříkačka), kopáče a lopaty. 
SDH Řícmanice musela v souvislosti s 
nákazou COVID-19 zrušit nebo přeložit 
svoje naplánované akce. Zmiňujeme 
zde pouze přeložení oslav výročí 100 
let od založeni Sboru dobrovolných 
hasičů v Řícmanicích z naplánovaného 
termínu 30. května 2020 na příští rok. 

Přesněji o rok více a den méně osla-
víme dne 29. května 2021 naše 100 + 1 
výročí hasičů v Řícmanicích. 
A co dělali hasiči toho 30. května letos? 
Nakonec slavili prací. Připravili jsme 
bazén na koupališti pro následnou 
opravu, která by měla zamezit úniku 
vody a provedli některé další práce v 
obci. 

Co nás čeká, pokud tedy opět neza-
sáhne „vyšší moc“? Po prázdninách 
Branný den a Hasičský kotlík. 
Krásné a šťastné léto Vám přejí Hasiči. 

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

„Mladý včelař, naivní včelař, ten 
o rady nestojí“  

Tak kolem nás málem prosvištělo su-
cho, které tady nebylo 500 let. A nyní 
máme zahradu zalitou každý večer. 
Všechno chce svůj čas. I ten včelař na 
startu, ten nováček co všem ukáže ty 
počáteční výnosy. Med z medometu 
poteče proudem. Nováčci rostou jako 
houby po dešti a nápady srší o sto šest. 
A protože jsme na jižní Moravě tak 
nějak je každý druhý včelařem. Tak se 
letos dotace na nováčky nedostaly. I 
přes tyto nepříjemnosti je fajn, když se 
spousta z nich pro včelaření, byť jen na 
pár let, rozhodne.  
Dnešní trendy bio myšlení a bio 
přístupu jsou samozřejmě na místě, ale 
žijeme v zamořených oblastech, kde na 
různé druhy nemocí funguje většinou a 
pouze jen chemie. Tolerance včel např. 
na varoázu způsobenou roztočem  
existuje, ale je z produkce 5% včelstev, 
kdy dalších 95% zahyne. Další generace 
již mohou být imunní. Ale našinec si 
tohle nedovolí. I s ohledem na své 
okolí je nutné včelstva ošetřovat, 
neboť přenos nemocí ze sousedního 
včelstva je tím nejběžnějším. Nejsem 
zastáncem chemie, snažím se včely 
zatěžovat chemií co nejméně, ale ta-
ková podzimní fumigace vyhubí téměř 
100% roztočů. Zanedbané ošetření 

končí kolabujícími včelstvy a dras-
tickým úhynem. Všichni jsme byli no-
váčci s představou bio trendu bez 
chemie.  
Ale … ale  jak už se stalo pevným pra-
vidlem, jeden až dva závěrem. 
Slepice snese sedmikilové vejce, což 
vzbudí zájem médií. Novináři se ptají 
kohouta: "Budete se snažit o další, 
ještě větší?" 
"Ne!" 
"A co tedy plánujete?"  
"Rozbiju pštrosovi držku!" 
 
A nebyl by to zpravodaj, kdybych jeden 
nepřidal. 
   
Napříč Austrálií skáče klokan. Každých 
100 metrů se zastaví, z jeho vaku vy-
koukne tučňák a blinká.  
V Antarktidě sedí ve skupině tučňáku 
malý klokánek, občas kýchne a za-
mumlá:  
"Blbý výměnný pobyty." 
 
Tož bacha o prázdninách na pštrosy a 
výměnné pobyty. Ať nám bzučí i o 
prázdninách.  

Za řícmanické včelaře  
Pavel „Harry“ Křížek  
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ORA ET LABORA 
 
Doba koronavirová 
Historická zkušenost nám připomíná, 
že v dějinách lidstvo procházelo ob-
dobími, kdy se náhle měnil způsob živ-
ota pro všechny obyvatele. Z historie 
známe nemoci, které velmi rychle a ve 
velkých oblastech ničily životy tisíců a 
statisíců obyvatel. Byl to mor, cholera, 
tyfus, španělská chřipka a jiné. 
 
V začátku letošního roku také náš stát 
zasáhla vlna nemoci, která je zákeřná 
svým chováním, působením na člověka 
a také svými následky. Díky ní se změnil 
radikálně také život každého z nás. In-
formace, které se k nám dostávaly, 
byly často velmi rozporuplné. Nebylo a 
není jednoduché vybrat si, která infor-
mace se zakládá na pravdě a která ne. 
Všichni jsme se podřídili mimořádným 
opatřením a dodržujeme je stále. Spo-
léháme se na informace od zdra-
votníků, epidemiologů, záchranářů a 
všech těch, kteří na sebe převzali 
zodpovědnost za to, že následky šířící 
se nemoci budou co nejmenší. 
Vraťme se do minulosti. Lidé v 
dřívějších dobách prožívali také ob-
dobí, kdy se infekční nemoci šířily 
napříč celou populací. Obyvatelé proží-
vali strach a stres z nemoci a nikdo 
nevěděl, kdy ta nemoc zasáhne 
někoho blízkého nebo právě jeho sam-
otného. 

Lidé v té době měli větší víru ve 
Stvořitele, více se modlili a více děko-
vali. Když projíždím naší vlastí, tak 
velmi často, hlavně na Moravě vidím 
Boží muka, kříže, smírčí kameny, 
kapličky. Bývají postaveny v polích, v 
lukách, u lesních nebo polních cest. 
Jsou to svědkové poděkování lidí za to, 
že byli ušetřeni utrpení, pohromy nebo 
nějaké jiné újmy. Každá ta stavba má 
svou historii a všechny stavby mají 
jedno společné. Byly postaveny jako 
dar někoho konkrétního Stvořiteli za 
záchranu nebo pomoc v nouzi. 
Také v Řícmanicích máme 9 křížů. 
Každý má svou historii a každý byl post-
aven jako poděkování a prosba za 
ochranu pro časy příští. 
 
Světlo, které často svítí u kříže na návsi, 
je znamením, že jsou zde stále lidé, 
kteří děkují a prosí Stvořitele za 
ochranu pro všechny obyvatele Říc-
manic. 

Za ORA ET LABORA 2010  
Leoš Kubíček 
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VŠICHNI JSME ZNALI… 
 

Vzpomínka na skvělého člověka, 
kamaráda, tenistu a zakladatele 
řícmanického tenisování. 

Jaromír Halamíček 
Letos na jaře nám ve svých nedožitých 
91 letech odešel do tenisového nebe, 
ale v našich srdcích a vzpomínkách 
zůstane navždy. Jaromír Halamíček, 
pro kamarády jednoduše Mirek, byl 
neodmyslitelnou postavou řícma-
nických kurtů.  Ještě v loňském roce 
jsme ho mohli potkávat…. bíle 
oděného šviháka, s báglem raket na zá-
dech, jak na svém skůtru uhání ke kou-
pališti na kurty. A jak podotkl jeho syn  
 

 

– bez helmy a bez dokladů. 
A jeho syn také vzpomíná: v roce 2015, 
to mu bylo 85 přijel domů z tenisové 
haly s vykloubeným ramenem. Ještě se 
sám dovezl autem domů /řídil 
bezpečně až do svých skoro 91 let/ a 
protože ho rameno v noci nesnesitelně 
bolelo, odvezli ho na pohotovost do 
nemocnice. A tam se ho doktor po 
zjištění věku ptá….pane, jak se vám to 
stalo? A Mirek popravdě od-
pověděl…dobíhal jsem lob a zakopl 
jsem. No, doktor jen nevěřícně 
zamrkal….  
 
I když mu to v posledních letech tolik 
neběhalo, svou hrou strčil do kapsy 
kdejakého tenistu. I mladší hráči mu 
záviděli jeho kondičku, ale lék jak ji 
udržet do tak vysokého věku nám 
neprozradil (že by ta jeho výborná 
domácí slivovice?) 
Sportu se věnoval celý život. Začínal 
hokejem, lyžováním, pak přidal i tenis, 
který se stal jeho celoživotní láskou. Od 
roku 1968 trénoval mládež v Brně na 
Tesle, kam patřil i jeho syn, taktéž 
Jaromír a po jeho přestupu do oddílu 
Zbrojovky Brno začal pomáhat tréno-
vat i tam. Trénoval i svého vnuka…a jak 
jinak, taktéž Jaromíra. Svého času stála 
na jeho zahradě kromě švestek a ja-
bloní i tenisová tréninková zeď. A za-
hrada byla jeho druhou velkou láskou, 
kterou udržoval se svou ženou Irenou. 
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Pod jejíma rukama zahrada vzkvétá 
doteď. 
Jakmile se v letech 1992 postavily 
kurty v Řícmanicích, aktivně se zapojil 
do tenisového dění  a svými radami a 
zkušenostmi  rozhýbal řícmanické ten-
isování. Měl plno práce s učením 
začátečníků….jak dětí, tak dospělých. 
Dovolím si tvrdit, že skoro každý druhý 
řícmanický tenista prošel jeho 
výcvikem. 

A taky možná každý druhý tenista měl 
od Mirka vypletenou raketu. 
Měl osobitý smysl pro humor a jeho 
,,nahoru!!!,, když šel míček do sítě 
slyšíme doteď. Tak jak zase půjdeme 
hrát a vůbec nám to nepůjde, 
vzpomeňme si, že tam někde nahoře 
nám Mirek fandí…. hned nám to půjde 
líp. 

Za řícmanické tenisty 
Blanka  Koutská 

 

KOLEJOVÁ 
 
Vážení a milí příznivci, 
na začátku března jsme se těšili, jak se 
nám probouzí sezona a co vše zaži-
jeme. To jsme ovšem netušili, že 
nastává situace s Koronavirem a 
celkem úspěšně zhatí všechny naše 
plány. Ponechme stranou, zda všechna 
opatření byla namístě nebo šlo z větší 
částí o obchod se strachem, realita 
však je, že i Kolejáci zůstali sedět doma. 
Ovšem ani tak nezaháleli. V průběhu 
měsíce března sílila hygienická 
opatření a vlivem zavřených restaurací 
jsme přišli o výroční schůzi. Kolejačka 
Svaťa začala vyrábět roušky, nejen pro 
své nejbližší, ale i např. pro některé pa-
cienty HDS u sv. Anny. Dále jsme nu-
ceného volna využili k aktualizaci a 
doplnění webových stránek Kolejové. 
Nyní tedy na stránkách 
www.kolejova.cz , naleznete výčet 
všeho co se stalo v roce 2019. Ruce do 
klína nesložil ani náš předseda a 
zveleboval svoji zahradní železnici. 
Opravil modely budov, dokoupil nové 

komponenty a ovládací prvky a 
naistaloval návěstidla.  

 
V měsíci dubnu jsme se zapojili do 
charitativní akce Vozík pro Želvu. 
Jednalo se o akci komunity hráčů Geo-
cachingu, kteří iniciovali sbírku na el-
ektrický invalidní vozík pro jednu paní 
z Brna, ve světe geocachingu známou 
jako Želva vodní. Zapojil se tým 
geokolejová, kde každý z jeho stálých 
členů přispěl částkou 250.- a celý 
spolek Kolejová částkou 1000 Kč. Jen 
pro zajímavost za dva měsíce trvání 
sbírky se podařilo vybrat 180 000.- Kč.  
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V měsíci květnu začala již polevovat 
vládní opatření, otevřeli zahrádky res-
taurací a proto se mohla obnovit pravi-
delná setkání s předsedou. Díky 
možnosti opět se scházet a konat 
menší akce, byl poslední květnovou 
neděli zahájen provoz na 1. LGB 
železnici. Za nepříliš vlídného počasí a 
přísnějších podmínek (roušky, 
rozestupy), se zde sešlo 55 lidí. V 
červnu se Zdeněk Fasora a Laďa Ko-
pecký účastnili zahájení sezony  Muzea 
průmyslových železnic ve Zbýšově. 
Hned druhý den v něděli 7. června jsme 
se zapojili s ostatními spolky obce na 
Dětském dni. Konal se na místním 
fotbalovém hřišti a kolejáky jste mohli 
vidět na jednom ze stanovišť. Také to 
vypadalo s počasím všelijak, ale na-
konec se dětský den uskutečnil ke vše-
obecné spokojenosti. V měsíci červnu 
nás ještě čeká odložená výroční 
schůze, jako již tradičně ji bude hostit 
Obecní hospoda v Bílovicích nad 
Svitavou. O prázdninách máme v plánu 
opět jednodenní cestu vlakem do 
Chorvatska, tentokrát do města Rijeka. 
O tom, jak to dopadne či nedopadne 
vás budeme informovat na podzim. 
 
Na závěr, jako již tradičně, přinášíme 
rozhovor. Tentokrát se nám podvolil 
jeden z čerstvých řícmanických 
Kolejáků Zdeněk Fasora. Opět vám  
odpoví na tři otázky, protože je už  
v Kolejové již rok, prý si to může 
dovolit. 
 

Pověz nám něco o sobě a jak si se 
dostal do spolku Kolejová? 
Bydlím celý život v Řícmanicích. Po 
vyučení jsem získal místo u ČD ve 
vozovém depu v Brně, které jsem bo-

hužel musel opustit, kvůli tehdejšímu 
snižování stavu zaměstnanců. Dění na 
železnici jsem, ale sledoval dál. Jed-
noho dne jsem byl pozván na výroční 
schůzi Kolejové a tam jsem se stal 
členem. 
 
Co považuješ za největší úspěch a co 
naopak neúspěch za uplynulých deset 
let trvání Kolejové? 
Úspěch je jednoznačně záchrana 
Ježkova mostu, protože jinak by byl 
zešrotován. Neúspěch je, že stále 
nemáme kam umístit naše železniční 
exponáty. 
Co bys popřál Kolejové do dalších de-
seti let? 
Kolejové do dalších let přeji spoustu 
super akcí, na kterých budou Kolejáci 
hodně vidět. 
My děkujeme Zdeňkovi za rozhovor a 
vám všem přejeme krásné prázdniny! 

Za Kolejovou 
Karolína Brožová 
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SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI

Zažít Řícmanice – zase trochu ji-
nak! 

Už podruhé plánujeme ožít Řícmanice 
sousedskými slavnostmi – tentokrát 
proběhnou v neděli 6. září po celé 
obci. 
Mnozí z vás si nejspíš pamatují pro-
gram prvního ročníku, který s velkým 
úspěchem i účastí proběhl loni na 
koupališti. Letos přesouváme dění do 
ulic, a ještě více tak chceme naplnit 
hlavní smysl sousedských slavností: 
potkat se ve veřejném prostoru naší 
obce a zároveň do něj vnést něco 
svého. A také sdílet zážitky, vzpo-
mínky, nebo jedinečné talenty kaž-
dého z nás. 
Centrem informací o akci bude stánek 
na návsi, kde bude celá akce zahájena 
a odkud vyrazí také komentované 
prohlídky po obci. Zároveň zde po ce-
lou dobu konání sousedských slav-
ností najdete všechny detaily o pro-
gramu. 

Cesta po historii 

Komentovanou prohlídku už jsme si 
vyzkoušeli během oslav sto let naší re-
publiky. Měla velký ohlas, i když po-
časí tomu zrovna nepřálo. Její reprízy 
včetně fotodokumentace z historie 
Řícmanic tedy chystáme i letos a to od 
13:30 hodin a od 14 hodin. 

Protože s komentovanou prohlídkou 
neprojdeme zdaleka všechny kouty 
obce, připravíme si pro vás individu-
ální „pochoďák“, jehož absolvování je 
časově neomezené. S mapkou a úkoly 
pro děti si jej můžete projít, kdy bu-
dete chtít. 
 

 

Koupák! 

Celý program se kolem půl čtvrté pře-
souvá na koupaliště. Konat se tu bude 
sousedský piknik, na nějž můžete 
donést vlastnoručně napečené sladké 
i slané dobroty. Letos vyhlašujeme 
soutěž o titul Řícmanický mlsal pro 
nejlépe bodovanou dobrotu. Do po-
roty vás nominuje váš vlastní příspě-
vek, ale nebudou chybět ani zástupci 
obce a spolků. 
Pro děti a hravé dospělé na koupališti 
opět čeká spousta akční zábavy: spor-
tovní aktivity, výtvarné dílny, oblíbené 
bublifukárium, karaoke nebo jedno-
duché vědecké experimenty. Večer 
uzavře hudební produkce. 
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Oživená ulice 

A teď to nejdůležitější: Během mezi 
druhou a půl čtvrtou se také různě po 
dědině „otevřou“ sousedská stano-
viště. Ale to, jak budou vypadat, záleží 
i na vás. Umíte něco zajímavého? Hrát 
na hudební nástroj, šermovat, vyrábět 
košíky, štrykovat dečky, vázat kytice? 
Pojí se k vašemu domu nějaký zají-
mavý příběh? Otevřete si před do-
mem knižní bazárek či blešák za od-
nos? To je jen několik nápadů, jak 
byste mohli přispět k programu ce-
lého dne. Stačí věnovat sousedským 
slavnostem 15 minut vašeho času  

a přidat tak svůj vlastní puntík na zá-
žitkovou mapu naší obce. Chcete se 
zapojit? Dejte nám vědět na mail 
ela.zizkova@gmail.com  nebo 
 vendulala@email.cz.  
Napsat nám také můžete do faceboo-
kové skupiny Živé Řícmanice. 
Těšíme se na vás! 

Za organizátory 
Eliška Žižková 

Vendula Borůvková 
 

 
 
 
 

RESTAURACE U  LAJCMANŮ 
 

 
 
PONDĚLÍ -PÁTEK  polední menu 
VÍKENDOVÉ NABÍDKY 
 
Otevírací doba: 
Pondělí -neděle 1-22 hod 
 
Více informací na 
www.ulajcmanu.cz 
Facebook: Restaurace U Lajcmanů  
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KALENDÁŘ AKCÍ  
 
 

CVIČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM- POWER JÓGA  
O prázdninách každou středu, od 19 do 20 hodin v areálu koupaliště 

 
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

od 27. – 31. července pro děti od 6 do 12 let, pod patronací SK.    
 

POHÁROVÝ TURNJ MUŽŮ 
1.srpna 2020, pořádá SK na fotbalovém hřišti  

 
TENISOVÝ TURNAJ 3M 

15.srpna 2020, pořádá SK 
 

HODOVÉ OZVĚNY  
v sobotu 29.8.2020 

lidový podvečer na zahrádce a v sále restaurace U Lajcmanů, 
 zahrají CM Linda a Řícmanica  

 
SOUSEDSKÉ  SLAVNOSTI 

6. září 2020, na koupališti, po celé vesnici 
 

OTEVŘENO 2020  
Tentokrát na téma: „Z pohádky do pohádky“ 

Dětská jezdecká škola a spolek Šemík sdečně zve 
V sobotu 12.9.2020, od 14.30h. do areálu stájí Dětské jezdecké školy  

 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

plánujeme na září, termín bude upřesněn 
 
 

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 září 2020. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.9.2020.  



 Dětský den, chytání rybiček s Kolejáky   

 

 

 

Naše mužstvo po vítězném zápase Vesnické ligy v Bílovicích 31.5. ( 3:0 )  

 



… a něco z historie… 

Koupaliště 1939 

Koupaliště 1985 


