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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,

na místě dnešního úvodníku se chci věnovat informaci, která již byla zveřejněna, ale
pořád se jí nedostalo velké pozornosti většiny našich občanů.
Dnešní doba nám nabízí mnoho nových komunikačních možností mezi námi a tedy
i mezi občanem a úřadem. Proto naše obec zavedla novou službu - Mobilní rozhlas.
Je to služba, kterou mohou využívat všichni občané, kteří používají mobilní telefon a
nemusí být tzv. chytrý. Mobilní rozhlas je aplikace, která umožňuje předávat
informace nejen z úřadu k občanům, ale i naopak.
Jistě máme v paměti výpadek pevného internetového připojení a telefonních linek a
několik dnů na to výpadek elektrického proudu. A tady nastupuje jedna z největších
výhod Mobilního rozhlasu. Není závislý na elektrickém proudu. V jakýchkoli krizových
situacích pak mohou být všichni zaregistrovaní okamžitě informováni SMS nebo
hlasovou zprávou. Mobilní aplikace jde ale ještě dále. Umožňuje nám vytvářet skupiny a každý si může vybrat tu, která ho zajímá. Například si vyberete skupinu Senioři.
Pak vám budou chodit SMS zprávou všechny informace o setkávání, zájezdech a
všech aktivitách, které se seniorů týkají. Nebo například se nebude moci konat nějaká
sokolská cvičební hodina. Velice rychle budou cvičenci zaregistrovaní ve skupině TJ
Sokol informováni zprávou. Velkou výhodou je například možnost informování
občanů pouze z vybraných ulic. A tak bychom mohli pokračovat dále. Skupin máme
nastaveno hodně, a pokud bude mít někdo návrh na další, mohou se kdykoli přidat.
Registrace je jednoduchá, prostřednictvím stránek ricmanice.mobilnirozhlas.cz nebo
odevzdáním registračního ústřižku na úřadu. Ústřižek naleznete v dnešním
zpravodaji nebo na obecním úřadu, v obchodě a restauraci.
Libor Slabý, starosta

Partnerství s obcí Dolní Saliby

V sobotu 16. září navštívil starosta Libor
Slabý společně se třemi zastupiteli
slovenskou obec Dolní Saliby, ve které
probíhaly oslavy 800. výročí první písemné
zmínky o obci. Společně se zúčastnili slavnostního zasedání obecního zastupitelstva,
na kterém náš starosta a starosta Dol. Salib
Ludovít Kovácz podepsali dohodu o spolupráci a partnerství mezi obcemi. Součástí
oslav byla výstava historických fotografií, odhalení památníku, slavnostní otevření
rekonstruované silnice 2. třídy, bohatý kulturní program a gastrofestival.
Více informací o partnerství i Dolních Salibách připravujeme do dalšího vydání.
Eva Olešovská, členka zastupitelstva
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VOLBY 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
- v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
- v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místo konání voleb je budova obecního úřadu – Komenského č. p. 68 – v sále
knihovny v prvním patře.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky. Bez uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o odvolení do
přenosné volební schránky. Je možné požádat i ve dnech voleb, ale prosíme občany,
aby se přihlásili již před konáním voleb (tel. 545 227 567).
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky do
domovních schránek v místě trvalého bydliště. Nemovitosti, které nejsou viditelně
označené číslem popisným nebo evidenčním hlasovací lístky neobdrží, občané
mohou požádat o hlasovací lístky ve volební místnosti.
Volič po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků vstoupí do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Volič může na hlasovacím lístku
zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty uvedených na témže hlasovacím lístku, kterému
z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více
než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany,
politického hnutí nebo koalice. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné
Libor Slabý, starosta

KOUPALIŠTĚ ŘÍCMANICE
Letošní koupací sezóna v Řícmanicích začala 23. 6. 2017. Pro většinu návštěvníků byla
voda zprvu studená a čekalo se, až se prohřeje. Nepomohlo ani to, že jsme uváděli
teplotu o 1 stupeň vyšší, za což se nyní omlouváme. Až když jsme teplotu vody vyhnali
nahoru o stupně dva, se koupaliště začalo zaplňovat. Kdo se o teplotu vody
nezajímal, byly děti a „skalní pernamentkáři“ z Řícmanic, kterým dodatečně
děkujeme za promíchávání bazénové chemie, protože právě tehdy, když se v bazénu
nikdo nekoupe, se voda nejvíce kazí. Od příští sezóny se pokusíme pro ně vyjednat
příspěvek na nové plavky, které tímto zajisté utrpěly .
Oficiální zahájení koupaliště proběhlo v sobotu 1. července, a to tradičním
Řícmanským Votvírákem. Proč neotevíráte koupaliště dříve, třeba již koncem května,
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kdy je již teplo, je často kladená otázka. Pokusíme se Vám na ni odpovědět.
Napouštění bazénu trvá týden, a když je voda po okraj, teprve tehdy začne fungovat
dávkování bazénové chemie, které se následně může kalibrovat. Poté se odeberou
vzorky vody a opět se čeká týden na výsledky. Pokud je vše v pořádku, tak hygienická
stanice povolí provozování koupaliště. Spoléhat na předpověď počasí 14 dní dopředu
by bylo značně nejisté, a pokud nejsou teploty ryze letní, tak koupaliště zůstává
opuštěné. Každý den provozu
koupaliště, a to i pokud je uzavřené
z důvodu špatného počasí, se musí
dopouštět voda, dávkovat chemie a
spotřebovává se elektřina při chodu
čerpadel. Toto obec stojí několik tisíc
korun denně. Proto se snažíme provoz
optimalizovat a fungovat hlavně přes
letní prázdniny, případně za vhodného
počasí několik dní v červnu a září.
Letos bylo počasí nestálé, čemuž odpovídala i návštěvnost. Někdy areál praskal ve
švech a jindy tam byl zase jen plavčík a již zmiňovaní „míchači chemie“. I letos se
v noci přelézalo na koupaliště přes plot. Smutné je, že se těmto nočním návštěvníkům
nestačilo jen vykoupat, ale měli potřebu něco v areálu poničit nebo minimálně něco
naházet do bazénu.
Poslední teplý den sezóny 2017 byl 31. srpen, následný víkend již propršel a sezónu
jsme proto ukončili. Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na provozu
koupaliště. Děkujeme za přízeň návštěvníků areálu, bez kterých by provozování
vesnického koupaliště nebylo možné. Závěrem citujeme jednoho návštěvníka
koupaliště, který napsal na facebookové stránky: „Jedno z mála obyčejných
koupališť, s obyčejnou čistou vodou, obyčejnou trávou, obyčejným bufetem a
neobyčejnou atmosférou . Děkujeme.
Za cca 9 měsíců na shledanou, správce koupaliště Řícmanice Zdeněk Alexa

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Tak jako každý rok jsme zprovoznili malou knihovničku pro návštěvníky našeho
koupaliště. K volnému vypůjčení tam byly knihy pro děti i dospělé, časopisy a několik
dětských her.
V tomto roce obec získala dotaci Jihomoravského kraje na vybavení knihovny, z které
již byly pořízeny: nový počítač a nová kopírka, dodán bude výpůjční program
s čtečkou čárových kódů a jedna úložná a uzamykatelná skříň. Pak už bude vše
připraveno k plné digitalizaci půjčování, protože knihy jsou již všechny opatřeny
čárovými kódy.
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Z posledních knižních novinek bych uvedla:
Vondruška Vl.: Husitská epopej V. - již pátý díl románově zpracovaného významného,
ale i rozporuplného období husitství
Hofmann Corine: Dívka s žirafím krkem - další autobiografická kniha, tentokráte
z dětství, od autorky slavné Bílé Masajky
Hašková-Coolidge El.: Pět amerických presidentů, česká babička a já - vyprávění
úspěšné České rodačky pracující v americké administrativě
Bryndza Robert: Dívka v ledu, Noční lov – dva úspěšné mrazivé thrillery
Bolavá Anna: Ke dnu - volné pokračování románu Do tmy naší současné úspěšné
spisovatelky
Kratochvíl Miloš: Pachatelé dobrých skutků 1.-5. - serie o partičce šikovných
kluků
Wood Barbara: Země odpoledního slunce - román ze začátku 20.století o snaze
mladých lidí vymanit se z konvencí rodičů
Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vzdělávání ve školce
Od září 2017 nastala zásadní změna v předškolním vzdělávání. Od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné
školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Co to v praxi znamená?
Rodiče všech 5letých dětí jsou povinni se dostavit k zápisu
do své spádové mateřské školy, což je MŠ v místě trvalého
pobytu dítěte. Pokud nechtějí dítě vzdělávat ve spádové
MŠ, mají povinnost nahlásit řediteli této školky, kde bude
povinnost předškolního vzdělávání plnit. Ředitel si musí
pak vyžádat písemné potvrzení od vybrané MŠ a to
z důvodu kontroly, že zde může dítě plnit toto předškolního
vzdělávání a dítě je do jiné MŠ přijato. Povinné předškolní
vzdělávání má formu pravidelné denní docházky
v pracovních dnech a to v rozsahu stanovené školním
řádem. U nás je tato doba stanovena od 8.00 – 12.0 h.
Takto je splněn rozsah povinného předškolního vzdělávání
stanovený vyhláškou č.14/2005 Sb., a to po dobu nepřetržitých 4 hodin. Po tuto
dobu dítě ve školce má povinnost být, další dobu pobytu ve školce si určuje rodič
dítěte. S tím souvisí další záležitost, stejná jako v základních školách, omlouvání
dítěte. Pokud dítě nemůže být přítomno po dobu stanovenou pro povinné
předškolní vzdělávání ve školce je rodič povinen dítě omluvit. V případě potřeby,
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např. častá nepřítomnost dítěte, je ředitel oprávněn požadovat písemné doložení
důvodu nepřítomnosti dítěte a to nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Novinka platná od ledna 2017 - zákonný zástupce dítěte, pro které platí povinné
předškolní vzdělávání, může v odůvodněných případech požádat o individuální
vzdělávání dítěte. Toto oznámení musí rodič dodat řediteli spádové MŠ nejpozději
3 měsíce před začátkem školního roku. Na dalších krocích se rodič bude domlouvat
s ředitelem spádové MŠ, který bude postupovat podle školského zákona.
Novinka ve stravování. Od září 2017 máme nového dodavatele stravy pro děti a
zaměstnance MŠ - Lakšmanna, s.r.o. Jídelna ZŠ Kanice nám už nemohla z kapacitních
důvodů stravu dodávat.
A novinka další? Pro rodiče jistě pozitivní zpráva. Provoz mateřské školy bude od
září 2017 přerušen pouze po dobu vánočních prázdnin. V letních měsících bude
provoz takto: červenec do 20.7.2018, srpen je školka uzavřena. Hradit budete pouze
školné za červenec.
Věřím, že novinky a změny spokojeně a úspěšně zvládneme. Přeji vám rodičům,
vašim dětem i nám pracovníkům ve školství příjemný školní rok 2017/2018.
Hana Janošková, ředitelka MŠ

HODOVÁ PŘESTÁVKA
Stárky a stárci,

letošní konec prázdnin byl po třinácti letech bez hodů. V některých z vás to vyvolalo
nostalgii a tak trochu smutek, že hody nejsou. I my organizátoři jsme posmutněli, ale
zároveň si s radostí odpočinuli. Věříme, že jsme všichni načerpali nové síly a příští rok
si v hojném počtu Řícmanské hody užijeme.
Jediní, kteří si hody připomenuli, byli senioři. Sešli se v „hodovou sobotu“ v krojích
u Ševčíků. Nechyběla máje, rozmarýny, muzika, jídlo ani víno. Doufáme, že jim elán
vydrží do příštího roku a zúčastní se hodového maratonu.
Abychom na hody nezapomněli, dovolili jsme si pro vás uspořádat malé lidové
odpoledne na zahrádce restaurace
U Lajcmanů a to v sobotu 14. října
2017. Program bude připraven pro
děti i dospělé. V nabídce bude občerstvení, víno i muzika. Večer se uskuteční zábava v sále, kde zahraje kapela
JenTak. Podrobnosti se k vám jistě
donesou prostřednictvím pozvánek či
plakátů. Všechny vás srdečně zveme.
Za organizátory Ivana Hegerová
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TJ SOKOL ŘÍCMANICE
Sokol nezahálí a připravuje se na XVI. Všesokolský slet!
V prázdninový čas řícmanský Sokol organizoval pravidelné cvičení na koupališti. Pod
vedením zkušených lektorek probíhaly lekce power jógy a zumby s následným
kondičním plaváním. Letošní teplé léto skýtalo výborné podmínky, a tak se kondice
věrných účastnic mohla každé pondělí a středu nejen udržovat, ale i posilovat a
připravovat na novou cvičební sezónu. Členy Sokola a jejich příznivce čeká totiž velký
úkol!
Na rok 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav
100. výročí vzniku samostatného Česko-slovenského
státu, XVI. všesokolský slet. Slet bude maximálně
otevřený. Kromě sokolských účastníků z domova i ze
zahraničí, se sletu zúčastní řada domácích i zahraničních
hostů. Zorganizovat takto rozsáhlou akci vyžaduje nejen
velký časový předstih, ale i nemalé finanční prostředky jak ústředí, tak samotných
účastníků. V listopadu loňského roku proběhlo první pracovní předvedení 11
hromadných skladeb, které budou tvořit většinu programu na večerní a odpolední
vystoupení v areálu Eden v Praze. I pod vlivem dotační aféry ohledně financí do
sportu se nakonec také podařily dohody na financování příprav i průběhu sletu. Tak
teď už zbývají jen ochotní cvičitelé a nadšení cvičenci a mohou se i nácviky v naší
jednotě rozběhnout!
Tak jako u předchozích sletů, i u toho nadcházejícího, máme snahu zajistit aktivní
účast všech věkových skupin. Pro dětské a žákovské kategorie je možno volit
z několika rytmických a efektních skladeb, tak věříme, že svoje zájemce bez problému
najdou. Skupiny dorostenek a dospělých jsou však ze skladeb toliko rozpačité, že se
jeví schůdnou výběr třeba jednotné skladby, kterou zvládnou mladí i ti starší. Není
ale čas dlouho rozmýšlet, protože objednávky náčiní k jednotlivým skladbám se již
v říjnu uzavírají a s nácviky skladeb nelze čekat.
V rámci předsletových akcí proběhne ve dnech 22. – 24. září celorepubliková Sletová
štafeta. Naši sokolští předkové poprvé v roce 1919 a pak ještě třikrát uskutečnili tzv.
předsletový Rozestavný běh. Běžci nesli do Prahy z žup pozdravy a poselství radosti,
že bude slet. Byly to podniky obdivuhodné a čím dál velkolepější. I v obnoveném
Sokole proběhly republikou dvě podobné štafety – poslední v roce 2011, před XV.
Všesokolským sletem. Po 15 trasách s celkovou délkou přes 4 000 km se pohybovalo
několik tisíc kurýrů, na 166 místech se konaly nejrůznější doprovodné programy pro
veřejnost, Sokol opravdu byl vidět. I letos půjde o totéž: Ukázat světu i sobě
navzájem, že Sokol žije a něco dokáže!
Vaníčkova župa uskuteční 23.9.2017 v Brně Králově Poli slavnostní předání sletového
kolíku, stuhy i poselství ze svých tělocvičných jednot s doprovodným programem.
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Župní stuhy budou po štafetě vystaveny spolu se speciálním velkým společným
štafetovým kolíkem v Tyršově domě v Praze.
Naše jednota se do této akce také zapojí, a proto připravuje na předvečer táborák na
Sokolském cvičišti, který bude nejen zahájením nové cvičební sezóny, ale zejména
svým poselstvím podpoří přípravy sletu.
Nechte se zlákat a zapojte se do těchto nevšedních akcí i vy – sportovci, cvičitelé,
rodiče a přátelé Sokola! Nenechte si je ujít a buďte při tom! Přinášejí totiž
nezapomenutelnou a společně prožívanou radost, které se ze soukromých zábav
nevyrovná ani ta nejdokonalejší.
Hana Kvapilová, náčelnice TJ Sokol Řícmanice

SK SLAVÍ 85. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ
V sobotu 24. června 2017 u příležitosti oslav se konal pohárový turnaj mužů. Na
tomto turnaji byli oceněni nejstarší hráči klubu, kteří se narodili ještě před jeho
založením. Pro návštěvníky turnaje byla připravena bohatá fotogalerie nejen
z historie klubu, ale i současnosti.
Turnaje se zúčastnila mužstva Bílovic, Babic, Ochoze a Řícmanice. Vítězem turnaje se
stal domácí tým, když ve finále porazil až na pokutové kopy mužstvo Ochoze.
Již týden před hlavním dnem oslav,
v sobotu 17. června 2017 jsme
uspořádali turnaj starších přípravek, kde jsme v konkurenci 5-ti
týmů obsadili třetí místo.
Následující týden v neděli 25. 6.
2017 jsme „nasáli atmosféru“
velkého turnaje starších přípravek
na legendárním brněnském stadiónu Za Lužánkami, kde celá
plocha byla rozdělena na 6 hřišť, avšak v silné konkurenci se nám nepodařilo vyhrát
žádný zápas.
Na sobotu 30. záři 2017 připravujeme v rámci oslav na našem hřišti Pohárový turnaj
starých pánů za účasti mužstev Babic, Bílovic, Ochoze a Řícmanic.
Muži se připravovali na novou sezónu městského přeboru 2017/2018
Mužstvo mužů zahájilo přípravu 25. července 2017, tréninky probíhaly každé úterý a
čtvrtek na hřišti v Řícmanicích. Před začátkem soutěže (12.8.2017) jsme se zúčastnili
pohárového turnaje v Bílovicích kde náš tým skončil na třetím místě.
Na konci června náš tým opustil David Lukáč, který se vrátil do mateřského klubu.
Pro tuto sezónu bylo mužstvo posíleno o Radka Kuropatu z Podolí u Brna, Jana
Dornaye z Vilémovic, a Tomáše Musila, který obnovil svoji fotbalovou kariéru. Do
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přípravy se zapojili i otec a syn Kufovi, ale ti nás po neuspokojivých výkonech
v průběhu prvních mistrovských utkání opustili.
Po třech prvních porážkách ve venkovních utkáních (Lískovec 3:2, ČAFC 2:1, Slovan
2:1) se k mužstvu přidal hráč Moravské Slavie Brno a bílovický rodák Jan Veselý, který
se bude v našem klubu v průběhu podzimní sezóny rozehrávat po zranění.
A právě příchod Jana Veselého
mužstvo natolik zvedl, že
v prvním domácím utkání jsme
porazili Start Brno „B“ 7:0 a
v následném venkovním utkání mužstvo vyhrálo v Bosonohách 2:0. Mrzí nás poslední
domácí utkání na domácí půdě
s Líšni „C“, kdy jsme v poslední
minutě dostali vyrovnávací
branku na 3:3.
Rozpis utkání SK Řícmanice - PODZIM 2017
DATUM
19.8.2017
26.8.2017
29.8.2017
3.9.2017
5.9.2017
6.9.2017

II.třída - MUŽI
LÍSKOVEC - ŘÍCMANICE
ČAFC - ŘÍCMANICE
SLOVAN - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - START

9.9.2017

BOSONOHY - ŘÍCMANICE

16:30
16:30
17:30
16:00

Výsl.
3:2
2:1
2:1
7:0

10:30 0 : 2

13.9.2017
17.9.2017
22.9.2017
23.9.2017
1.10.2017
6.10.2017
8.10.2017
15.10.2017
20.10.2017
21.10.2017
29.10.2017
4.11.2017

STARŠÍ PŘÍPRAVKA skupina C

Výsl.

ŘÍCMANICE - BOSONOHY
ČAFC - ŘÍCMANICE
FC SPARTA BRNO - ŘÍCMANICE

13:30 7 : 5
17:00 9 : 8
17:30 ---

(FC Sparta Brno odstoupila ze
soutěže)

ŘÍCMANICE - SLOVAN
START - ŘÍCMANICE

13 :
6
13:00 6 : 1
16:30

ŘÍCMANICE - SVRATKA

12:30

BYSTRC - ŘÍCMANICE

16:00

ŘÍCMANICE - BÍLOVICE
ŘEČKOVICE - ŘÍCMANICE

12:30
16:00

ŘÍCMANICE - KOHOUTOVICE

11:30

LÍŠEŇ U10 A - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - LÍŠEŇ

15:00

CHRLICE - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE LOKOMOTIVA

15:30

LELEKOVICE - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - OBŘANY

15:00
15:00

MEDLÁNKY - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - ŘEČKOVICE
ŘÍCMANICE - SVRATKA

14:30
14:00
14:00

3 :3

15:00
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17:00

Starší přípravka hraje podle nových pravidel
Do nové sezóny připravili „fotbaloví bafuňáři“ změnu pravidel – místo dosavadních
25-ti minutových poločasů se zápasy hrají na čtyři čtvrtiny po 17-ti minutách, tzn.
zápas se z dosavadních 50-ti minut prodloužil na 68 minut. Dosavadní kádr se
prakticky nezměnil, jen nám do týmu přibylo nových 5 mladších hráčů, 3 kluci a
2 dívky, kteří budou hlavně získávat zkušenosti.
Podzimní sezónu jsme zahájili vítězstvím 7:5 nad Bosonohami, pak jsme nešťastně
prohráli 9:8 na ČAFCe a pak v Líšni 13:6.
Vzhledem ke špatnému počasí jsme měli první trénink až 18.9.2017 Do konce sezóny
budeme trénovat každé pondělí a středu od 17 do 19 hod (resp. do tmy…).
Tenis
Tenisová sezóna je v plném proudu. Zatím byl odehrán jen jeden turnaj a to MIX
v sobotu 26.8.. Na sobotu 16.9. byl naplánovaný turnaj čtyřher mužů, ale pro
nepřízeň počasí byl turnaj zrušen a hledá se náhradní termín. Turnaj ve dvouhrách
žen byl pro malou účast zrušen.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

HASIČI INFORMUJÍ
Toto léto bylo rozmarné a s počasím to bylo jako na houpačce. Práce hasičů se
neodvíjí pouze od činnosti nás lidí, jejichž jednání si občas vyžaduje pomoc právě
hasičů a ostatních složek Integrovaného záchranného systému. V důsledku zásahu
vyšší moci, do které spadá i mimořádná událost, kterou dovede přichystat počasí,
naše jednotka SDH vyjížděla dne 11. srpna celkem ke třem událostem. Jednalo se
o spadlé stromy po noční bouřce, která zasáhla rozsáhlou část naší republiky.
V ranních hodinách jsme vyjeli, směr lokalita Na Skále, kde spadl strom na rodinný
dům. Jednalo se o velkou borovici, která poničila střechu domu a jeho druhá část
ohrožovala následným pádem i sousední dům, který doposud nebyl poškozen.
V tomto případě si zásah vyžadoval využití speciální techniky, a to hasičskou
záchrannou plošinu, která ovšem z důvodu špatného přístupu a podmáčené půdy
nemohla být na místo povolána. Museli jsme tedy zvolit jiný postup, který nebyl tak
bezpečný pro zasahující hasiče. V případech, kdy se jedná o nebezpečí z prodlení,
může velitel zásahu rozhodnout i o činnosti, která se neshoduje s metodikou vedení
bezpečného zásahu při nastalé mimořádné události. Strom byl odstraněn a nedošlo
k žádnému dalšímu poškození domu ani zranění zasahujících hasičů. Touto cestou
chceme poděkovat majitelům zmíněného domu za jejich upřímný vděk při naší
pomoci, se kterým se ne vždy při zásazích setkáváme. Děkujeme a to je právě to, proč
jsme ochotni třeba i celý den, jako i tentokrát, dobrovolně pomáhat. Následně jsme
byli povoláni na pomoc do Bílovic nad Svitavou, kde ulomená větev hrozila pádem
na vozovku. Zde se již mohlo využít speciální automobilovou techniku a na místo se
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tak dostavila posádka z požární stanice lidická s AZ 30, což je automobilový žebřík,
který disponuje i záchranářským košem, ze kterého se mohla větev bezpečně odstranit. Naše jednotka na místě řídila provoz na silnici mezi Bílovicemi a Adamovem.
Třetím zásahem tohoto dne byl uvízlý automobil mezi spadenými stromy v obecním
lese. Cestu jsme pomocí motorové pily uvolnili a automobil vyprostili.
V tomto čtvrtletí jsme ještě vyjížděli třikrát k nahlášeným událostem. Dne 4. 7. 2017
se jednalo o planý poplach, kde v prostorech u hřbitova byl nahlášen podezřelý kouř.
Po našem příjezdu a následném průzkumu nebylo nalezeno žádné ohnisko požáru a
tak se naše jednotka vrátila zpět na základnu. 1. 8. 2017 jsme zasahovali u bývalé
LDN v katastru Babice nad Svitavou, kde hořela skládka odpadu. 27. 8. 2017 jsme
hasili dřevěnou boudu se dřevem na Hradisku v Bílovicích nad Svitavou. Tento zásah
zasahujícím hasičům znepříjemňovala třicetistupňová teplota a vysoké plameny,
které dosahovaly výšky elektrického vedení. V tomto případě se musí dávat obzvlášť
pozor, aby při hašení nedošlo ke styku hasící vody s elektrickým vedením. Co by se
mohlo stát, asi ani nemusíme dále rozvádět. Za poslední tři měsíce tedy naše
jednotka byla celkem šestkrát povolána k mimořádné události a šestkrát také i vyjela
v předepsaném čase a počtu.
Koncem června SDH Řícmanice uspořádalo pro své členy a ostatní Řícmaňáky
celodenní výlet do okolí města Kunštát. Vlakem jsme jeli do zastávky Letovice odkud
jsme vyšli směr Rudka. Zde jsme navštívili jeskyni Blanických rytířů a občerstvili se
v přilehlé restauraci. Následně jsme vyrazili přes město Kunštát do restaurace
v Sychotíně, kde na nás čekal oběd. Po vydatném obědě někteří z nás absolvovali
prohlídku Kunštátského zámku a ti ostatní jim hlídali místa v restauraci, společně
s výborným mokem od pana Bernarda. Domů jsme se všichni ve zdraví a v dobré
náladě „údajně“ dostali autobusem a vlakem.
SDH Řícmanice dne 29. července uspořádal Memoriálu Petra Fakly, jehož se
zúčastnily celkem 4 soutěžní družstva. SDH Kovalovice, SDH Blažovice a našim
hasičům se podařilo do soutěže postavit družstva dvě. Nejúspěšnější bylo družstvo
Kovalovic, které skončilo na prvním místě, a to i v disciplíně o pohár starosty SDH
Řícmanice. Naši hasiči skončili na druhém a třetím místě, ale ve věkovém průměru
jsme byli opět neporazitelní.
Za SDH a výjezdovou jednotku SDH obce, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
„V září - někdy i med chutná jak jed…“
Zpívá v jedné ze svých písní Miki Ryvola asi proto, protože příchod podzimu je cítit
každým coulem. Září je mezníkem mezi končícím obdobím dlouhých teplých dnů a
nástupem dnů chladnějších, které se neúprosně zkracují.
V září by měly mít včely připravené zásoby na zimní období a líhnou se včely
dlouhověké. Čeká je nelehký úkol, a to překlenout zimu. Tyto včely se dožívají 6-8
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měsíců. Zatímco v létě pouze 6 týdnů. Je to takový domácí recept na dlouhověkost.
My všichni narozeni v říjnu, listopadu a prosinci máme nejlepší dispozice.
A jaká byla ta letošní sezóna? Jako odpověď se mi dostává do rukou deset pravidel
„potřeštěného“ včelaře Charlese Simona:
1. Spolupracujte s Přírodou, ne proti ní.
2. Zisk nic neznamená, jestliže jste mrtvý.
3. Mrtvé včely nedělají med.
4. Nebojujte s tím.
5. Včelaření není o medu.
6. Včelaření není ani o penězích.
7. Je to o přežití.
8. Zapomeňte všechno, co jste se kdy naučili a začněte pozorovat co se opravdu
děje.
9. Nechte vaše včely na pokoji.
10. Nechte mě na pokoji.
Jde tedy o jakési zamyšlení nad masovým včelařením po
vzoru průmyslového těžení, získat ze včel co nejvíce
medu. A tak jako atlet chce docilovat stále lepších
výkonů, honí se někteří včelaři za nejlepšími matkami,
shání nejlepší úlové sestavy, léčí nejlepšími léčivy.
Náhle však narazíte na včelaře, kteří jdou proti proudu.
Kteří více naslouchají svým včelám a jsou více
pozorovatelé než organizátoři. Pro vlastní potřebu si odeberou přebytky, odmítají
chemická léčiva a hlavní doménou je nechat svým včelám dostatek medu na zimu.
Pro včely je to přirozené. Naopak nepřirozený je náhražkový cukr. Nepřirozená je
i chemie v léčivech, mezistěny z vosku, které se dnes vyplatí dovážet z Číny. A tak
vzniká několik táborů, včelaři medaři honící se za ziskem, punkeři jdoucí proti
proudu, sluníčkoví a jiní jim podobní.
Jedním takovým skutečným punkerem včelařem je Václav Smolík. Jeho kontroverzní
články v novinách i časopisech doprovází hlavní myšlenku – BEZ CHEMIE. Ať už je to
jakkoliv, je otcem minimalistického nápadu „úl do každé zahrady“. V podstatě jde
o větší ptačí budku, ve které si včely stavbu řídí podle svého přirozeného instinktu.
https://mamevcely.wordpress.com/2016/01/08/jak-zacit-vcelarit-2016-aneb-co-jeto-ten-paket/
Dalším takovým včelařem je Milan Bencúr s názvem „NAŠA PRAVDA“ a jeho
prosazování úlových sestav „Warré“, které svými rozměry připomínají dutinu
stromu, což je pro včely v přírodě běžné a přirozené. http://nasapravda.blogspot.cz/
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Dalším je spolek „Šance pro včely“, který ostře vystupuje proti chemickému
ošetřování včel a nabízí alternativní způsoby. Sdružuje včelaře a sleduje jejich
výsledky práce. https://www.sanceprovcely.cz/
Lidí a spolků zabývající se přírodním či alternativním včelařením je celá řada. Někdy
jdou na hranu zákona, nařízení, či předpisu, někdy tu pomyslnou čáru v zájmu věci
překračují. Všichni se ale shodují v jedné zásadní myšlence. Cesta přírodních
zákonitostí s minimálním zásahem člověka je možná právě teď tou nejlepší cestou.
A jak už se stalo zvykem, jeden nevčelařský vtip závěrem:
Na včerejší tiskové konferenci představil Calvin Rickson, textilní inženýr a výzkumník
z Oxfordské university, svůj nejnovější vynález. Calvin navrhl podprsenku, která
zamezuje, aby se ženám ňadra houpala ze strany na stranu, nebo se pohybovala
nahoru a dolů. Dokonce zamezí tomu, aby byly bradavky vidět přes blůzu, když se
ochladí, nebo když je tkanina mokrá. O přestávce ho přítomní účastníci konference
vzali na dvůr a rozbili mu držku...
Tak ať nám bzučí i v zářijových dnech.
Za řícmanické včelaře Pavel „Harry“ Křížek

ORA ET LABORA 2010
Bez malty to nejde
Každá doba přináší lidstvu období radostná, ale také období, kdy lidé procházeli
těžkým obdobím a museli překonávat nejedno utrpení. Podíváme-li se do historie,
tak strůjci toho, jakou dobu právě lidé prožívali, byli zase jen lidé té doby.
Jedno pravdivé přísloví říká, že “pýcha předchází pád.“ Máme před volbami a to, co
vidíme a slyšíme, je téměř nepřetržitá série útoků, polopravd, lží, planých slibů a
odmítání jedněch vůči druhým.
Jak se může jakýkoliv člověk, skupina lidí, zájmová společenství a také strany
ucházející se o vedení této země dobrat dobrých výsledků, když neumí
spolupracovat. Neumí vést dialog, hledat společné body pro spolupráci a hlavně
neumí odpouštět. Bez vzájemného odpouštění se na žádné úrovni nemůžeme
posouvat k hodnotám, které dokáží vytvořit jen ti, kdo umí upřímně a otevřeně
spolupracovat na základě svobodného rozhodnutí.
V lidské historii nikdy nevybudovali soudružnost, spolupráci, pomoc potřebným a
slabším, hezké životní prostředí a hlavně přátelské a otevřené mezilidské vztahy, kdy
jedni umí naslouchat druhým, lidé, kteří byli stiženi pýchou a touhou po moci. Lidé
v Evropě vyměnili Boha za peníze. Začali překrucovat pravdy, které lidstvo
objevovalo tak, jak se vyvíjelo. Mojžíš, jak se můžeme dočíst ve Starém zákoně, dostal
desatero přikázání, které je základem pro chování celého lidstva napříč všemi
generacemi.
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Max Kašparů velice přímočaře umí pojmenovat a vysvětlit všechny ty
vykonstruované názvy, kdy říká „že společnost se rozvíjí bez respektování
přirozených společenských norem. Dítě se nestydí zesměšnit učitele, potomci se
nestydí vztáhnout ruku na své rodiče, není hanbou žít jako parazit…“
Závěrem cituji Maxe Kašparů: „Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné
stavení, potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel ještě maltu a olovnici. Maltu, aby
držela pohromadě jednotlivé kameny a cihly, olovnici, aby stěny byly rovné. Stavitelé
moderní, polistopadové společnosti začali sice ke stavbě používat ekonomické
kameny a právní cihly, tedy nové zákony a předpisy, ale absolutně odmítli používat
pojivo a ctít svislou rovnou stěnu. Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá
z pokory, štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, slušnosti, střídmosti a činorodosti.
Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností.“
Převrácený životní styl, který nám našeptává: „žij bohatě navenek a chudě uvnitř“
nepřináší nic z toho, po čem většina lidí touží.
Za Ora et labora 2010 Leoš Kubíček

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ
Vážení a milí senioři Řícmanic!
Před prázdninami se k vám dostal dotazník, ve kterém jsme vás požádali o pár
odpovědí na otázky, týkající se zřízení klubu aktivních seniorů. Chtěli jsme se
dozvědět, jestli o takový klub budete mít zájem, jaké akce by vás zajímaly, jestli se
budete akcí pouze zúčastňovat a jakých, nebo budete mít zájem se i aktivně podílet
na jejich přípravě a případně i chodu klubu.
Přesto, že jsme na dotazníky měli od vás velice mnoho přímých kladných ohlasů,
vyplněných dotazníků se vrátilo /vzhledem k množství rozeslaných/ poměrně málo.
Děkuji všem, kteří se našeho malého průzkumu zúčastnili a tím nám pomohli
zorientovat se ve vašich zájmech a nasměrovat další chod klubu.
A jak to dopadlo?
O samotný klub aktivních seniorů máte zájem téměř všichni.
Z akcí je největší zájem o celodenní výlety autobusem po česku i do zahraničí.
Na druhém místě jsou různé besedy a přednášky (děkuji za náměty, které jste do
dotazníku dopsali). Na dalším místě jsou téměř shodně vycházky, divadla a
kulinářství. Bohužel, nejméně z vás projevilo zájem o rukodělné dílničky.
Tak toto je krátké vyhodnocení našeho dotazníku a teď hurá do práce! V nejbližší
době svoláme schůzku těch, kdo má zájem podílet se na chodu klubu a společně
vymyslíme plán akcí. Určitě se máte na co těšit!
Děkuji vám za přízeň a přeji vám i vašim rodinám krásné babí léto a vše dobré.
Blanka Koutská, kulturní výbor
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JEZDECKÁ ŠKOLA ŘÍCMANICE
Hipoterapie v Řícmanicích
Jezdecká škola v Řícmanicích učí jezdit děti na koních již od roku 1994, tehdy ještě
v malých stájích na Tyršově návrší a s jízdárnou na Vinohrádkách. Možná ale není
úplně v povědomí, že kromě výuky jízdy poskytuje i služby v oblasti hiporehabilitace
a to už od roku 2000 pod hlavičkou sdružení Šemík.
Ve slovníku wikipedie najdeme, že hipoterapií se rozumí fyzioterapeutická metoda,
která působí prostřednictvím pohybových impulzů vycházejících ze hřbetu koně na
jezdce…..atd.
Dle našich zkušeností to není rozhodně jen o mechanickém působení koně na
jezdce, ale i o všem okolo koní, o kontaktu se živým tvorem. Kdo zažil povznášející
pocit při jízdě na koni určitě potvrdí, že je to jeden z nejlepších způsobů relaxace,
uvolnění nejen fyzického, ale hlavně psychického napětí. Takto působí kůň i na jezdce
s fyzickým či psychickým hendikepem. V současné době k nám přicházejí na
hipoterapii hlavně děti a to s různými problémy. Někdy hipoterapii doporučil lékař,
někdy se rozhodnou rodiče pro tento způsob doplňkové léčby. Často po zlepšení
handicapu děti pokračují v ježdění už ve skupině v jezdecké škole. To je samozřejmě
to nejlepší zakončení léčby. U některých diagnóz samozřejmě nemůže dojít až
k takovému stadiu, ale téměř vždy je jízda na koni pro děti přínosem a radostí.
Máme skupinku opravdu malých děti s Downovým syndromem, začínáme
systematicky pracovat se skupinkou dětí s poruchami autistického spektra, dojíždějí
skupiny dětí ze stacionářů v Brně (Domov Tereza, Domino a další). Někdy je potřeba
pracovat s klientem individuálně a teprve později přejít k ježdění ve skupince.
Myslím, že koně opravdu dokáží pomoci, aby se děti cítily silnější, zdravější a
šťastnější. Aby získaly nové přátele, čtyřnohé i dvounohé a za jejich pomoci se snažily
nabýt své ztracené zdraví a sebevědomí. Všichni věříme, že pak budou moci lépe
zvládnout tu nelehkou úlohu - žít mezi námi.
Jako příklad velkého úspěchu, který ovšem není jen zásluhou hipoterapie, bych
uvedla našeho kamaráda a dlouholetého klienta Iva Koblasy. Ivo k nám přišel poprvé
o berlích a s velkými zdravotními problémy způsobenými dětskou mozkovou obrnou.
Měl opravdu silnou vůli postavit se svému postižení a zároveň měl to štěstí, že mu
rodiče byli velkou oporou a aktivně vyhledávali sportovní činnosti, které by Ivo zvládl.
Nyní je Ivo Český paralympijský reprezentant v cyklistice a je ve špičce světového
žebříčku. Má za sebou mnoho let tvrdého a náročného tréningu v cyklistice, ale koně
stáli na začátku jeho prvních kroků bez berlí.
Lenka Lišková
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KLUB DESKOVÝCH HER
Deskovky pro menší i větší hrajeme pravidelně každý týden v úterý od 17 do 19 hodin
v řícmanické knihovně. Chodit může každý - pravidelně i jen občas.
Aktuality najdete na facebooku ve skupině Klub deskových her Řícmanice.
Jaké máme novinky? Oblíbené “vláčky” Ticket to Ride junior pro děti od 6 let. Party
hru Pozvedněte číše, v níž se snažíte otrávit své urozené
spolustolovníky. Putování Japonskem alias Tokaido.
Větší a komplikovanější hry si v úterý zahrát nestihneme.
Na mailu vendulala@email.cz nebo na facebooku Klubu se
ale můžeme domluvit na speciálním termínu kdykoli jindy.
Co třeba strategii z alternativní historie Scythe, vikingskou
fantasy Blood Rage: Soumrak bohů, nebo bitku se
zombíky čili Zombicide: Černý mor?
Vendula Borůvková

JAK SE DĚLÁ ČASOPIS?
Jednoduše!
Řícmanický zpravodaj vydá v prosinci svou první dětskou
minipřílohu! A my hledáme malé reportéry, ale také
fotografy, nebo ilustrátory!
Že nemáte žádné zkušenosti? To vůbec nevadí: všechno
se dozvíte 20. října na interaktivní besedě Jak se dělá
časopis? pod vedením Venduly Borůvkové. Řekneme si
na ní, jak by příloha měla vypadat a co to obnáší. Ale také
jak to chodí ve skutečném časopise, jako je třeba 100+1
historie. Přijít můžete i v případě, že se do projektu
zapojit nechcete! V listopadu pak během setkání v knihovně společně “náš časopis”
vytvoříme. A nebojte se - nečekají vás žádné sáhodlouhé slohové práce - hlavní je,
aby vás “novinařina” bavila!
Určeno pro děti od 8 do 14 let.
Kdy a kde: ve čtvrtek 19. října v 17 hodin v řícmanické knihovně
Vendula Borůvková
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POVÍDKA
V tomto čísle Zpravodaje uveřejňujeme povídku Barbory Alexové, se kterou se
zúčastnila soutěže "Jižní Morava čte" na téma Mýty a legendy mého kraje vyhlášenou
JMK a Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Získala za ni ocenění starosty Řícmanic
za nejlepší povídku o naší obci.

Zázračné bylinky
Kdysi dávno v Řícmanicích, na kraji lesa, žila chudá rodina. Bydleli ve staré, ale docela
zachovalé chaloupce s velkou zahrádkou. Lidí a zvířat měli hodně. Babičku Irmu,
maminku Evu, tatínka Václava a syna Tadeáše. Zvířat dohromady měli dvanáct.
Jednoho koně, dvě krávy, pět slepic a čtyři králíky. Takhle v chaloupce bydleli už přes
osm let a byli spokojeni. Tatínek chodil každý den do práce, Tadeášek do první třídy,
maminka vařila a babička Irma háčkovala oblečení na zimu.
Jednou bylo mamince zle. Bolela ji hlava a měla vysokou teplotu. Když se tatínek
vracel z práce, tak už na něj Táďa čekal před zahradou a rychle mu sdělil, co se
mamince stalo. Když tatínek viděl maminku v tak hrozném stavu, utíkal do nedaleké
chalupy zavolat doktora. Když po pár minutách přišel tatínek s doktorem domů, tak
se doktor na maminku Evu podíval, poslechl její srdce a sdělil rodině strašnou zprávu,
že maminka Eva umírá, protože jí selhává srdce. Rodina se rozloučila s doktorem a
začala přemýšlet, jak maminku zachránit. Operace byla drahá, a i kdyby tatínek
Václav poprosil svého nadřízeného, aby mu dával dvakrát větší plat, než měl, stejně
by to bylo málo. Ani sousedé tolik peněz neměli, aby tatínkovi půjčili na maminčinu
operaci. Druhý den šel tatínek do práce a Tadeášek do školy. Když Tadeáš řekl o
nemoci své maminky ve škole, poprosil spolužáky, jestli by mu nepomohli hledat
nějaký lék pro jeho maminku, aby se uzdravila. Jeden z party kluků řekl: „Kousek od
vaší chaloupky je studánka a ta je zázračná. Když vezmeš kapičku vody a pokapeš s ní
mamku a řekneš ´uzdrav se maminko´, určitě se uzdraví“. Táďa poděkoval a po škole
hned běžel domů. Pozdravil, odhodil školní brašnu, vzal hrneček a běžel ke studánce
pro vodu. Když přišel od studánky domů, tak šel za maminkou a řekl jí: „Mami, mami,
kluci ve škole říkali, že Řícmanická studánka je zázračná a uzdravuje. Když na tebe
kapnu pár kapek této vody, tak se uzdravíš“. Táďa vzal opatrně hrneček s vodou a
maminku s pár kapkami vody pokropil. Při tom říkal ´maminko uzdrav se´! Podíval se
na maminku, moc to nezabíralo a tak čekal hodiny a dny. Co ale Tadeáš nevěděl, že
k uzdravení maminky musí mít ještě jednu bylinku.
Blížily se Vánoce a tak si Tadeáš řekl, že s kamarádkou Kájou pojedou na Vánoční trhy
do Brna. Tatínek Karolínky se s nimi domluvil, že bude na ně čekat na náměstí. Když
Táďa a Karolínka přijeli do Brna, měli ještě na setkání s Karolínčiným tatínkem asi
hodinu času. Tak se Táďa rozhodl, že se podívají po nějakých bylinkách. Uviděli stánek
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s nápisem BABKA BYLINKÁŘKA A KOŘENÁŘKA. Rychle ke stánku běželi a zeptali se
paní, co tam prodávala, jestli nemá nějaké bylinky na horečku a nemocné srdce.
Babka bylinkářka nějaké bylinky našla a dala je Táďovi . Tadeášek a Karolínka utíkali
na setkání s Karolínčiným tatínkem a jeli ihned domů. Když dojeli domů, Táďa vzal
bylinky, co dostal od bylinkářky a nasypal je do vody ze zázračné studánky. Dal
mamince vodu vypít a za pár minut byla maminka zdravá.
Od té doby, když je někdo v Tadeáškově rodině nemocný, dostane léčivé bylinky od
paní BABKY BYLINKÁŘKY.
To byl pro maminku ten nejlepší dárek, který ji její syn Tadeášek dal.

ŘÍCMANICKÁ PUTOVNÍ KEŠKA
Poklad!
Berte všechno, nebo nic! Keška s pokladem je ukrytá
na souřadnicích 49°15'40.635"N, 16°41’18.826”E.
Lovu zdar a nezapomeňte zanechat otisk palce!
Vendula Borůvková

TURNAJ MÖLKKY
V neděli 10. září se na našem
koupališti
uskutečnil
turnaj
v Mölkky,
který
byl
letos,
z technických důvodů a kvůli dešti,
dvakrát odložen. Tentokrát šlo o
komorní, téměř rodinný turnaj,
neboť hrála rodina Tomášova,
rodina Venduly Borůvkové a já
s našima a ještě pár dětí. V dětské i
dospělé
kategorii
se
hrálo
systémem každý s každým. Mezi
dětmi zvítězil Vojta Tomáš a z dospělých vyhrál můj taťka, pan Zdeněk Alexa.
Vítězové si odnesli krásné stolní hry od ALBI a ani ostatní nepřišli zkrátka. Počasí nám
tentokrát přálo, pršet začalo, až při vyhlašování vítězů. Turnaj se všem líbil, bylo to
bezva strávené odpoledne.
Barča Alexová
17

INZERCE

18

19

KALENDÁŘ AKCÍ
TÁBORÁK NA ZAHÁJENÍ CVIČEBNÍ SEZONY 2017-18
V pátek 22. 9. 2017 od 17:00 v Močílkách na cvičišti

OTEVŘENO 2017 aneb cirkus na stájích
V sobotu 23. 9. 2017 od 15:00

FOTBALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH HRÁČŮ
Sobota 30. 9. 2017 fotbalové hřiště Řícmanice

DRAKIÁDA
Neděle 8. 10. 2017 od 15.00 hod. Připravuje TJ Sokol Řícmanice.

BRANNÝ ZÁVOD ZDATNOSTI MLÁDEŽE
Připravuje SDH na sobotu 14. 10. 2017 od 9.00 hod na sokolském cvičišti v Močílkách.

LIDOVÉ ODPOLEDNE
V sobotu 14. 10. 2017 na zahrádce Restaurace U Lajcmanů
Program pro děti i dospělé, občerstvení, víno, muzika
Večer zábava v sále s kapelou JenTak. Zve hodový výbor.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
v pátek dne 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Nebezpečný odpad 21. 10. 2017 10.00 – 11.00 hod na návsi
Sběr kovového šrotu 20. 10. 2017 odpoledne a 21. 10. 2017 dopoledne

JAK SE DĚLÁ ČASOPIS?
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 od 17.00 hod v obecní knihovně
Interaktivní beseda pro děti od 8 do 14 let – podrobnosti uvnitř zpravodaje

KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
Připravuje SDH na sobotu 4.11.2017 v areálu koupaliště. Soutěž ve vaření kotl. guláše.

LES VE TMĚ
Neděle 5. 11. 2017 připravuje TJ Sokol Řícmanice

MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
9. 11. 2017 - připravuje TJ Sokol Řícmanice

RESTAURACE U LAJCMANŮ
28.09. – 01.10.2017
07.10. – 08.10.2017
14.10. – 15.10.2017
28.10. – 29.10.2017
04.11. – 05.11.2017
10.11. – 12.11 2017

Řízkové hody
Kančí hody
Zabíjačkové hody
Domácí uzené maso a pečená kolena
Hovězí speciality
Martinská husa a mladé víno
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Turnaj Mölkky (10.9.2017)

Turnaj Mölkky (10.9.2017)

SDH Řícmanice – Memoriál Petra Fakly (29. 7. 2017)
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