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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 Vážení občané,  

 

srdečně vás zdravím do barevného 
podzimního období.  

Po delší době máme za sebou normální 
léto, kdy jsme si užili dost slunných 
dnů, ale i tolik potřebné vláhy.  

Vstupujeme do období, kdy se nám 
opět ve větší míře ozývá náš jarní virus 
a zřejmě se budeme muset vrátit k ně-
kterým nepopulárním, ale potřebným, 
nařízením.  

Díky našim spolkům a dalším organizá-
torům nám přes léto naše obec opět 
ožila.  

Začátkem června uspořádala naše T. J. 
Sokol ve spolupráci s dalšími spolky tra-
diční Dětský den. Dále naše cvičenky 
pořádaly sobotní Cvičení pro krásu a 
zdraví. Opět byla nastartována Power 
jóga na koupališti, která se těší vel-
kému zájmu hlavně mužských návštěv-
níků koupaliště, tzv. PP (PowerPozoro-
vatelů).  

Sportovní klub Řícmanice, kromě tra-
dičních fotbalových turnajů, přišel letos 
s novinkou, a to se Sportovním pří-
městským táborem.  

Organizátoři Řícmanských hodů nám 
připravili nádherné sobotní „Hodové 
ozvěny“. Společně s nimi věřím, že nám 
okolnosti dovolí v příštím roce uspořá-
dat opět hody v plnohodnotném stylu.  

Uvolněné situace také využily naše se-
niorky, které se koncem srpna sešly v 
knihovně na posezení při kafíčku a čaji.  

Nelenili ani naši hasiči, kteří kromě 
svých zásahových výjezdů a pomoci při 
společných spolkových akcích, uspořá-
dali tradiční Branný závod.  

Velkou návštěvnost mělo letošní „Ote-
vřeno 2020“ s podtitulem Z pohádky do 
pohádky, konané na stájích Šemíčku.  

O letošní sezóně na koupališti se do-
čtete v samostatném příspěvku. Rád 
bych zde zmínil vítanou aktivitu našeho 
nájemce kiosku, který uspořádal na zá-
věr sezóny „Letní noc“. Škoda jen, že 
nám ten večer nepřálo počasí. Jsme 
rádi, že byl našimi občany uvítán nový 
systém permanentních vstupenek na 
koupaliště. Trošku naznačím, že po jed-
nání s panem Kaiserem chystáme „ně-
jaké výhody“ pro naše občany i na zimu 
na kluziště.  

Komunitní setkání. To je dnes odborný 
termín pro společenskou událost, kde 
by si měl možnost kdokoliv prezentovat 
nějakou aktivitu a každý návštěvník by 
si zde měl najít to své. A právě tímto 
byly „Sousedské slavnosti“. Zde se letos 
zapojilo více „sousedů“ a věřím, že tato 
akce bude v příštích letech více a více 
pestřejší a úspěšnější.  

Výčet aktivit je velký. Proto bych zde 
chtěl všem organizátorům upřímně po-
děkovat. Není jednoduché v naší hek-
tické době věnovat část svého volného 
času pro prospěšnou společnou věc. 
Věřte, že největší odměnou je pro 
všechny organizátory velká účast. Zde 
bych zjednodušeně podotknul, že na 
Ostatky nebo Sportovní maškarní ples 
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nemusíte být členy hasičů nebo SK a 
můžete tam přijít i bez masky. A na 
Obecní ples taky nepotřebujete nový 
oblek od Adama. Tmavé kalhoty, košili 
a vázanku má snad každý muž.  

Podporujme tedy všechny aktivní jed-
notlivce i spolky tím nejjednodušším, 

svojí účastí. Věřím, že nám pak naše 
Řícmanická komunita bude jenom sílit.  

 
Libor Slabý, starosta  

 

KOUPALIŠTĚ 2020 
 

K létu v Řícmanicích již neodmysli-
telně patří i naše koupaliště. A jaké to 
letošní řícmanické léto vůbec bylo? V 
červenci zprvu deštivé a chladné, ale 
vše bylo zachráněno druhou polovi-
nou prázdnin, kdy s úbytkem vydat-
ných dešťů stoupala i teplota vzduchu 
a tím i teplota vody v bazénu. Voda v 
bazénu byla po mnoha letech teplejší 
i z důvodu zamezení ztrát vody, která 
unikala dnem. Tyto ztráty každým ro-
kem narůstaly a hrozilo, že se bazén 
už časem nepodaří napustit. Jen pro 
porovnání uvádíme spotřebu loni a le-
tos. Spotřeba vody v roce 2019 – cca 
9.000 m3, v letošním roce cca 2.000 
m3, což je úspora přes 300.000,- Kč. S 
přípravou areálu koupaliště se kaž-
dým rokem začíná již v   
dubnu, ale letošní jaro bylo jiné než 
obvykle, a ještě v květnu jsme nevě-
děli, jestli vůbec otevřeme. Nakonec 
nejen, že jsme otevřeli, ale podařilo se 
opravit bazénové dno a zamezit tak 
úniku vody, ale i nabídnout našim ob-
čanům s trvalým pobytem v Řícmani-
cích dotaci na vstup na koupaliště.  

Tuto možnost využila více jak polovina 
našich občanů. Prozatím nemáme k 
dispozici všechny provozní náklady 
koupaliště, ale již nyní můžeme říct, že 
ani COVID19, úprava cen vstupného a 
dotace pro naše občany neovlivnily  

 
 
výběr vstupného, který patří k těm vý-
nosnějším. Jak již zaznělo v televizní 
reportáži, která se natáčela na našem 
koupališti „pokud jsme otevřeli v le-
tošním roce, otevřeme i napřesrok“. 
Budeme se tedy na Vás těšit i v roce 
2021 a děkujeme za Vaši dosavadní 
přízeň !  

Za koupaliště Zdeněk Alexa  
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ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
 
Zpráva knihovny 3. Q. 2020  
Prázdninové měsíce byly ještě ve zna-
mení omezeného provozu, půjčovalo 
se jen 2x v každém měsíci.  Čtenáři byli 
předem se situací seznámeni, takže ti 
potřební mohli knihovnu navštívit. Ale 
je pravda, že návštěvnost nebyla velká. 
Od září je už provoz v plném rozsahu – 
každé úterý od 13 do 18 hod.  
V tomto období je ještě hodně venkov-
ních aktivit a práce na zahradě, ale 
doufám, že s příchodem podzimních 
plískanic a zkracováním dne začne cho-
dit opět více čtenářů. Jen doufám, že 
předpokládané zhoršování epidemio-
logické situace opět provoz nezastaví.  
Z novinek knižního fondu:  
Nesvadbová Barbora: Hovory s dok-
tory přední čeští lékaři vypráví o zdraví, 
lásce, víře i životě.  
Štěrbová Dina: Touhy a úděl naše 
přední horolezkyně vypráví o dobývání 
velehor, zejména ženami.  
Šlachta Robert: Třicet let pod přísahou  
rozhovor novináře Josefa Klímy s býva-
lým ředitelem ÚOOZ.  
Pilátová Markéta:  S Baťou v džungli ži-
votní příběh Jana Antonína Bati a 
zejména jeho život v Brazílii.  
Harasimová Markéta: Doktorka Vikto-
rie příběh ambiciózní lékařky s krimi-
nální zápletkou. Kolektiv autorů: Kr-
vavý Bronx antologie krimi povídek z 
brněnského Bronxu z druhé poloviny 
19. století  
Urbaníková Eva: Příliš osobní známost 
román o těžkém soužití s alkoholikem. 
Dempsey Eoin: Najdi Rebeccu příběh 

lásky mezi německým mužem a židov-
kou z 2. světové války.  Kluun Ray: Třetí 
poločas boj mladých manželů s ženi-
nou nevyléčitelnou nemocí. 
Backman Frederik: Muž jménem Ove 
román o stárnoucím muži a řadě jeho 
životních situací.  
Mcculough Colleen: Hořkosladký život 
životní příběh 4 sester-ošetřovatelek z 
poloviny 20. století  
Abbot Megan: Horečka strhující román 
o dospívání, také literární ztvárnění pa-
nických záchvatů.  
Mason Daniel: Zimní voják- příběh 
mladého lékaře v těžkých podmínkách 
Karpat v 1. sv. válce  
Bussel Darcey: Malá baletka Ela 1. a 
dobrá víla, 2. a skleněný střevíček dva 
pohádkové příběhy.  
Haukin Sara: Uzdravený poník příběh 
o koníkovi,  příběhy se šťastným kon-
cem.  Mongredin Sue: Zatoulané ště-
ňátko  příběh o malém pejskovi, pří-
běhy se šťastným koncem.  
Brezina Thomas: Poklad posledního 
draka čtyřka kamarádů se vydává do 
říše varanů.  
Walliams David: Nejhorší děti na 
světě, Babička drsňačka  dva vtipné 
příběhy s moralitou  
Peroutková Ivana: Anička a její kama-
rádky Anička se stěhuje k babičce na 
malou vesnici a vše je nové..  
Lebeda Jan: Medovníček, Medulka a 
Medulínek- další příběhy oblíbených 
lesních skřítků . 
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Vaněček Michal: Co má vědět správný 
Čech- 111 příběhů z naší vlasti, na 
které máme být hrdí  
Vaněček Michal: Koho má znát 
správný Čech autor dětem přibližuje 
známé české osobnosti. 

Vaněčková Jana: Co má poznat 
správný Čech povídání o zajímavých 
místech naší vlasti 
 

Hana Staňková, knihovnice 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Přírodní zahrady jsou velmi hodnot-
ným životním prostorem. Zahrnují v 
sobě biologicky pestrý a rozmanitý 
ekosystém pro živočichy, rostliny, 

stromy, keře a zároveň poskytuje člo-
věku příjemné zázemí, místo pro odpo-
činek a práci, velký zdroj pro pozoro-
vání a učení se. Všichni se tu cítí dobře, 
protože se tu žije a pracuje v souladu  

přírodou, bez umělých hnojiv a bez 
pesticidů.  

Taková zahrada má splňovat několik 
kritérií např. druhová rozmanitost 
trávníku, ovocná, zeleninová, bylin-
ková zahrada, využití děštové vody, 
kompostování, živý plot, keře, přírodní 
hrací prvky pro děti, biotop, kvetoucí 
trvalky a květiny, hmyzí domečky, při-
rozená louka nebo divoký koutek a 
další. Měla by být pokojným světem 
pro sebe sama, v němž se lidé, zvířata i 

rostliny ve vzájemné symbióze podpo-
rují a prospívají si.  
Naše školka hned od svého vzniku ta-
kovou zahradu buduje a rozvíjí. V roce 
2013 jsme byli zařazeni do sítě školek s 
certifikovanou přírodní zahradou, zís-
kali jsme plaketu „Přírodní zahrada“ a 
patříme tak do celostátního projektu: 
 „Spolupracujeme s přírodou, ona 
bude spolupracovat s námi“.  
Nyní, díky získané dotaci ze SFŽP, bu-
deme zahradu od letošního podzimu 
revitalizovat a budovat další nové 

prvky. Většina realizovaných aktivit 
bude probíhat ve spolupráci s rodiči, 
dětmi a přáteli školky.  

Co to například bude?  

Výsadba ovocných stromů, keřů, bylin, 
trvalek, vyvýšené záhony, bahniště a 
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vodní prvek pro děti, biotop, mlho-
viště, meteo-budka, venkovní vodní 
pítko, včelí úl, sluneční hodiny, vrbový 
tunel, vrbové týpí, nové vodní nádrže i 
s rozvody vody po zahradě s pohonem 
solárního čerpadla, přístřešky, stolky a 
lavičky pro děti, a další. Na realizaci a 
práce máme zhruba dva roky.  

Financování pokryje z 85% získaná 
státní dotace, zřizovatel školky bude fi-
nancovat 15 % výdajů. V současné 

době už plánujeme společně s rodiči 
jednotlivé práce.  

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
ochotným rodičům, kteří před prázdni-
nami i během letních prázdnin přišli na 
školkovou zahradu a pomohli na po-
třebných opravách a pracích.  

 
Hana Janošková  

ředitelka MŠ Řícmanice 

 

SOKOL ŘÍCMANICE 
 

Sokol stále cvičí 

Tak jako každé léto, i letos mohly 
místní i přespolní zájemkyně cvičit pod 
širým nebem na dlážděném parketu 
koupaliště nebo na trávě. Počasí nám 
dovolilo celkem cvičit 10x. Dvakrát 
proběhlo cvičení Bodyattack a Verčou, 
7x power jóga s Blankou, Silvou a  

Šárkou. Jednou jsme si daly dvouhodi-
novku s Lenkou.Náročné cvičení bylo  
tentokrát zakončené ve vodě. 
V těchto dnech dokončujeme cvičební 
rozvrh pro školní rok 2020-21. 

Přeji si, aby se nezhoršila epidemiolo-
gická situace a pravidelné cvičení 
mohlo probíhat podle plánu. Nejbližší 
akcí, kterou připravujeme jsou „Cyk-
lozávody na všem“ pro malé děti na 
odrážedlech i pro školáky na kole. Rádi 
bychom také na podzim opakovali 
úspěšné akce minulých let, Drakiádu, 
Les ve tmě, Martinský průvod. O všech 
akcích vás budeme informomat na ná-
stěnkách i na FB. 

 
Eva Olešovská, starostka T.J. 
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SPORTOVNÍ  KLUB  ŘÍCMANICE 
 
Po zrušené jarní sezóně vstoupily 
všechny 3 naše fotbalové týmy do pod-
zimní části soutěží organizovaných 
MěFS Brno.  
Mužstvo mužů zahájilo přípravu na 
nový soutěžní ročník II. třídy měst-
ského přeboru 2020/2021 již turnajem 
„Vesnické ligy“, ve kterém jsme obsa-
dili druhé místo, jak již bylo popsáno v 
minulém vydání Zpravodaje.  
V sobotu 1.srpna 2020 jsme uspořádali 
tradiční fotbalový turnaj, letos jako 
Memoriál Josefa Janíka, pojmenovaný 
po našem bývalém vynikajícím hráči a 
trenérovi, který nás letos po dlouhé 
nemoci opustil.  
 

 
 
Turnaje se měla zúčastnit mužstva Bí-
lovic, Svratky Brno, Řícmanic a muž-
stvo z Dolných Salib. Ovšem tým Dol-
ných Salib se týden před turnajem 
omluvil ze strachu z coronaviru. Jelikož 
se na poslední chvíli nepodařilo sehnat 
čtvrté mužstvo, hrálo se ve třech systé-
mem každý s každým. Vítězem se stalo 
naše mužstvo po výhrách 2:1 nad 
Svratkou a 1:0 nad Bílovicemi. Druhá 

skončila Svratka a třetí Bílovice. Ceny 
předávala paní Janíková, společně s 
dětmi Janou a Jarkem. Tímto jim mno-
hokrát děkujeme za aktivní účast na 
turnaji.  
Mužstvo na tuto sezónu opustil Tomáš 
Indráček a naopak byl tým posílen o 
hráče Křižák, Caldaroni, Švihálek – pře-
stup se Soběšic, Šmarda, Janáček a hra-
jící trenér Macík z Chrlic.  
Již v přípravě se zranil stoper Martinec 
a útočník Veselý a během rozehrané 
sezóny i stoper Beránek, a v dalších zá-
pasech také Švihálek a Tomáš Zbořil, 
kteří ale do soutěže ještě nastoupili. 
Stopery Martince a Beránka a také 
útočníka Veselého čeká operace ko-
lene. Přejeme jim, ať vše dobře do-
padne a brzy se mohou zapojit do pří-
pravy na jarní část sezóny.  
Cílem pro letošní sezónu je předvádět 
pohledný fotbal a poprat se čelní místa 
tabulky. Vstup do soutěže se nám po-
dařil na výbornou. Po výhrách s muž-
stvem Tuřan 6:0 (hráno v Praci), domá-
cím vítězství 3:0 nad Obřanami a výhře 
v Chrlicích 3:1 jsme se usadili v čele ta-
bulky. Potom přišla prohra 1:3 na do-
mácím hřišti s mužstvem Líšně „C“, 
které bylo posíleno o hráče s „B“ muž-
stva a další domácí prohra 0:1 se Star-
tem Brno.  
Velkou morálku tým ukázal v následu-
jících 2 utkáních; nejprve v domácím 
zápase s Jundrovem, ve kterém jsme v 
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poločase prohrávali 0:2, ale po vylou-

čení soupeřova hráče jsme dali 3 góly a 
zvítězili 3:2 ; a o 3 dny později jsme 
hráli šlágr kola na hřišti Lokomotivy 
Brno, která v tuto chvíli byla bez prohry 

na čele tabulky. Po vlažném začátku 
jsme prohrávali od 30. minuty 0:2. 
Před poločasem po chybě hostující ob-
rany se nám podařilo snížit na 1:2. Do 
druhého poločasu jsme nastoupili s cí-
lem vyrovnat, což se podařilo již ve 48. 
minutě. Ale v 68. minutě byl po druhé 
žluté kartě vyloučen náš obránce. Muž-
stvo se však semklo a po bojovném a 
obětavém výkonu jsme výsledek otočili 
a vyhráli 3:2. Hrálo se před diváckou 
kulisou 200 lidí. V zatím posledním do-
mácím zápase jsme rozstříleli Starý Lís-
kovec 8:0. 
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Oba naše mládežnické týmy naskočily 
do pozimní části soutěže ve starších ka-
tegoriích, než hrály v minulém, nedo-
hraném ročníku. Dřívější mladší pří-
pravka hraje soutěž starších přípravek 
s brankářem a pěti hráči v poli ve sku-
pině B. Někdejší mladší žáci hrají sou-
těž starších žáků už v jedenácti hráčích 
na celém hřišti.  
Starší přípravka se výborně adapto-
vala na větším hřišti a pokračuje v loň-
ské „šňůře“ vítězných zápasů. Tým za-
tím sehrál 3 vítězná mistrovská utkání 
a až v tom čtvrtém okusil hořkost po-
rážky. Byli zaregistrováni kluci, kteří 
loni chodili „jen“ na tréninky, a tak tým 
starší přípravky má dnes na soupisce 
15 hráčů.  
Naopak do mužstva starších žáků přišli 
„jen“ 2 noví borci a současně 4 kluci s 
fotbalem skončili, takže starší žáci mají 
nyní na soupisce také 15 hráčů. Hned v 
prvním zápase jsme dokázali remízovat 
s Moravskou Slavií 3:3, ovšem v dalších 
6 utkáních jsme odešli poraženi také 
proto, že jsme se ani na jednom zápase 
nesešli v plné sestavě. Také přechod na 
velké hřiště se podepsal na našich sla-
bších výkonech a víme, že je potřeba 
zapracovat nejen na fyzické, ale i na 
taktické přípravě.  

V sobotu 15. srpna 2020 se konal již 17. 
ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách 
3M. Turnaj měl výbornou atmosféru, 
zúčastnilo se jej 14 párů a hrálo se ve 
dvou skupinách.  
Letošní tenisová sezóna pomalu končí 
a hrát se bude jako obvykle do prvních 
mrazíků, nejpozději do konce října. Po-
dobně jako v loňském roce jsme zazna-
menali minimální zájem účasti na dříve 
pravidelných podzimních turnajích, 
proto jsme se rozhodli tenisové turnaje 
neorganizovat. Pokud se však domluví 
skupina hráčů, která by chtěla nějaký 
turnaj uspořádat, Sportovní klub jim 
samozřejmě vyjde vstříc – v případě zá-
jmu kontaktujte Romana Kubíčka na 
tel.č. 603 556 207.  

Všechny aktuální novinky a informace 
budou pravidelně zveřejňovány v ná-
stěnce Sportovního klubu a také elek-
tronicky na stránkách obce i SK.  

Sportovní klub přeje všem našim obča-
nům hlavně pevné zdraví, štěstí a po-
hodu nejen v nadcházejících podzim-
ních dnech. 

Za SK Řícmanice Roman Kubíček  
a Jaroslav Olešovský ml. 

 

 

HASIČI INFORMUJÍ 
 
Dobrý den Řícmanice, 
v neděli 28.6. ve 12:43 hodin byl naší 
výjezdové jednotce vyhlášen poplach, 
kdy si naši součinnost vyžádala Zdra-
votnická záchranná služba. Jednalo se 

o občana, který si v chatové oblasti pod 
hřbitovem způsobil úraz motorovou 
řetězovou pilou v oblasti kotníku. Za 
pomocí nosítek jsme pacienta trans-
portovali do sanitního vozu.  
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Na přelomu minulého roku jsme vás in-
formovali, že obec požádala o dotaci 
na Dopravní automobil pro naši výjez-
dovou jednotku SDH Řícmanice. Obec 
dotaci získala a výběrovým řízením 
bylo vybráno vozidlo Fiat Ducato. 
 

 
 
 Vysoutěžená cena vozidla je 911.372,- 
Kč, z toho jsme obdrželi dotaci od mi-
nisterstva vnitra ve výši 450.000,- Kč, 
od Jihomoravského kraje jsme získali 
300.000,- Kč a obec Řícmanice dofi-
nancovala částku 161.372,- Kč. Do-
pravní automobil bude sloužit pro pře-
pravu osob a věcných prostředků a na-
hradí Dopravní automobil Mitsubishi, 
rok výroby 1996. Toto vozidlo jsme zís-
kali před deseti lety bezúplatným pře-
vodem od Hasičského záchranného 
sboru JmK. Automobil zůstane v 
Řícmanicích a bude sloužit pro potřeby 
údržby naší obce.  
Další dotaci, o kterou jsme požádali a 
byla určena na dýchací techniku od 
firmy Dräger, jsme nezískali. Důvodem 
byly opatření v rámci COVID19, kdy 
byla zrušena většina dotací poskyto-
vána Jihomoravským krajem. Pokud 
bude v příštím roce tento dotační titul 
vyhlášen, budeme žádost opakovat.  

V rámci akce Zažít Řícmanice jinak jsme 
u hasičky vystavili naši požární tech-
niku a příchozí jsme pohostili segedín-
ským gulášem.  
12. září jsme na Cvičáku a v jeho okolí 
uspořádali již tradiční Branný závod 
pro děti. Děti si opět mohly vyzkoušet 
svoji zdatnost a šikovnost při plnění 
připravených úkolů. Odměnou všem 
zúčastněným byly nejen věcné ceny, 
ale i krásné zářijové dopoledne, strá-
vené společně s kamarády a přáteli při 
posezení u táboráku. 
 

  
 
Pokud se nezhorší současná hygienická 
situace a nebude zapotřebí přijímat 
opatření v oblasti setkávání se většího 
počtu osob, tak máme na 3. října na-
plánovanou soutěž ve vaření hasič-
ských gulášů v prostorách našeho kou-
paliště. Soutěžící týmy se mohou hlásit 
již nyní na telefonním čísle: 724607052 
nebo na: zdenek.alexa@seznam.cz 
 Počet soutěžících je opět omezen na 
cca 10 týmů.  
Krásný a bezpečný podzim Vám přejí 
Hasiči. 

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

„Třesu, třesu stromem, za tím na-
ším domem!“  

Je to tak, ani tento rok se neobešel bez 
rojů, takže třesu stromem a doufám, že 
roj padne do krabice pod ním. Letošní 
rok přinesl i nějaké to ovoce, což by bez 
včel nešlo. Za to se snůškou už to tak 
veselé nebylo. A jaký že byl ten rok 
2020 z pohledu včelařů? Obecně se 
píše, že pokud jde o snůšku, byl to asi 
nejhorší rok za posledních 20 let. Infor-
mace jdou od velkých podniků zaměře-
ných na výkup medu. Někteří včelaři 
med nevytáčeli, někteří museli přikr-
movat i v létě. A opravdu medu i včel je 
letos méně. Za to včelařů opět přibylo. 
Co se včelařů týče, zastáváme v EU 
čestné třetí místo, což je úžasné. 
Stejně tak i v naší nevelké kotlině při-
bylo pár nových nadšených včelařů. 
Nechť jim optimismus vydrží i do bu-
doucna. Tento čas jsou již včely připra-
vené zimovat a ty co to nestihly, už 
toho moc nedoženou.  

Je po včelařské sezóně. Kromě ošetření 
včel se již do jara nic zajímavého dít ne-
bude. A protože je zpravodaj přede-
vším o zprávách z Řícmanic, pokusím 
se do dalšího čísla zpravodaje kontak-
tovat místní začínající i pokročilé vče-
laře a podělit se se čtenáři o jejich práci 
se včelami právě v našem regionu. Ži-
jeme v době, ve které se hodnotí pouze 
úspěchy, ale zapomínáme na to, že 
právě neúspěch nás může posunout  

podstatně dál. Naopak zdánlivý úspěch 
nás může uspat do šťastného nevě-
domí. Budu doufat, že místní včelaří 
budou sdílní v obou směrech a třeba to 
může motivovat nové nadšence začít.  

Nebyl by to zpravodaj bez jednoho až 
dvou na závěr.  
     Dcera hovoří otci: "Tati, jeden chla-
pec ve škole mi povídal něco, čemu 
jsem moc nerozuměla... Říkal, že mám 
pěkné čelní sklo, krásný kufr, super ka-
rosérii a moje nárazníky jsou bez-
chybné."  
Otec na to: "Pověz mu, že jsi ještě v zá-
ruce a když se opováží zvednout ka-
potu, aby zkontroloval hladinu oleje, 
tak mu urvu výfuk!"  
     Žena přijde ráno domů a tvrdí man-
želovi, že spala u nejlepší kamarádky. 
Manžel pak zavolá jejím 10 nejlepším 
kamarádkám a zjistí, že u žádné z nich 
nespala. Muž přijde ráno domů a tvrdí 
že spal u nejlepšího kamaráda. Když 
manželka vezme telefon a zavolá jeho 
10 nejlepším kamarádům, zjistí že spal 
u 7 z nich a 3 jí odpřisáhnou, že tam 
ještě spí!  
      "Ztratila se mi manželka.." "Mně 
taky. Tak půjdeme hledat společně." 
"Jak vypadá? " "Štíhlá, vysoká blon-
dýna, dlouhý nohy, prsa pětky... A ta 
tvoje?" "Na tu se teď vykašli, jdeme 
hledat tvoji."  
Tak ať nám bzučí i na konci léta  

 Za řícmanické včelaře  

Pavel „Harry“ Křížek 
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ORA ET LABORA 
 
Svědectví – prožitek pod hladinou 
„Byl jsem tam sám, nikoho jsem nevi-
děl. Najednou přišel pocit, že tam ně-
kdo je! Otočil jsem se a tam bylo obrov-
ské světlo ve tvaru lidské postavy. 
Velmi moc zářilo. V té době jsem byl 
klasický nevěřící člověk, který zbožňo-
val motorky, metalovou hudbu a děv-
čata. Nikdy jsem NIC neslyšel o 
Bohu,..“. 
 
      Není to dlouho, co se mi dostala do 
rukou kniha s názvem „Můj příběh, 
osobní prožitek klinické smrti“. Auto-
rem je Jan Boštík, který žije blízko Tře-
bíče v Myslíkořicích. Není spisovatel, a 
tak je kniha napsána jednoduchým a 
srozumitelným způsobem. Je to vyprá-
vění o prožitku klinické smrti, kdy se 
autor setkává s Ježíšem.  
      Nikdy, před okamžikem, kdy o 
prázdninách skočil do řeky tak ne-
šťastně, že si zlomil čtvrtý, pátý a šestý 
obratel, nebyl věřící. Několikanásobná 
zlomenina obratlů v oblasti krku způ-
sobila, že ochrnul ve vteřině na celé 
tělo. Nemohl pohnout žádnou částí 
svého těla. Pocit, který prožíval, připo-
dobnil situaci, kterou známe. Cituji: 
„Určitě se vám někdy stalo, že jste si 
v posteli během noci přeleželi napří-
klad ruku. Znáte to. Ruka vám brní a 
nemůžete jí několik desítek vteřin po-
hnout. Takto obdobně jsem se cítil a 
vnímal já celé tělo bez možnosti ná-
vratu do normálního stavu. Byl to ne-
skutečný šok!“ 

      Velmi detailně v knize popisuje po-
city hrůzy, myšlenky, které mu probí-
haly hlavou v čase, kdy jeho tělo bez-
vládně klesalo ke dnu. Podle slov jeho 
kamaráda, který byl s ním u řeky a 
který jej také vytáhl na břeh, byl Jan 
pod hladinou 5-7 minut.  
      Knih a pojednává o tom, co autor 
prožil v době, kdy jeho tělo bylo pod 
hladinou. Je to velice neobyčejné svě-
dectví o setkání s Ježíšem. Popisuje po-
city, myšlenky, realitu těch okamžiků, a 
i když byl nevěřící a nikdy do té chvíle 
o Ježíši neslyšel, nepochybně věděl, že 
je to právě On.  
     Přesto, že již byla jeho duše v pro-
storu a čase, který se nazývá věčnost, 
byl vrácen zpět do ochrnutého, pozem-
ského těla. I když je na vozíku, začal 
hledat vysvětlení toho, co prožil. Trpě-
livě a s odkazy na bibli popisuje cestu, 
kterou absolvoval, než se dostal do 
společenství, kde mu bylo dobře, kde 
poznával přátele, kteří s ním sdíleli 
jeho osud a kde poznal také svoji ženu.  
      Je to napínavé svědectví, které po-
pisuje, kam se může duše člověka do-
stat, když opustí pozemské tělo. 
      V současné době je věřící, stal se 
křesťanem. Lidé jej zvou na besedy po 
celé české republice, kde vypráví svůj 
příběh. Měl mnoho vystoupení v rádi-
ích i v televizi.  
Má také svůj web klinickasmrt.cz  

Za ORA ET LABORA 2010  
Leoš Kubíček 
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KOLEJOVÁ 
 

Vážení příznivci,  
 
utíká to a čas dovolených, her a rela-
xace nás minul jako rychlík. Zase nás 
čeká podzim, sychravě a uplakané po-
časí, dlouhé večery.... Také jsme po-
znali, že situace s koronavirem není 
chvilková, ale že se s tímto virem bu-
deme muset naučit žít. Tak, jako se 
naše civilizace za svou existenci naučila 
žit s mnoha jinými chorobami.  
Přes léto jsme tedy i my Kolejáci na pár 
týdnů odložili roušky a koncem června 
proběhla odložená výroční schůze na-
šeho spolku v Bílovicích nad Svitavou. 
Tentokrát jsme nezvali lidi zvenčí, aby-
chom eliminovali skupinu lidí pouze na 
nezbytný počet. Jednalo se hlavně o 
tom, co a jak dál s našim Ježkovým 
mostem v Blansku, u kterého, jak už 
dávno víte, bylo zamítnuto muzeum 
železnice. Zatím se má situace tak, že 
nejméně dalších 5 let bude most pod 
naší správou.  
Na začátku července se Zdeněk Fasora 
a Tomáš Prudký vydali do Olomouce na 
zahájení sezony v tamním muzeu že-
leznice. V rámci této akce se měli pro-
jet soupravou taženou parní lokomoti-
vou Kocúr, ale pro její náhlou poruchu 
byl vlak tažen lokomotivou motoro-
vou. Sezona téměř bez omezení se roz-
běhla i na blanenské LGB železnici, kde 
se každou neděli konaly pravidelné 
jízdy pro širokou veřejnost. Spousta 
akcí však ale byla i odvolána, jednak 
právě kvůli koronaviru, ale hlavně kvůli 
tomu, že obě parní lokomotivy, co v 

Brně zajišťovaly nostalgické jízdy, byly 
odvezeny na generální opravu do dílen 
muzea ČD v Lužné u Rakovníka. 
 Nejzajímavější akce nás tedy čekala v 
srpnu. Rozhodli jsme se vyzkoušet 
cestu žlutým vlakem do Chorvatska. 
Jen tak na rychlovku, jedním obratem 
tam a tím samým obratem zpět.  
Na 13 hodin dlouhou cestu jsme se vy-
dali 7.srpna, kdy jsme ulehli v lehátko-
vém voze, abychom se ráno 8.srpna 
vzbudili na pobřeží Jadranu. V 9 hodin 
nás přivítalo sluncem rozpálené město 
Rijeka. Měli jsme necelých 9 hodin na 
to, abychom si město prohlédli. I zde se 
podepsal na cestovním ruchu koro-

navirus. Všude mrtvo, skoro žádní lidé, 
restaurace a zahrádky poloprázdné... 
Nehledě na to, že město bylo rozko-
pané víc než Brno, takže chodit po něm 
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chtělo dávku zručnosti. Ale viděli jsme 
přístav, městský park i náměstí a v pod-
večer opět ulehli do lehátkového kupé, 
abychom v neděli 9.srpna stanuli na 
peronu brněnského hlavního nádraží. 
Co se týkalo hraničních kontrol, vše 
probíhalo rychle a bez komplikací. V tu 
stejnou dobu absolvovala u nás v 
Česku jiná skupina kolejáků cestu par-
ním vlakem z Ústí nad Orlicí do Hanu-
šovic. V srpnu jsme také byli jako do-
bový doprovod na akci Historické ko-
lečko.  
 

 
 
Strávili jsme den v Kuřimi, kam přijel 
vlak v podobě soupravy ze zhruba 
70.let minulého století, mohli jste se 
projet malou parní lokomotivou BS80, 
nebo shlédnout stará auta. Akci přálo i 
počasí, nebylo ani moc horko a na akci 
nebylo ani přeplněno lidmi. Poslední 
srpnovou neděli jsme doprovodili u 
předsedy na předzahrádce jeho jež-
dění na LGB železnici. Bylo to jakési 
rozloučení s prázdninami. Libor Kokeš 
zde vystavil něco málo ze své sbírky 

plechových hraček a Zdeněk Fasora, 
Karolína Brožová, Kamil Kyzlink a ten-
tokrát i malá Anička Rozsypalová dělali 
dobový doprovod.  

V září jsme se jako spolek zapojili i do 
akce Zažít Řícmanice jinak. Na Havlíč-
kově ulici jste mohli ochutnat Ko-
lejácký guláš, jablečné speciality, či 
dobrou kávu v Kolejácké kafeterii.  

K vidění byla taky minivýstavka modelů 
lokomotiv, kterou jsme pak přesunuli i 
do sálu místní restaurace.  

Léto je pryč a vzhledem k tomu, že se 
zdravotnická situace okolo viru kompli-
kuje, uvidíme, co přinese podzim. Ale 
to, co se na nás denně valí z médií je 
třeba brát s rezervou, třídit informace 
a používat rozum. Tak vám všem pře-

jeme hodně zdraví i s rouškami na nose 
a těšíme se na viděnou s vámi, zase na 
nějaké hezké akci.  

Karolína Brožová 
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HODOVÉ  OZVĚNY

Tradiční Řícmanské hody jsme si letos 
připomněli Hodovými ozvěnami, 
které se konaly v sobotu 29. srpna od-
poledne na sokolské zahradě.  

Na tomto místě se hody dříve nejed-
nou odehrávaly. Pamětníci vzpomí-
nají, jak nebylo jednoduché za hos-
podu dostat máji. My jsme máji letos 
postavili ve dvou chlapech, areál při-
pravili za dopoledne a náš nový „ja-
kokroj“ si stárky oblékly za chviličku.  

Odpolední program stárci zahájili ho-
dovým pochodem, k tanci zahrála 
cimbálová muzika Řícmanica, v soutě-
žích jsme prověřili stárky jak jsou 

zdatné v ručních pracích, stárky v pití 
pálenky, páry v pečení štrůdlu a naše 
nejmenší v pojídání sýru.  
Večer se program přesunul do sálu. 
Cimbálová muzika  
Linda, která k nám přijela ze Zlína, 
opět nezklamala a bavila nás do noci. 
Kdo jste si tuto akci nechali ujít, o moc 
jste přišli.  
A co příští rok? Uděláme zase naše 
hody? Pokud bude zájem a Korona vi-
rus dovolí, tak jsme připraveni jít do 
toho.  Ať žijó hody!  

Ivana Hegerová  
Za organizátory 

 

SOUSEDSKÉ  SLAVNOSTI

Zažít Řícmanice jinak  
jsme si užili jinak, než jsme pláno-
vali!Po loňské vydařené sousedské 
slavnosti na řícmanickém koupališti 
jsme se rozhodli, že se i letos připo-
jíme k celorepublikové iniciativě Zažít 
město jinak. Hlavní myšlenkou sou-
sedských slavností, jichž se v loškém 
roce zúčastnilo 95 obcí, je společné 
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sdílení veřejného prostoru, vzájemná 
výpomoc a dobrovolnické nasazení 
místních organizátorů a mnoha dal-
ších subjektů. Jsou otevřené všem vě-
kovým a zájmovým kategoriím.Le-
tošní nedělní akci Zažít Řícmanice ji-
nak (6. září 2020) jsme obohatili o in-
fostánek na návsi, kde si účastníci pro-
hlédli dobové fotografie, dozvěděli se 
o stanovištích po vsi a mohli zde zahá-
jit komentovanou prohlídku Řícmanic 

vedenou paní Klimešovou. V 15:30 
jsme se měli všichni setkat opět na 
koupališti, ale kvůli nejisté předpo-
vědi počasí se odpolední akce přesu-
nula do restaurace u Lajcmanů.  
Na zahrádce sousedy přivítal vtipný 
fotokoutek, zábavné bublifukárium, 
tvůrčí malování hennou na kůži či by-
linkovna. V sále se pod taktovkou Mo-
niky Mikulkové plnil stůl sousedskými 
dobrotami, aby mohl být v závěru 
akce vyhlášen titul Řícmanický ml-
sal. Se svými krásně nazdobenými mi-
nidortíčky jej získala Simona Kalusová. 
 Nejen děti se v sále zabavily tvořivými 
dílnami, kde si mohly vyrobit napří-
klad lapač snů či si vyzkoušet písko-
vání obrázků. Závěr akce patřil kon-
certu Romana Dragouna, který k nám 

do Řícmanic zavítal na pozvání pana 
starosty.  
Když se zpětně ohlížím za letošními 
sousedskými slavnostmi, říkám si, že 
by se daly klidně "rozporcovat" do ně-
kolika samostatných půldenních akcí. 
Ať už jde o komentované prohlídky, 
jež musely být z časových důvodů 
smrsknuty do dvou půlhodinek, nebo 
o stanoviště po dědině, která někteří 
pojali opravdu velkoryse (například U 
Kalodů na gruntě), o aktivity u Laj-
cmanů,o hasičský gulášek s bečičkou 
či o koleje a kávu  s Kolejovou. 

Přestože byl druhý ročník soused-
ských slavností Zažít Řícmanice jinak 
úplně jiný, než ten první, každý si ur-
čitě našel místo, kde mu bylo dobře. 
Čím nás asi překvapí ročník třetí?  
Děkujeme Vám za hojnou účast a tě-
šíme se na další společné řícmanické 
akce! Nápady a komentáře pište 
hlavní organizátorce, 
Elišce Žižkové: ela.zizova@gmail.com. 

 
Za organizátory 

Šárka Kadlečíková 
Eliška Žižková 

Vendula Borůvková 
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KALENDÁŘ AKCÍ  
 
 

VOLBY DO SENÁTU A ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 
Budou probíhat v budově obecního úřadu – Komenského 68 - knihovna 

v pátek 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
v sobota 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

 
HASIČSKÝ KOTLÍK 

Soutěž družstev ve vaření gulášů 
V sobotu 3.10.2020 od 13.00 hod.na koupališti 

 
PRAVIDELNÉ CVIČENÍ 

TJ.Sokol Řícmanice 
Zahajuje 5.10.2020 

 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

V sobotu 24.10.2020 , čas bude upřesněn 
 

DRAKIÁDA 
V neděli 25.10.2020 od 15.00 hod. na Vinohrádkách, připravuje TJ.Sokol 

 
LES VE TMĚ 

V neděli 1.11. 2020,  připravuje TJ Sokol Řícmanice 
 

MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Listopad 2020,  připravuje TJ.Sokol Řícmanice 

 
 
 
 

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 prosinci 2020. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.12.2020.  



 
 
SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI, HASIČSKÝ GULÁŠ, PROHLÍDKA STARÉ TECHNIKY 
 
 
 

 



 
HODOVÉ OZVĚNY, VEČERNÍ ZÁBAVA 
 

 
SOKOLSKÉ CVIČENÍ V DEŠTI 


