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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení občané, 

blížící se konec roku nás vybízí k urči-
tému zamyšlení a bilancování, co se 
podařilo a co nás bude čekat. 

Věřím, že se mnou souhlasíte, že se 
nám toho v letošním roce podařilo 
celkem dost. Nebudu zde udávat výčet 
započatých i dokončených investičních 
i neinvestičních akcí. Spíše bych se 
zaměřil na události připravované. 

V příštím roce na jaře zrealizujeme již 
avízovanou turistickou stezku, která 
povede v trase současné lesní cesty 
z Vinohrádek ke hřbitovu. Tato cesta je 
ve velmi špatném stavu a získali jsme 
na její výstavbu 100% dotaci ze 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu. 

V plném proudu je také dokončování 
všech prací na projektu výstavby vodo-
jemu a doplnění některých chybějících 
částí vodovodu. O dotaci se bude žádat 
v příštím roce. Podle rychlosti zpraco-
vávání žádostí na Státním fondu 
životního prostředí, dojde k realizaci 
v roce 2018 nebo 2019. Situace od pro-
jektantů bude ke zveřejnění počátkem 
ledna 2018. Do projektu zahrnujeme 
také ulici Na Vyhlídce, a pokud bude 

možná domluva s občany, mohla by se 
realizovat i výstavba vodovodu pro ne-
movitosti na spojnici k ulici Hybešova. 

Rád bych, aby se při této výstavbě 
vyřešila i naše „panelka“. Tedy nový 
povrch ulice Na Vyhlídce. To ale nyní 
neslibuji. Jen se pokusím najít a dobře 
načasovat nějaké řešení. 

Nadále platí, že budeme žádat 
v příštím roce o dotaci na výstavbu no-
vého chodníku na ulici Husova a rekon-
strukci komunikace ulice U Mlýnku. 

Na Jihomoravském kraji máme 
požádáno o individuální dotaci na 
zpracování rozvojového dokumentu 
Vize budoucnosti rozvoje obce Říc-
manice. O tomto najdete ve zpravodaji 
samostatný článek. 

Na závěr děkuji všem, kteří se v letoš-
ním roce neúnavně podíleli a jistě bu-
dou i nadále podílet na veřejném a 
společenském životě v naší obci. Jsou 
to především zástupci všech našich 
spolků, ale i další občané, kteří 
vymýšlejí nové akce pro děti i dospělé. 

Všem přeji klidné, ve zdraví prožité 
Vánoce a úspěšný vstup do roku 2018. 

Libor Slabý, starosta 
 
 

VIZE BUDOUCNOSTI ROZVOJE OBCE ŘÍCMANICE 
 

Naším záměrem je zpracovat podrob-
nou Vizi rozvoje obce, na které se mo-
hou podílet všichni občané, kteří mají 
zájem na budoucím rozvoji Řícmanic.  

Cílem je vytvoření celkového pohledu 
na obec s jejím okolím a najít řešení 
pro zkvalitnění života na území obce v 
kontextu celého sídla. Výsledkem bude 
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soubor map a studií, které budou jed-
noduchou formou ukazovat rozvojové 
záměry obce. Tyto záměry budou vi-
zualizovány tak, aby mohly sloužit také 
jako projektové záměry a podklady        
k další diskusi. Největší výhodu tohoto 
komplexního přístupu je vzájemná 
provázanost všech záměrů. 

Budou řešeny veřejné prostory, využití 
pro pozemky, budovy a objekty jejichž 
nákup by pomohl rozvoji obce. Důle-
žité bude řešení a návrh vztahu sídla 
k okolí, napojení na krajinu. Na základě 
aktivit v obci se bude hledat chybějící 
zázemí, nefungující místa, bariéry, 
bude se optimalizovat provoz objektů 
v majetku obce, zhodnotí se jejich 
využití a ekonomika jejich provozu. 

Důležitým tématem bude veřejný pro-
stor včetně mobiliáře, doprava a par-
kování, přípojky pro pěší a cesty pro 
cyklisty. Dále pak veřejná zeleň. 

Za tímto účelem jsme oslovili společ-
nost, která sdružuje zkušený tým archi-
tektů, urbanistů, krajinářů, odborníků 
na dopravu atd., jejichž cílem je práce 
na rozvoji měst a obcí.  

Vypracování podrobné vize je časově a 
odborně náročné, cca 6 – 8 měsíců a od 
toho se odvíjí i cena projektu. Zpraco-
vání zahrnuje následující fáze: 

Úvod a participace s veřejností 
Vytvoření unikátních webových strá-
nek, hledání potenciálu obce - ankety a 
společná setkání s obyvateli, konzulta-
ce s vybranými obyvateli, komunikace 
s vlastníky pozemků a různých objektů. 

Mapování 

Průzkumy a rozbory, důkladný pěší 
průzkum, seznámení s urbanismem a 

celkovým stávajícím stavem v obci 
(zeleň, budovy, veřejný prostor, infra-
struktura, doprava atd.), jejího okolí a 
také s historií obce.  

Výsledkem budou analytické mapy a 
vytipovaná témata k řešení. 

Zpracování Vize v podobě soustavy 
studií 

 vypracování návrhu Vize rozvoje 

 zpracování přínosných připo-mínek 
Vize rozvoje 

 veřejná prezentace finální podoby 
dokumentu 

Nechceme vytvořit obyčejnou strategii 
rozvoje obce, která bude ležet                    
v šuplíku a použije se jen jako příloha k 
dotacím, pokud je některým minister-
stvem požadována. Chceme vytvořit 
dokument na vysoké úrovni. Doku-
ment budoucnosti obce Řícmanice. A 
naše Vize bude něco, na základě čehož 
budeme naši obec postupně budovat. 

Vzhledem k finanční náročnosti tohoto 
projektu jsme požádali na Jihomo-
ravském kraji o individuální dotaci, 
protože není vypsán žádný dotační 
titul na takový záměr.  

Celkové náklady na zpracování kom-
pletního projektu činí 266.000,- Kč. 
Předpokládám, že by příspěvek Ji-
homoravského kraje mohl být asi 
200.000,- Kč. 

Pokud vše dobře dopadne, věřím, že se 
do projektu zapojí co nejvíce občanů, 
aby vypracovaný dokument sloužil do 
budoucnosti ke spokojenosti všech 
našich obyvatel. 

Libor Slabý, starosta
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INFORMACE Z OÚ 

Informace k volbám prezidenta České republiky v roce 2018 

Volby se uskuteční: 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin. 

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 

Místo konání voleb je budova obec-
ního 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 odvo-
lení 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. Ne-
movitosti, které nejsou viditelně oz-
načené číslem popisným nebo evi-
denčním 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 hlaso-
vacích lístků. V prostoru určeném pro 

výběr hlasovacího lístku volič vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek 
kandidáta, pro něhož se rozhodl 
hlasovat. Tento hlasovací lístek se ni-
jak neupravuje. 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. 

Druhé kolo volby prezidenta České 
republiky 

Volby se uskuteční: 

v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin  

v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 

Do druhého kola volby postupují 2 kan-
didáti, kteří obdrželi v prvním kole 
nejvíce odevzdaných platných hlasů 
oprávněných voličů. 

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby 
prezidenta České republiky volič ob-
drží hlasovací lístky kandidátů 
postupujících do druhého kola ve 
volební místnosti. 

Upozornění pro občany: 

Žádáme občany, aby si na svých ne-
movitostech umístili viditelně číslo 
popisné nebo číslo evidenční a 
poštovní schránku z důvodů roznosu 
pošty a volebních materiálů.  

Petra Katolická 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Intervaly svozu – papír, plasty 

Změny k lepšímu nás čekají v odvozu 
tříděného odpadu. Doposud byly inter-
valy svozu papíru a plastů 14 denní. 
Zejména v letním období se ukázalo, že 
je tento interval nedostatečný. Po 
domluvě se svozovou firmou jsou od 
prosince intervaly týdenní. 

Pytlový sběr 

Další novinkou, kterou budeme za-
vádět zřejmě v jarních měsících je 
pytlový sběr. Bude se týkat papíru a 
plastů. Každá domácnost, která bude 
mít zájem, dostane žluté a modré pytle 
a svůj kód. Tam budou ukládat papír a 
plasty a v určitý den budou tyto pytle 
svezeny stejně jako popelnice.  Díky 
kódu pak bude každý vědět, kolik 
vytřídí. Domácnosti tak budou mít jed-
nodušší a lepší možnost třídit odpad, 
což by mělo vést ke snížení množství 
komunálního odpadu. Podrobnosti 
k tomuto systému budou ještě zveřej-
něny. Pro občany bude uskutečněna 
informační beseda se zástupci svozové 
společnosti KTS ekologie. 

Kovové obaly 

Od ledna 2018 budou žluté kontejnery 
na plasty doplněny novými nálepkami 

Kovové obaly. Znamená to, že od ledna 
2018 budeme třídit společně s plasty     
i plechovky od nápojů, potravin, nádo-
by od kosmetiky a další kovové obaly.  

V jednání je také možnost třídění olejů 
z domácností. 

Libor Slabý, starosta 

 

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
Co nového v knihovně?   

Dokončujeme digitalizaci výpůjčního 
systému knihovny. Ta přinese výhody 
pro čtenáře používající počítač. Bude 

možné hledat v on-line katalogu knih, 
nahlížet do čtenářského konta, prod-
lužovat si výpůjčky či reservovat knihy. 
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V prosinci začne zkušební a zahřívací 
provoz, od nového roku pak by už mělo 
jít vše naplno. Pro čtenáře, kteří 
s počítačem nepracují, se ale v pod-
statě nic měnit nebude. 

On-line katalog našich knih je k nale-
zení na webových stránkách knihovny                                                                                                                           
www.knihovnaricmanice webk.cz 

V katalogu je možné: 

1. Hledat knihy:  

 dle autora  

 názvu knihy  

 klíčových slov   

 v úplném seznamu či v sez-
namu novinek 

2. Nahlédnout do svého čtenářského 
konta, prodloužit si výpůjčku 

3. Reservovat si žádanou knihu (infor-
mace přijde na e mail) 

Z knižních novinek: 

Kinney Jeff – Deník malého pos-
eroutky - další, již 10.díl příběhů pro 
kluky a holky 

Viewegh Michal – Můj život po životě 
- první kniha po kritickém období jeho 
života 

Třeštíková Radka – Osm - detektivní 
příběh mladé dívky 

Vovsová Anna – Ladič - návštěva 
českého emigranta v rodné zemi je 
deziluzí pro všechny  

Damijo Alena – Anglické listí - postřehy 
ze života české au-pair v Anglii  

Hanibal Jiří – Severská rapsodie - 
příběh lásky Bedřicha Smetany 

Husemann Dirk – Slon pro Karla Ve-
likého - román z období Franské říše 

Harman Patricia – Porodní bábou 
proti své vůli - pokračování příběhu 
porod. báby od řeky Hope 

Lark Sarah – Naděje na konci světa - 
osud dvou polských sester na konci 
2.světové války 

Nesbö Jo – Žízeň - další kriminální 
příběh z pera známého severského au-
tora  

Hawkins Paula – Do vody - další thriller 
od autorky bestselleru Dívka ve vlaku   

Všem čtenářům přeji pohodový 
vánoční čas a dobré vykročení do 
dalšího roku. 

Hana Staňková, knihovnice  

                                                                                                               

 MATEŘSKÁ ŠKOLA 

My jsme malé dětičky,  

máme rádi školičky,  
rodiče nás každý den,  
probudí z postýlky ven.  

Tato  dětská básnička dobře popisuje 
letošní věkovou sestavu třídy naší 
školky. Máme věkově smíšenou třídu 
dětí od skoro tříletých až po sedmileté. 
Některé děti totiž nastoupily a ještě 

neměly tři roky, a to je pro práci ve 
třídě velká změna. Všimli si toho i ti 
naši nejstarší, naši předškoláci. Najed-
nou slyšeli slova jako  je „papat“ „bum-
bat“ „hačat“ „půjdeme pá“  „uděláme 
hají“…., paní učitelky se  na chvíli staly 
„tetami a mazlícími chůvami“. Bylo 
potřeba dětem i rodičům nechat více  
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času, prostoru a klidu na zvykání a 
adaptaci. Ale úspěšně jsme to všichni  
zvládli. Předškoláci se stali  občas po-
mocníky při vycházkách a pobytu 
venku, ve třídě s různými aktivitami  
s malými dětmi.  Činnosti, aktivity pro 
děti jsou v heterogenní skupině nároč-
né na přípravu a metodiku práce  a  je 
nutné je nastavit tak, aby pokryly 
potřeby všech dětí.  

Našim předškolákům začal školní rok 
povinné předškolní docházky. Pro děti 
to moc velká změna nebyla, spíše pro 
rodiče, kteří si museli  zvyknout na 
určité povinnosti  spjaté s povinnou 
předškolní docházkou. Naši před-
školáci jsou připravováni průběžně a to 
ve všech oblastech  předškolního vzdě-
lávání tak, aby  zvládli úspěšný vstup 
do základní školy. Pravidelně dostávají 
úkoly, např. pracovní listy, každý 
předškolák má  svoji složku, kam si 
pracovní listy zakládá, některé dostá-
vají domů. Za splněný pracovní list se 
společně s paní učitelkou zhodnotí.   

Ted už máme prosinec, děti  si zvykly a  
jsou čím dál víc šikovnější.  Nastalo 
krásné adventní období, s dětmi  
otevíráme každý den kornoutky ad-
ventního kalendáře, které nám počítají 
dny, kdy přijde do školky „ školkový 
Ježíšek“. Školku máme hezky vyzdo-
benou, voní nám tu vánoční vůně, 

prskáme prskavky, zpíváme a poslou-
cháme koledy. Letos jsme si s dětmi 
udělali příjemné Mikulášské dopo-
ledne, nikdo nemusel mít obavy 
z převlečených postav Mikuláše, 
anděla nebo čerta. Hráli jsme  hry, tan-
covali a zpívali. Nakonec jsme našli  
krásné Mikulášské balíčky. I „škol-
kového Ježíška“ si letos děti lépe užijí 
– ve středu 20.12. budou dárečky pod 
stromečkem už dopoledne, aby si děti 
mohly s nimi  hned pohrát  a měly na 
hraní klid. A odpoledne v knihovně, od 
16.30 – 18.00h., jsme připravili 
vánoční dílničky - tvoření rodičů a 
dětí. Co si spolu vytvoří si odnesou  
hned domů. Věříme, že si užijeme 
společné adventní chvíle příjemně a 
přejeme všech pěkné Vánoce a spoko-
jený nový rok 2018.  

                                                                                       
Za celý kolektiv zaměstnanců MŠ                                                                                                        

Hana Janošková 

 

TJ SOKOL ŘÍCMANICE 
 

Sokol od minulého vydání Zpravodaje 
uspořádal několik zajímavých akcí 
nejen pro své členy. 

V sobotu 23. září se uskutečnil třetí 
ročník celorepublikového dne s pohy-
bovou aktivitou a historií Sokola – den 
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v sokolovnách. Naše jednota se 
připojila a uspořádala akci Noc ve 
cvičebně. V pátek odpoledne si děti 
zanesly věci na spaní do tělocvičny a 
vydaly se se svými cvičitelkami do 
Močílek na Sokolské cvičiště. Zahrály si 
hry, v lese nasbíraly spoustu bedlí a 
postavily trpaslíkům malé lesní 
domečky. Večer pokračoval společným 
táborákem s opékáním špekáčků.  Když 
se začalo stmívat, část dětí a cvičitelky 
Ivana a Alena Hegerovy šly do 
tělocvičny. Ještě chvíli před spaním si 
v knihovně zahrály hry, a pak děti 
postupně odcházely do svých spacáků 
na karimatkách v tělocvičně. Po 
snídani si ve cvičebně zahrály ještě 
několik míčových her, a v sobotu před 
polednem odcházely spokojeně domů. 
Podle ohlasů se toto zahájení cvičební 
sezony všem velice líbilo. 

Od 1.října pravidelně cvičí všechny 
věkové kategorie. Děti, ženy i muži 
chodí hrát také stolní tenis a florbal. 
Velkou oblibu si našlo pondělní zdra-
votní cvičení s Ivou i čtvrteční power 
jóga se Silvou. Velkou novinkou je 
čtvrteční cvičení mužů power jogy. 
Cvičebna ještě není zaplněná. Muži, 
přijďte si vyzkoušet, jak účinné je pravi-
delné protažení i posilování. 

Z grantu odboru všestrannosti ČOS na 
vybavení tělocvičen jsme na podzim 
pořídili čtyřdílnou molitanovou švéd-
skou bednu. Pro malé děti slouží zatím 
jen k přelézání, pro starší kluky se stala 
vyhledávanou na přeskoky různými 
styly. Také jsme zakoupili 6 velkých 
gymnastických balónů a další drobné 
nářadí pro větší pestrost cvičení. 

8. října jste mohli vidět 30 draků nad 
Vinohrádkami při naší Drakiádě. Počasí  
tentokrát přálo, tak měli i dospělí ra-
dost ze spokojených dětí držících draky 
dlouhý čas v oblacích. Jeden utr-žený 
drak létá nad lesem možná do-dnes, 
další drak cestovatel přistál v Kanicích.  

Pátého listopadu jsme uspořádali pro 
děti další ročník akce Les ve tmě. Jedná 
se o cestu lesem s baterkou, podle 
značek. Menší děti šly s rodiči, větší ve 
dvojicích nebo skupinkách. Po trase 
hledaly označené obrázky a poznávaly 
lesní zvířátka a jejich názvy dopisovaly 
do předtištěné křížovky. Vyluštěnou 
tajenku „Máme rádi náš les!“ v cíli pot-
vrdili všichni. 

Martinský lampionový průvod jsme 
uspořádali 10.listopadu. Děti šly ces-
tou zdobenou svítícími, vydlabanými, 
vykrájenými dýněmi a krabičkami na 
Vinohrádky. Po opakovaném volání 
přijel Martin na bílém koni a rozdal 
perníčky všem dětem.  

Sobota v pohybu – 25.listopadu měly 
ženy možnost zacvičit si s PaeDr. 
Hanou Toufarovou, nové rehabilitační 
cvičení PAIN FREE, kterého je jedinou 
lektorkou v ČR. Všem se nové cvičení     
i cvičení s flexibary líbilo. Bylo to velice 
příjemně strávené dopoledne. 

Sokol spolupořádal v neděli 3.prosince 
Mikulášskou nadílku. Tentokrát se 
nekonala jako každoročně v sále res-
taurace, ale na kluzišti. Touto akcí byla 
zahájena bruslařská sezona.  Děti se po 
roce nejdříve rozbruslily, pak s trenér-
kou bruslení Petrou Kepákovou a 
několika hodnými čerty mohly vy-
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zkoušet různé bruslařské dovednosti a 
soutěže. Všichni společně shlédli 
vystoupení mladé krasobruslařky, 
která musela pro velký úspěch svoji 
jízdu opakovat. Malí i velcí si vyrobili si 
čertovské růžky a ocas a zkoušeli 
přivolat Mikuláše.  Když přišel Mikuláš 
s družinou krásných andělů, děti jim 
předvedly jízdu na bruslích, a společně 
zarecitovaly básničku. Všechny děti 
byly hodné, tak dostaly od Mikuláše 
balíček sladkostí.  

T.J. Sokol Řícmanice pořádá pro děti 
Kurz bruslení. Holky a kluci od tří let 
mají možnost pod vedením zkušené 
trenérky I. třídy (se kterou se seznámili 
na Mikulášské nadílce) se naučit bruslit 
nebo zlepšit svoji techniku bruslení. 
V úvodní hodině se děti rozřadily na 
začátečníky a pokročilejší a v dalších 11 

lekcích budou zlepšovat bruslařské         
i hokejové dovednosti.  

Na neděli 10. prosince připravvila Re-
nata Diatková Vánoční dílny pro děti. 
V knihovně děti vyráběly vánoční 
dekorace, ozdoby na stromeček, 
dárkové krabičky …. 

V neděli 17. prosince se opět vydáme 
do Křtin na předvánoční vycházku, 
která má mnohaletou tradici a vždy 
probíhá ve velice příjemné atmosféře.  
 

Nakonec mi dovolte za celý výbor naší 
TJ popřát všem cvičencům, cvičitelům, 
členům i příznivcům klidné a spoko-
jené vánoční svátky, do nového roku 
pevné zdraví, štěstí, lásku, opti-
mismus a dobrou náladu a hodně 
zdravého pohybu.  

Eva Olešovská, starostka TJ  

 
 

SK ŘÍCMANICE 

Z činnosti SK Řícmanice, který letos oslavil 85. výročí svého založení 

Tenis  

Podobně jako v loňském roce, i letos 
v důsledku nepříznivého počasí jsme 
byli nuceni tenisovou sezónu ukončit 
už v polovině října. 

Podrobnosti k podmínkám a začátku 
nové sezóny budou zveřejněny v jar-
ním vydání Zpravodaje, na nástěnce 
Sportovního klubu a také na webových 
stránkách obce. 

Starší přípravka 
V podzimní sezóně jsme hráli opět sku-
pinu „C“, kde jsme „si vychutnali“ 6 ví-
tězných zápasů a utrpěli 4 porážky. 

Stejně jako v minulých letech, také le-
tos přes zimu trénujeme v tělocvičně    
v Babicích. 

Zúčastníme se také několika halových 
turnajů, kde kluci budou mít možnost 
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změřit síly i s jinými soupeři než se kte-
rými se potkávají v mistrovské soutěži. 
V sobotu 9.12. pojedeme na Mikuláš-
ský turnaj do haly Startu Brno na Lesné 
a pravděpodobně v únoru se zúčast-
níme turnaje v Adamově. 

Jarní sezóna začne v dubnu 2018. 

Muži 

Naše mužstvo hraje druhým rokem II. 
třídu městský přebor. Po nevydařeném 
začátku soutěže, kdy jsme prohráli 
první tři venkovní zápasy vždy o jednu 
branku, mužstvo do konce sezóny již 
neprohrálo a skočilo s 26 body a skóre 
46:22 na 2. místě podzimní části. Nej-
lepšími střelci mužstva byly nové posily 

Jan Veselý a Radomír Kuropata s 11 
brankami. O dvě branky méně 9 vstře-
lili bratři Zbořilové. 

Udržovat fyzickou kondici bude naše 
mužstvo na multifunkčním hřišti 
v Řícmanicích, kde každý pátek bu-
deme hrávat hokej. 

Příprava na jarní část soutěže je pláno-
vaná na první únorový týden. Dou-
fáme, že hráči přistoupí k přípravě zod-
povědně a v soutěži se poperou o čelní 
příčky tabulky. 

Začátek jarní části soutěže je pláno-
vaný na 25.3.2018.

 

Tabulka II. tř. městský přebor muži po podzimní části soutěže 2017/2018: 
 

1. Svratka Brno B 13 9 3 1 41:15 30 

2. Řícmanice 13 8 2 3 46:22 26 

3. ČAFC Židenice 2011 13 7 4 2 48:24 25 

4. Starý Lískovec 13 7 3 3 33:21 24 

5. Lelekovice 13 6 3 4 30:25 21 

6. Líšeň C 13 5 4 4 25:31 19 

7. Slovan Brno B 13 5 3 5 32:34 18 

8. LOKOMOTIVA BRNO 13 5 3 5 29:32 18 

9. Řečkovice 13 5 0 8 28:35 15 

10. MEDLÁNKY, B 13 4 3 6 31:43 15 

11. Chrlice 13 4 2 7 28:42 14 

12. START Brno B 13 3 4 6 26:37 13 

13. Obřany 13 3 3 7 17:26 12 

14. Bosonohy B 13 1 1 11 27:54 4 

 

Silvestrovský fotbálek 

Sportovní klub jako již každoročně při-
pravuje na poslední den roku, tj.  

31.12.2017 od 10 hodin na hřišti „Sil-
vestrovský fotbálek“ na který jste 
všichni srdečně zváni. Něco na zahřátí 
bude samozřejmě připraveno.  
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Sportovní maškarní karneval 

Na sobotu 20.1.2018 připravuje Spor-
tovní klub již tradiční maškarní karne-
val, tentokrát na téma „První repub-
lika“. 

Bude to pravděpodobně první akce 
v naší obci, kde si neformálně připo-
meneme 100 let od vzniku samostatné 
Československé republiky. 

Začátek je také tradiční, v 19 hodin, a 
vítáni budou všichni, ať už v „dobových 

kostýmech nebo v současném civilu“. 
Těšit se můžeme na hudební produkci 
řícmanské skupiny „Jen tak“. 
 

Sportovní klub přeje všem svým příz-
nivcům, fanouškům a všem našim ob-
čanům krásné prožití svátků vánoč-
ních, mnoho štěstí a hlavně zdraví 
v roce 2018. 
 

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a  
Jaroslav Olešovský ml. 

 

 

HASIČI INFORMUJÍ 

Dobrý den Řícmanice, 

„16.10.2017,10:57:27, J:2 A3, TP-Pa-
cient, Ricmanice E40, jet od hrbitova, 
az k chate nelze: Nadmerny pacient 
sneseni.“ 

Tento text zprávy byl v polovině 
měsíce října odeslán formou SMS na 
mobilní telefony všem členům 
výjezdové jednotky SDH Řícmanice a 
ve stejnou chvíli zazněl i požární pop-
lach ze sirény umístěné na požární 
zbrojnici. Jelikož tento poplach byl 
vyhlášen v dopoledních hodinách 
pracovního týdne a členové naší 
výjezdové jednotky byli mimo naši 
obec v zaměstnání, tak se na požární 
zbrojnici dostavil pouze jeden člen jed-
notky. V těchto případech jednotka 
nemůže k nahlášené události vyjíždět, 
protože minimální počet je velitel + 3 
hasiči, včetně strojníka, který je 
řidičem vozidla. Po dohodě 
s operačním střediskem může vyjet        

i jednotka v počtu 1 + 1. V tomto 
případě ovšem nezbylo tedy nic jiného 
než nahlásit Krajské operační a in-
formační středisko (KOPIS), 
prostřednictvím automobilové radio-
stanice, že naše jednotka není schopná 
vyjet v požadovaném počtu. V tuto 
chvíli KOPIS vysílá k nahlášené události 
záložní jednotku. Protože z nahlášené 
události vyplývalo, že se nejedná             
o událost, kdy hrozí nebezpečí 
z prodlení, došlo k dohodě, že naše 
jednotka k události přece jen vyjede, 
ale ne formou zásahu při mimořádné 
události, ale jen v rámci kondiční jízdy. 
Jednotka SDH Řícmanice se tedy bez 
zvukové a světelné signalizace 
v dopravním automobilu dostavila 
v počtu jeden k nahlášené události. 
Naše jednotka dorazila jako první a 
následně zjistila, že se nejedná o 
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pomoc při manipulaci s nadměrným 
pacientem, ale o osobu, která spadla 
při opravě střechy. Situace se tímto 
změnila a již se jednalo o činnost zá-
chranářkou, kdy člen naší jednotky ih-
ned nahlásil aktuální situaci na KOPIS a 
započal s předlékařským vyšetřením 
zraněné osoby. Následně se na místo 
dostavila profesionální jednotka 
z požární stanice Pozořice a 
pokračovala s předlékařskou zdravot-
nickou pomocí. Zraněnou osobu si 
vzápětí vzala do péče zdravotní 
lékařská služba a za asistence zasahu-
jících hasičů byla převezena do nem-
ocnice. Z výše uvedeného je patrné, že 
počáteční informace se vždy nemusí 
shodovat se skutečným stavem a hasiči 
i ostatní složky Integrovaného systému 
musí v rámci improvizace nastalou 
situaci vyřešit. 

Již pravidelně se v měsíci září náš sbor 
prezentoval na Oslavanských his-
torických slavnostech formou ukázky 
naší historické požární techniky. 

4. listopadu se na koupališti za krás-
ného, ale mrazivého rána, úderem 
deváté hodiny započala soutěž ve 
vaření guláše. Soutěžící týmy vařily 
guláše hovězí, vepřové, ale i segedín-

ský, a to nejen v kotlíku, ale i v ko-
tlinách a kastrolech na přichystaných 
roštech. Návštěvníci mohli ochutnat 
všechny uvařené guláše a během pár 
minut vše spořádali. Zároveň se stali i 
porotci a vybrali ten nejlepší guláš. Od-
borná porota z řad hasičů rovněž 
zvolila ten nej… guláš.  

Všechny soutěžící i příchozí potěšila 
návštěva členů řícmanských cimbálek, 
kteří zahráli každému týmu na přání 
pár lidových písní. Tímto jim moc děku-
jeme, bylo to milé. 

Již dříve zmiňovaná rekonstrukce 
hasičské zbrojnice je ve finální fázi a 
hasiči již teď mohou použít toaletu 
nebo si například umýt ruce, zatím 
tedy jen ve studené vodě, ale teplá po-
teče co nevidět. Další informace 
ohledně rekonstrukce zbrojnice 
uvedeme v dalším čísle zpravodaje.  

Za SDH a výjezdovou jednotku SDH 
obce, Zdeněk Alexa 

 

ORA ET LABORA 2010 
Zakloň hlavu        

Dnešní uspěchaná a hlučná doba 
pomíjí duchovní rozměr člověka, 
rozměr, který současná moderní 
společnost spíše odmítá, ale v nitru 

každého člověka je ukryta touha být 
sám sebou, být přijat a milován i se 
svými nedostatky a nezávisle na svých 
schopnostech. Tyto potřeby však velmi 
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často nebývají naplněny a lidé často 
volí většinou nevědomě různé úniky. 
Proto se v dnešním světě rozmáhají 
takzvané civilizační nemoci, psychické 
problémy až po destruktivní chování. 
Výkonnostní tlak už od škol, pracovní 
přetížení, konzumní styl života… to vše 
zdánlivě slibuje jakési naplnění a 
uspokojení. Mnohé cíle klamou, slibují 
uspokojení, rozptýlení, ale jsou 
podobné ohňostroji – zazáří a pak nas-
tane temnota. Na konci této honby 
člověk neprožívá uspokojení, ale spíše 
zklamání a klade si otázku, zda to mělo 
smysl a jestli to stálo za to.  

Kdybychom si uvědomili, že naše 
potíže pocházejí z nedostatku bezpod-
mínečné lásky, neodpuštění, neochoty 
k usmíření, neochotě přehodnotit a 
změnit svůj život, určitě bychom 
neváhali přijít za zrozeným Lékařem 
našich duší i těl, pro kterého žádný 
problém není nepřekonatelný, žádná 
naše slabost mu není na překážku 
tomu, aby nás bezpodmínečně mi-
loval. Nic není důvodem k tomu, aby se 
ode mne odvrátil, pokud se ne-
odvrátím já. On může obnovit vše, co 
je v nás, vše může napravit, všechny 
nás může obdarovat již na této zemi. Je 
jen na nás, abychom ho pozvali do 
svého srdce, do svého nitra, čeká na 
nás s nesmírnou láskou a touhou.   

O Vánocích nečekáme na zrození 
Božího Syna, narodil se již před více než 
dvěma tisíciletími, jeho zrození si o 
Vánočních svátcích jen připomínáme, 
díváme se na stáj, jesle, seno, novoro-
zené dítě a na ty kdo přicházejí… jsem 
mezi nimi i já? Přijmu pozvání na Jeho: 

„Pojďte ke mně…“? Pojď a povídej mi o 
sobě, o svém nitru, o svých bolestech a 
obavách, o svých blízkých, o tom co tě 
trápí, o tom po čem toužíš, o tom kdo 
pro tebe jsem… Každému může být 
blízký, protože na sebe vzal podobu dí-
těte, tesaře, učitele, poutníka, pastýře, 
zločince i krále. Krále všech králů, ale 
Jeho království není z tohoto světa. 
Jeho království přesahuje všechna krá-
lovství světa i tento svět. On je ten, 
který nás miluje láskou bezpod-
mínečnou. On je ten, který nás 
neustále očekává. Nevyřeší naše prob-
lémy magicky, ale posílí nás. Nezbaví 
nás našich tíží, ale ponese je s námi, 
vždyť i On nesl tíhu lidského života. 

Nenechme se uspat vánočními ani 
jinými dary, ale otevřeme se Dárci. On 
je Světlo, které nerozptýlí všechny 
naše temnoty, ale posvítí nám na cestu 
a povede naše kroky, otevře náš sluch, 
abychom poznali Jeho hlas, otevře 
naše oči, abychom poznali Jeho tvář, 
probudí v nás touhu následovat Jeho 
kroky. Jděme a vykročme vstříc tomu, 
který přichází. Každý den jsou vánoce, 
protože ten, který přichází, už jednou 
pro vždy přišel. Dokonalá plnost teprve 
přijde a my ji nemáme vyžadovat už 
tady teď. A až nastane Vánoční noc, 
postav se pod hvězdou oblohu, zakloň 
hlavu a uvědom si, že tvůj pravý domov 
je v nebi… Ta noc je ti nabízena po 
každém tvém ještě prožitém večeru a 
radost, která tě zaplaví, bude předtu-
chou toho, co je pro tebe připraveno, 
až se narodíš v nebi.    

Ať Světlo z Betléma prozáří všechny 
temnoty, nepochopení, obavy, zranění 
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a starosti. Ať posílí vztahy, rodiny a 
přinese pokoj, radost a obnovu do 

každé lidské duše.  Požehnané Vánoce 
přeje za Ora et labora 

Leoš Kubíček, Dana Menšíková

Tříkrálová sbírka 

Rok utekl jako voda a již po šesté se v 
Řícmanicích uskuteční Tříkrálová 
sbírka a to v sobotu 6.1.2018. 

Potřebujeme 12 koledníčků. Věřím, že 
koledníčci z minulých let se určitě zase 
zúčastní. Ale pokud někdo z  dětí má 
zájem zúčastnit se koledování, tak 
zavolejte a nebo napište. 

Kontakt:  Ivana Slaná, mobil: 728 
408 425, email: slanaivana@seznam 
.cz 

Po absolvování náročného úkolu vás 
všechny bude čekat jako každý rok bo-
haté občerstvení a odměna. 

Za Ora et Labora Ivana Slaná 

 

Poděkování 

Děkujeme Jiřině Krajíčkové, která zor-
ganizovala sbírku šatstva pro Charitu 
Brno. Přispělo 12 rodin a přinesli čisté 
oblečení všeho druhu. Poděkování 

patří také všem dárcům, kteří do sbírky 
přinesli oblečení, které poslouží 
potřebným. 

Za Ora et Labora Leoš  Kubíček 

 

 

VČELAŘSKÝ KOUTEK 

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 

Máme tu poslední letošní vydání zpra-
vodaje. Sedím na zahradě, pofukuje 
vítr, je mrazivo. Znáte to. Včely spí 
svým zimním spánkem a přesto bojují 
o přežití. Bojují o to, aby na jaře opět 
mohly zahájit svůj další roční cyklus. 
Jenom ta silná a zdravá včelstva ustojí 
zimu. Kde se bere ta síla? Jak je 
možné, že se na zimu rodí dlouhověké 
včely? Kdo a kdy o tom rozhoduje? 
Tak nějak věřím, že existuje vyšší moc, 
vyšší moc v každém úle, která na to 

všechno dohlíží. Kdy je čas vstát, kdy 
je potřeba zaobstarat mladušky, kdy 
je čas vyměnit matku. Je to taková ve-
liká rodina, každý má svůj jízdní řád. 
Možná, kdyby mohl, řekl by k tomu 
více sv. Ambrož – patron včelařů. Ex-
istuje legenda která praví: Když byl sv. 
Ambrož ještě malý chlapec, usedl mu 
jednou na obličej včelí roj. Včelky mu 
vlétly do úst a krmily chlapce medem. 
To bylo považováno za boží znamení a 
předpověď slavné budoucnosti. Na 
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základě této legendy je světec zobra-
zován s pleteným včelím úlem v levé 
ruce. (symbolizuje píli, výmluvnost a 
sladkost jeho kázání). 

Z českého rozhlasu slyším: “Vánoce…  
za dveřmi jsou Vánoce, snad je to jen 
sen, drobná chyba v adrese, nebo spíš 
shoda jmen...Sváteční večeře, zář         
v očích a prskavek, dárky, svíčky, 
někdo se narodil, tak vraťte se.“ (Text 
a píseň Jiřího Bulise).  A záhy je slyšet 
Půlnoční Václava Neckáře s klipem Al-
oise Nebela, výpravčího z železniční 
stanice Bílý potok, tichého samotáře, 
kterého čas od času přepadne po-
divná mlha. Mlha, kterou je také 
možné spatřit nad lesy v Řícmanicích.  

Dopisuji článek, je druhá adventní 
neděle. Na druhou adventní neděli za-
palujeme druhou fialovou svíčku, 
betlémskou svíčku, která reprezen-
tuje lásku a představuje Ježíškovy 
jesličky. Vánoce a příchod nového 
roku jsou tady. Přejme si, aby ten 

příští rok byl ještě lepší než ty minulé. 
Především lepší v nás.  

Závěrem chci poděkovat jménem 
všech včelařů za zázemí Obecní kni-
hovny k občasným schůzkám, dále 
pak za dotaci, kterou již pravidelně 
zastupitelé naší obce a okolních 
vesnic pro náš spolek schvalují. 
 

A jak už se stalo neodmyslitelnou 
tradicí, jeden milý vtip na závěr. 

Do zverimexu vpadne rozčilený muž     
s ledním medvědem na vodítku: 
"Kde je ten darebák?!" 
"Který?" ptá se prodavačka. 
"Ten, co mi před rokem prodával bí-
lého křečka?!" 
 

A přání pod vánoční stromek? 

Mrazivou celou zimu, sněhovou 
nadílku a úsměv na tváři do nového 
roku 2018. 
 

Tak ať nám bzučí i o Vánocích. 
Za řícmanické včelaře  

Pavel „Harry“ Křížek 
 
 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ 
 

Zveme vás na letošní předsilvestrovské 
setkání seniorů, které se usku-
teční 28.12.2017 od 18.00 hod                   
v obecní knihovně. Tentokrát je pro vás 
připraveno kromě občerstvení i pro-
mítnutí krátkého dokumentárního 
filmu o historii Řícmanic a řícmanského 
křížku na návsi. Tento film je z dílny 

pana Martínka z Bílovic, který natočil 
vícero dokumentů z našeho blízkého 
okolí a který nám je rád postupně 
představí na dalších setkáních 
v příštím roce. 

Přijděte se pobavit, jste srdečně zváni! 
   
 Blanka Koutská 
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LESNÍ ŠKOLKA ŠEMÍČEK 
Lesní novinky z Lesní mateřské školy Šemíček 

Školka se v podzimních měsících pilně 
připravovala na zimu, která je v lese 
nádherná a plná překvapení, ale 
náročnější na zajištění zázemí pro 
mrazivé dny. Tak jako se naší předkové 
museli na zimu připravit, tak i v naší 
školce probíhaly podzimní práce spo-
jené s přípravou na zimní období. 
Máme dostatek dřeva i nově zrekon-
struovanou jurtu a další vytápěné zá-
zemí. Těšíme se na zimní radovánky a 
doufáme, že si jich letos opravdu uži-
jeme, vždyť ten nejkrásnější kopec na 
sáňkování máme přímo za humny.  

Protože čas utíká rychleji než bychom 
chtěli, musíme myslet již nyní na další 
školní rok. 

Zápis na školní rok 2018/2019 bude 
probíhat od 19. února 2018. Přijímáme 
děti od dvou let, které mají 
předpoklady zvládnout celodenní 
pobyt v přírodě bez rodičů. Vzhledem 
k tomu, že jsme státní registrovanou 
mateřskou školou, mohou být u nás 
zapsané i děti předškolního věku.  

Veškeré další informace naleznete na 
www.skolkasemicek.cz 

Na nové děti se za celý bezva kolektiv 
Lesní mateřské školy Šemíček těší 

Jana Gajdušková, ředitelka školky 
 

 

JUBILANT VYPRAVUJE 
Pětasedmdesát, no to už není žádná sranda…  

Rád bych ale zdůraznil moje jiné, mys-
lím taky významné výročí – letošních 60 
roků účinkování v desítkách amaté-
rských, poloprofesiálních i profe-
sionálních kapel. Za zmínku snad stojí 
dva roky ve vojenské kapele, 30 roků ve 
vinárně u Královny Elišky v Brně, tam 
jsem hrál housle, 10 roků v Tišnově         
u Karla Seyferta, a z těch co byste mohli 
ještě znát, tak z 80tých let minulého 
století to byli třeba Žadovjáci, Bojané. 
Zahrál jsem si téměř se všemi 
špičkovými trumpetisty. Nejvíc vzpo-
mínám na Richarda Kubernáta, Jardu 
Hniličku, Honzu Slabáka a slavné 

brněnské filharmoniky: Mach, Po-
louček, Broda, kteří sem ještě občas při-
jedou „na pivo“. 

Moje první vystoupení, to mně bylo 15 
let, bylo s Pantůčkovou kapelou na bále 
v Řícmanicích. Hrál jsem ještě na 
klarinet a dostal 20 Kč. Potom jsme 
hrávali na pravidelných „Čajích o páté“, 
u Ševčíků v Bílovicích, to už jsem hrál na 
trumpetu, kterou mně koupil pan Ing. 
Antonín Richtr z Řícmanic, se slovy: 
“Jiří tady máš a budeš hrát do příště na 
trumpetu, protože klarinetistů máme 
dost“. Ale spíš než o mně, by toto 

http://www.skolkasemicek.cz/
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vyprávění mělo být o kultuře a muzi-
kantech v Řícmanicích, ti si to jistě víc 
zaslouží. Řícmanice jsou a doufám, že      
i vždycky budou, nejkulturnější obec 
široko daleko. 

Je to obec pracovitých a šikovných lidí. 
Například fotbal, to je velká kultura a 
práce! (byli jsme jedni z prvních v re-
publice, založeni už v roce 1932). Dále 
sokolská cvičení, divadla… hrály se            
i známé a těžké operetky. Také slavné a 
nepřekonatelné hody, zakladatele, ka-
maráda Míly Muselíka. Nesmím zapo-
menout na naše vynikající cimbálky, 
kapelu JenTak, zpěváky, zpěvačky… 

Počátky… pokud si já vzpomínám, tak    
u nás v Řícmanicích byl „nositelem kul-
tury“, jistý Josef Bruner z Bílovic. Jezdil 
pravidelně na kole, učil hru na housle a 
jak přijel k prvnímu žákovi, hned se to 
rozneslo: „Bruner je tady“ a dědina byla 

bez děcek. Byli jsme schovaní v lese „za 
Berhardovýma“, tam byly takové zá-
kopy a bunkry po válce. 

Nevím o rodině z Řícmanic, kde by se 
někdo neučil na housle. Muzika byla 
vždycky „něco navíc“ - obohacení, cit a 
pohoda, pro ty, co hrají (ale to už musí 
něco umět) a hlavně pro ty, co se baví.  

Rodiče byli tehdy pyšní, když jejich 
děcko na něco hrálo.  Ale to učení, to je 
řehole. Matka mě i bráchy, (taky musel 
chudák hrát, i když neměl talent), 
zamykala v den „B“- hodina u Brunera - 
do seknice. Jednou mě přivázala ke 
stolu i šňůrou od žehličky. 

Brunerovi se platilo, asi 10 Kč za měsíc 
a hlavně se mu nalívalo.“ Jabčák“! Po-
dle toho, jakou měl „hladinku“, tak 
chválil, nebo nadával. To říkával „Ty 
gumo, seš drcnutej pavlačí“ - byl 
původem z Čech, do penze pracoval 
jako pošťák a do konce života jezdil 
v černé, ošumělé, vlající pelerině. Tra-
duje se o něm, že byl v Bílovicích čle-
nem hasičského sboru a když jednou 
hořelo, vytáhli ho z hospody a on hrál 
na hasičské stříkačce „hoří“, na housle. 

Dokázal ale něco, co si myslím, že 
dnešní hudební školy neumí. Jakmile 
zjistil, že nám to některým trochu líp 
hrálo, museli jsme s ním do hospody 
k Čadíkům, kde popíjel s chlapy pivečko 
a my „koncertovali“. Blanka a Jarka 
Polákovy (Muselíková, Matuš-ková), 
Franta Heger, holky Čadíkovy a Já. To 
už byla kapela a o to šlo, to nás už 
trošku bavilo. Myslím, že toto je i základ 
dnešní kultury v Řícmanicích, třeba 
přes „dvě kolena“, například Patrik 
Heger nebo Klára a Martin Klučkovi. 
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Kapela  OBŘI, se kterou jsme i s divadlem 
řicmaňáků jezdili po sousedních dědi-
nách. (L. Kyzlink, to M.Slaný, A.Viktorin, 
A.Klučka, J.Noss, V.Richtr, J.Taranza,. 
Zpívají Jarka Matušková, která  se střídala 
s Eliškou Sehnalovou a Miloš Pauřík) 

V Řícmanicích to potom byl fenome-
nální houslista Ing. Antonín Richtr. Ten 
ale spíš dával dohromady už „hotové“ 
muzikanty, co už něco znali. Scházeli 
jsme se u nich u klavíru. Jeho syn lékár-
ník Venda (jeho brácha Tonda byl pro-
fesionální kytarista) byl nezapome-
nutelný muzikant a kamarád, dal do-
hromady první kapelu „OBŘI“ (Osvě-
tová beseda Řícmanice) ze samých 
Řícmaňáků! Zpívali s námi Eliška Slaná - 
Sehnalová, Jarka Matušková - 
Poláková a Miloš Pauřík st. 

Velmistr (ne Mistr, ale Velmistr, pro-
tože neznám nikoho šikovnějšího, 
tvořivě a originálně nápaditějšího) An-
tonín Klučka. Naprosto nedoceněný 
malíř a muzikant, velkého formátu. Bez 
jeho, dříve harmoniky, dnes varhan, se 
neobešlo nic, co se zábavy týče. A těch 
kapel, co založil, to se zeptejte jeho, to 
je samostatný příběh. Taky jsem s ním 
prožil na pódiu kus života. Jen letmo 
připomínám jeho obrázky. Je v dědině 
někdo, kdo jeho dílo nemá? Všechny 
kulisy, na divadla a scénky, výzdoba na 

hody atd…. Málem bych zapomněl na 
jednu jeho důležitou uměleckou etapu 
- loutky. Léta se hrálo „loutkový“ s jeho 
figurkami v sále U Čadíků. Byla k tomu   
i muzika: Lojza Viktorin na basu, nebo 
kytaru a Milan Slaný na bubny, nebo na 
basu a konferoval.  Vím, že loutky mis-
trovsky mluvil Zdeněk Boček, kte-rého 
Tonda naučil na elektrickou basu.  
Josef Kovář měl živnost jako kapelník 
v Ochozi. Tomáš a Franta Pantůčkovi se 
přiženili do Řícmanic a oba měli samo-
statné orchestry. Franta, zvaný Šedina, 
smyčcový, Tomáš alias „Tomá-šek“, 
dechovku. To je velká kapitola umělec-
kých dějin Řícmanic, ale o tom se už 
zmiňuji v knížce „Dějiny obce“. Takže 
připomínám jen Miladu Pantůčkovou, 
roz. Hlaváčkovou, manželku Tomáše 
Pantůčka, která byla vynikající zpěvačka 
a nebyla v dědině sama, dál jejich kluky 
Zbyška Pan-tůčka, zemřel v 50 ti letech 
a Libora Pantůčka, letos měl 70, oba 
profesionální kumštýře. S Liborem jsem 
hrál 10 sezón v kapele ČKD Blansko, 
dříve Studioklub Adamov. V Pantůč-
kově dechovce byl jeden nezapome-
nutelný řícmaňák Jindra Staněk 
„Taťóch“, hrál na bas-heligon a na vojně 
sloužil u vojenské kapely, jako já. 
Dlouhá léta působila v širokém okolí je-
diná Pantůčkova kapela, ve které jsem 
neměl stabilní místo, to byli ČAPATAJI. 
Zkratka začátečních písmen Čák Mirek, 
bubeník, Pantůček Tomáš, křídlovka a 
zpěv, Taranza Pepek, klarinet (taky vy-
nikající muzikant a sportovec), všichni 
tři řícmaňáci a Luboš Jirouš z Babic, har-
monikář a „Boží“ muzikant, zemřel 
nedávno. 
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Nesmím zapomenout na klavíristy a 
ředitele naší obecné školy pana Karla 
Párala a paní učitelku Staňkovou, co 
nás učila zpěv. Měli jsme školní kapelu, 
ve které na klavír hrála taky Hanka 
Gazdová. 
Velkou a slavnou érou byl Velký taneční 
orchestr MUDr. Františka Hlaváče, 
našeho obvodního doktora, který měl 
moc rád muziku a byl ochoten do ní in-
vestovat. Kupoval klukům kvalitní 
saxofony, platil profesionální aranže 
atd.   

Tady musím připomenout geniálního 
muzikanta a našeho zpěváka, Jarka 
Malého, který s námi začal, když mu 
bylo 15, takže letos má 60! Dál potom 
talentovaného a inteligentního bube-
níka Mirka Richtra z Babic. Z těch zku-
šenějších starších to byl kytarista a 
aranžér Miloš Pech z Bílovic, saxofo-
nista Laďa Čapka z Adamova a náš Pe-
pek Taranza. Hrálo nás 12. Kdo by to 

dneska zaplatil? Z těch, co ještě možná 
znáte je dobře připomenout Mirka Hra-
bce, který se sám učil na trombon a 
Tondy Starého z Babic na baryton 
saxofon. No, když se chce, tak to jde! 

K muzice je potřeba talent. Dědí se to 
obvykle přes dvě generace. Můj děda 
ze strany maminky, Tonda Kyzlink, byl 
podle dostupných dokladů první, co 
začal s muzikou v Řícmanicích. Děda ze 
strany otce, Viktor Noss, měl 
živnostenský list, jako kapelník 
v Komárově, odkud otec pochází. Když 
jsem tam jednou dojel na prázdniny, 
babička Josefka sepnula ruce a 
říká:“Ježíšmarjá Jirko, zas mně ho (mys-
lela dědu) dovezli na tragaču a voba 
klarinety zlomený, to zas bude peněz“. 
No v Komárově byly holt hody, kde 
děda účinkoval. Takže jak vidíte,             
„K muzice je potřeba talent“! 

Váš Jura Křapík Noss 

 

 

KLUB DESKOVÝCH HER 

Agenti, pozor! 

Deskovky pro menší i větší hrajeme 
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.  

Už teď ale vyhlašujeme turnaj ve hře 
Krycí jména! Bude se konat v neděli 28. 
ledna 2018 a soutěžit budou moci 

dospělí, ale i děti. 
Špioni, agenti a 
nájemný vrah - 
tahle party hra je 
jednoduchá na po-
chopení a zároveň 
nesmírně vtipná. 
Více se včas dozvíte 
obecním mailem.  
Vendula Borůvková 
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ŘÍCMANICKÁ ZIMNÍ KEŠKA 
 

 Abyste odlovili tuhle kešku a vybrali si odměnu, 
vezměte tentokrát nějaký mls pro lesní zvířata - mrkev, 
jablka, košťály od zelí, žaludy, ořechy, kaštany, bukvice, 
semínka nebo zrníčka. Schránka je ukrytá na 
souřadnicích 49.2642589 N / 16.6871386 E. Dobrý lov! 

Vendula Borůvková 
 
 

POD LUPOU … POKRAČOVÁNÍ… 

Natálka Potůčková je druhou ví-
cemistryní světa ve sportovním aero-
biku a fitness. 

V loňském vydání prosincového Zpra-
vodaje jsme gratulovali Natálce k mi-
mořádnému úspěchu, když se zúčast-
nila Mistrovství světa ve sportovním 
aerobiku a fitness družstev 2016 ve 
Vídni. Tam sice holky na medaile ne-
dosáhly, ale už samotná účast na této 
vrcholné akci byla nezapomenutelným 
zážitkem.  

Také letos se Natálce podařilo spolu       
s nejlepšími českými závodnicemi ve 
sportovním aerobiku a fitness probo-

jovat na světový šampionát v ni-
zozemském Leidenu, kde v soutěži 
týmů děvčata z Brna obsadila 3.místo a 
stala se tak druhými vícemistryněmi 
světa pro rok 2017 – Natálce i jejím 
kamarádkám srdečně gratulujeme 
k tomuto fantastickému úspěchu!!! 

                                  Eva Olešovská 
 

ZVEME VÁS NA DIVADLO! 
 

Jako každý rok naši obec navštíví diva-
delní soubor lanškrounského gymnázia 
ŠKEBLE.  
Tentokrát se můžete těšit na zdařilou 
hru: KLOBOUKY aneb mírně hořká 
maturitní komedie.  
Příběh učitele tělesné výchovy, jak zní 
podtitul Klobouků, se odehrává na 
gymnáziu v době maturit. Zejména 
poučenější diváci z řad pedagogů nebo 

rodičů dítek školou povinných ocení 
zasazení příběhu do současné reality 
školství, kterým hýbe inkluze, řeší se 
žáci s dyspraxií nebo ADHD... 
Divadelní představení se koná v sobotu 
23.3.2018 v sále restaurace U Lajc-
manů v 18.00 hod. 
Přijďte se pobavit, jste všichni srdečně 
zváni!
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KALENDÁŘ AKCÍ 
 

 

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED 
24. prosince 2017 ve 22 hod na návsi pod vánočním stromem 

 
SETKÁNÍ SENIORŮ 

28. prosince 2017 přátelské posezení seniorů s filmem “Řícmanice,duch a 
život” od 18.00 hod v obecní knihovně. 

Jste srdečně zváni! 

 
SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 

31.12.2017, sraz v 10 hod. na hřišti 

 
PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISE 

 ve cvičebně TJ Sokol Řícmanice – termín upřesníme 

 
SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL 

20. ledna 2018 v sále restaurace U Lajcmanů 

 
OBECNÍ PLES 

17. února 2018 v sále restaurace U Lajcmanů 

 
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI 

19. února 2018 v sále restaurace U Lajcmanů 

 
OSTATKY 

2. března 2018 v sále restaurace U Lajcmanů 

 
AMATÉRSKÉ DIVADLO ŠKEBLE Z LANŠKROUNA 

23.3.2018 v 18.00 hod. -  sál restaurace U Lajcmanů 

 
BESEDA U CIMBÁLU 

v sále restaurace U Lajcmanů – termín upřesníme 

 



Branný závod pro děti (14. 9. 2017)

Mikuláš na ledě (3. 12. 2017)



Mikuláš na ledě (3. 12. 2017)

Vánoční punč (16. 12. 2017)

ŘÍCMANICKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk územního samosprávného celku.
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. Neprošlo jazykovou úpravou. 
Příští číslo vychází v březnu 2018. Uzávěrka příspěvků a inzerce 28. 2. 2018. 
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