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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení občané, 

zdravím vás všechny v posledních 
dnech roku 2021. Trochu bych za-
vzpomínal, co nám tento rok přinesl. 
Ze stavebních prací zmíním jen ty 
největší akce.  

Na prvním místě je třeba zdůraznit, že 
se nám podařilo dokončit náš vodo-
vodní řád a vybudovat vodojem, který 
nám zajistí nezávislost na okolních 
obcích v dodávkách pitné vody. Dále 
se podařilo opravit další 2 místní ko-
munikace - část ulice Havlíčkova a 
Fűgnerovo návrší. V nastoleném tren-
du chceme pokračovat a v příštím 
roce budeme žádat o dotaci na opravu 
ulice U Mlýnku. Samozřejmě ve výhle-
du jsou další úseky místních komuni-
kací (Tyršovo návrší, Na Skále, Komen-
ského) a také některé účelové cesty. 

Konečně jsme vybudovali schůdné 
schody v lokalitě Na Skále. Rád bych 
na tomto místě poděkoval našemu 
pracovníku panu Fučíkovi a panu mís-
tostarostovi Alexovi. Již ve studeném 
období závěru roku stihli dodělat ke 
schodům zábradlí, které nám zhotovi-
telská firma z kapacitních důvodů 
nemohla do zimy dodělat. Také počí-
táme s opravami našich chodníků. 

Ke změnám dochází také na našem 
sběrném místě. Z dotace ministerstva 
životního prostředí jsou vybudované 
nové skladovací prostory, kterých 
máme v obci velký nedostatek. O 
připravovaných změnách v třídění 
odpadů píšu v samostatném příspěv-
ku. 

Za ocenění stojí aktivita našich spolků 
v teplém období, bez covidových 
opatřeních. Svoji činností nám zajistily 
kulturní, sportovní i společenské 
obecní vyžití. 

Zdravotní situace se nám, dle předpo-
kladů, s příchodem studeného ročního 
období opět zhoršila. Věřím ale, že se 
stoupajícím počtem naočkovaných 
občanů bude situace lépe zvladatelná 
a také nebude muset docházet k 
mnoha omezením a zákazům. Proto 
také z tohoto místa apeluji na všechny 
občany, aby neváhali a co nejdříve se 
dali naočkovat. 

Na závěr vám přeji hodně zdraví, 
dětem nějaká překvapení pod stro-
mečkem a všem klidné, bez spěchu 
prožité vánoční svátky a celý zbytek 
roku 2021. 

Libor Slabý, starosta  
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SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ 
 
Jedlé oleje a tuky z domácností sbírá-
me už asi 2 roky. Popelnice k tomu 
určená je umístěna u obecního úřadu. 
V současné době stojí vedle červené-
ho kontejneru na elektroodpad. 
Podle minimálního množství sebra-
ných olejů z domácností mám pocit, 
že obec Řícmanice má asi 99 % obyva-
tel, kteří žijí opravdu zdravě. Pokrmy 
pouze vaří nebo se stravují syrovou 
zeleninou. 
Anebo je to jinak? 
Čas vánoční je určitě vhodnou dobou, 
kdy můžete začít se sběrem olejů z 
vaší domácnosti. 
S většinou občanů Řícmanic se znám 
osobně, ale ještě nikdy jsem od niko-
ho neslyšel, že by si na Štědrý večer 
po pohádce a „Pelíškách“ nebo po 
„Půlnoční“ u vánočního stromu na 

návsi, pochutnal na další porci vaře-
ného kapra nebo řízku. 
Proto vás žádám o trošku práce v 
kuchyni navíc a začít olej správně 
třídit. Nejhorší je nalít olej do odpadu. 
Tímto způsobem se nejvíce podílíte na 
rychlém ucpávání kanalizačního řádu. 
Správný postup je použitý olej ucho-
vávat v jakékoliv dobře uzavíratelné 
PET lahvi a plnou ji vhodit do již zmí-
něné popelnice u obecního úřadu. Pro 
zájemce o třídění mám na obecním 
úřadu zdarma k vyzvednutí speciální 
trychtýř, který je určen pro nejvíce 
používané PETky (minerální vody). 
NEPOUŽÍVEJTE KE SBĚRU OLEJŮ 
SKLENĚNÉ LÁHVE!!!!! 
Děkuji vám, že se do sběru olejů zapo-
jíte. Přispějete tím ke zlepšení životní-
ho prostředí a obci k finanční odměně. 

Libor Slabý, starosta 

 

BRUSLENÍ PRO OBČANY ŘÍCMANIC 
 

Vážení občané,  

zastupitelstvo obce, ve spolupráci s 
Hřištěm Řícmanice, pro Vás připravilo 
pro zimní sezónu 2021/2022 zvýhod-
něné bruslení na místním kluzišti, kdy 
občané Řícmanic, mohou využít volný 
vstup na místní kluziště, a to v těchto 
dnech: 

Středa – 17:30 – 18:30 hod.  bruslení, 

Sobota – 14:30 – 15:30 hod.  bruslení. 

Vstup bude umožněn pouze těm, kteří 
vlastní a předloží „Říckartu“, stejně jak 
tomu bylo v létě na koupališti. 

Bezkontaktní hokej pro děti z Řícma-
nic ve věku 8 až 14 let   

čtvrtek - 17:30 – 18:30 hod., kdy se 
vstupné hradí na pokladně. 

Na kluzišti bude přítomen dozor, pan 
David Heger z Řícmanic, tel.: 603 236 
728. 
Nutné vybavení hráče: hokejka, lyžař-
ská helma a lyžařské rukavice, vyplně-
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ná přihláška, která je k dispozici na 
stránkách obecního úřadu nebo u 
dozoru. 
Ostatní zájemci o bezkontaktní hokej v 
jiných dnech mohou využít Říckartu i 
tehdy, pokud se dostaví 10 minut před 
zahájením, kdy jim bude umožněn 
přednostní vstup, který je omezen 
počtem 20 osob. Vstupné se rovněž 
hradí na pokladně. 

Kdo si kartu doposud nevyzvedl, může 
tak učinit na Obecním úřadě. Další 
informace o bruslení na htt-
ps://www.ricmanice.com/ 
Občané, kteří uhradili na OÚ v loň-
ském roce poplatek za zvýhodněné 
bruslení, si jej mohou vyzvednout v 
plné výši, tamtéž. 

Za zastupitelstvo obce  
Zdeněk Alexa 

 
 

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
 

Tak se nám zkracuje den a počasí 
neumožňuje tolik pobytu venku jako v 
létě, přesto se návštěvnost v knihovně  
bohužel zatím příliš nezvýšila. Asi to 
bude tím, že naprostá většina čtenářů 
jsou ženy a ty teď mají do Vánoc 
spoustu jiných starostí - velké předvá-
noční uklízení, pečení cukroví či naku-
pování dárků. Tak snad až po novém 
roce to bude lepší?! Uvidíme. 

Co je nového v knihovně? 

Od listopadu naše knihovna přešla 
spolu s ostatními malými knihovnami 
Brna – venkova a s metodickou kni-
hovnou Kuřim na nový výpůjční sys-
tém. Přechod musel být uskutečněn 
naostro ze dne na den a tak se samo-
zřejmě nevyhnul i řadě nejasností a 
problémů, které jsou postupně vychy-
távány. Já sama mám zatím zažity ty 
úkony jednodušší a nutné – půjčování 
a vracení knih, zařazování knih no-
vých, placení poplatků. Ty složitější – 
reservační systém, upomínky atd. se 
postupně učím. Poté budu seznamo-

vat i čtenáře s možností využití tohoto 
systému v plném rozsahu. Zatím mo-
hou alespoň využívat nový on- line 
katalog, který je dostupný na webo-
vých stránkách knihovny. 

Nové knihy tentokrát nemohu nabíd-
nout, máme je už delší čas objednané, 
ale dodavatel má značný skluz a bu-
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deme rádi, když knihy přijdou do svát-
ků. 

Koncem listopadu navštívily knihovnu 
děti z LMŠ Šemíček. Povídaly jsme si o 
knížkách, děti si vyzkoušely práci kni-
hovnice, zazpívaly písničky a na závěr 
si poslechly čtený příběh o lásce ke 
zvířátkům. Jako dárek přinesly pěkné 
srdíčko z kaštanů. 

Deskové hry se osamostatnily, jsou 
provozovány v maringotce Archy a 
vede je nadále paní Vendula Borůvko-
vá. 

A na závěr ještě znovu připomínka 
důležitých kontaktů: 

 

Telefon do knihovny: 545 228 408  

E mail: knihovn.ricmanice@volny.cz 

Web: 1. přímo: knihovnaricmani-
ce.webk.cz 

2. přes webové stránky obce / ricma-
nice.cz/ v menu služby a organizace 

 

Přeji všem našim občanům přes epi-
demiologicky nepříznivou dobu klid, 
pohodu čas na adventní zklidnění a 
rozjímání, radostné Vánoce v kruhu 
nejbližších a do dalšího roku hodně 
zdraví a snad i více klidu a bezpečné-
ho lidského setkávání. 
 

Hana Staňková, knihovnice 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Od září až do Adventu 
V naší školce se s novou paní učitelkou 
otevřely i nové cesty poznávání a 
vzdělávání dětí. Právě působení třídní 
učitelky nejvíce ovlivní chování celé 
třídy. Je nápaditá, aktivní, vstřícná a 
děti si ji velmi brzy oblíbily. 

Během celého podzimu jsme putovali 
při vzdělávání „ Podzimní Světýlkovou 
cestou“, která měla 10 zastavení. V 
rámci tohoto projektu se děti mno-
hému naučily, putování je velice zají-
malo a aktivně spolupracovaly. Měly 
svoji vyrobenou „šněrovací stopu“ a 
postupně si provlékaly provázek, když 
splnily jednotlivá zastavení. Na Svaté-
ho Ondřeje jsme s dětmi uzamkli les 
velkým stříbrným klíčem s básničkou: 
„Zamykám, zamykám les, aby sem 
nikdo nevlez! Vleze-li sem bába, ať je z 
ní žába. Vleze-li sem dědek, ať je z něj 
dudek. Vleze-li sem panna, ať je z ní 
srna. Vleze-li sem mládenec, ať je z něj 
mravenec „ 
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a přešli do Adventu, který nám otevřel 
další projekt pod názvem „Vánoční 
putování s andílkem Hvězdičkou“. Děti 
si vytvořily adventní kalendář, díky 

němuž ví, kolik dní budeme chodit do 
školky, než se rozejdeme domů na 
vánoční prázdniny. Každý den se těší 
na „adventní úkol“ připravený andíl-
kem Hvězdičkou a na společné puto-
vání. Vyzdobily si školku, vyrobily 
adventní věnec. Vánoční cesta má 
také několik zastavení. Začali jsme 
rozsvícením první adventní svíčky „ 
Naděje“ na železnou neděli, oslavili 
jsme si Svatou Barborku, přivítali jsme 
ve školce Svatého Mikuláše se svojí 
družinou a rozsvítili druhou adventní 
svíčku „ Mír“ po bronzové neděli. A 
putujeme dál. Hned po stříbrné neděli 
jsme si rozsvítili třetí adventní svíčku 
„Přátelství“ a oslavili jsme Svatou 
Lucii. Děti s nadšením sledují, jak se 

postupně přibližujeme na našem 
stromečku až k jeho špičce - k vánoční  
hvězdičce, která se jim rozsvítí na 
Štědrý den doma s rodinou. Ve školce 
nás andílek Hvězdička ještě provede 
přes zlatou neděli, kdy si rozsvítíme 
poslední čtvrtou adventní svíčku „Lás-
ka“. Naše putování ukončíme dopo-
ledne vánočními dílničkami s výtvarni-
cí Lenkou a odpoledne společně s 
rodiči „Vánoční cestou po zahradě 
školky“, kde se zahřejeme i vánočním 
punčem pro děti i dospělé. 

Při vzdělávání se snažíme dětem při-
blížit lidský život v souladu s přírodou, 
využívat myšlenky metodiky vzdělává-
ní „ Začít spolu“ a zákonitostí života v  

rámci lidového křesťanského roku, 
doprovázející své tradice, zvyky a 
pranostiky lidí. Naše fotky z akcí a 
vzdělávání dětí naleznete na 
www.msricmanice.cz. 
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Přejeme Vám všem příjemnou ad-
ventní dobu, pěkné Vánoce a budeme 
se těšit na setkání nebo třeba i další 
putování v roce 2022. 

 
 MŠ Řícmanice  

ředitelka Hana Janošková 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEMÍČEK 

Do nového školního roku jsme se 
pustili s nadšením, elánem a plány, co 
všecko společně podnikneme a zaži-
jeme, když už zase můžeme. A ač se 
nám to v posledních týdnech znova 
trochu kaboní, podzim jsme si ve škol-
ce náramně užili a chtěli bychom po-
děkovat všem, kteří k tomu přispěli. 
V úvodních týdnech bylo potřeba se 
trochu rozkoukat, znovu se sladit a 
zvyknout si na všechny organizační 
novoty - třeba už v minulém zpravo-
daji zmiňovanou Lesní školku Čekan-
ku. S dětmi jsme také vyrazili omrk-
nout, co se změnilo v okolních lesích a 
u studánky. Tu děti vyčistily a zároveň 
prozkoumaly její obyvatele pěkně pod 

lupou. Dalo by se říci, že jsme to vzali 
od mikrosvěta do světa. Ještě v září 
nás totiž pan sokolník nechal nahléd-
nout do svých voliér. Kromě dravých 
opeřenců jsme mohli obdivovat i žel-
vy, které nás překvapily svou rychlos-
tí! Největším zážitkem ale pro děti 

bylo, když mohly samy na své ruce 
(samozřejmě v rukavici) držet sokola!  
Lehký rozhodně nebyl, a když si před-
stavíte jeho velikost v porovnání s 
dětmi, chtělo to kus odvahy. Na pa-
mátku si pak všichni odnesli pero ně-
kterého z dravců. Děkujeme! 
A když říkám do světa, pokračovali 
jsme ve výletech a obdivování zvířat 
dál. A kde jinde, než v perle českých 
ZOO, v Lešné, kam jsme společně s 
rodiči a sourozenci vyrazili autobu-
sem. I tady byla zvířata dětem na do-
sah, a to doslova. Ne každý den si 
můžete pohladit rejnoka nebo se pro-
cházet mezi klokany, pštrosy a peliká-
ny. Děti byly nadšené a věříme, že i 
rodičům se výlet líbil. 
Vedle pozorování zvířat nahlédly děti 
také do tajů Řícmanické knihovny. 
Paní knihovnice pro nás připravila 
krásný program, během kterého se 
děti dozvěděly spoustu zajímavostí o 
knihovně i knihách. Dokonce si mohly 
vylézt na speciální knihovnické schůd-
ky a vyzkoušet si tak odvahu knihovní-
ka, který podává čtenáři vybranou 
knihu z těch nejvyšších pater. A ještě k 
tomu zažívá nevšední výhled z výšky 
na království knih! Děkujeme! 
Kreativitu pak děti nejednou musely 
zapojit do tvorby předmětů z kerami-
ky. Třeba při výrobě dušičkové lucer-
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ničky anebo talířku s obtisky listů. 
Protože se keramika pro nás stává tak 
trochu tradičním “kroužkem”, děti už 
zvládají i trošku náročnější dílka. Krea-
tivní paní lektorce z Rodinného centra 
Žirafa v Bílovicích děkujeme za trpěli-
vost i krásné nápady! 
Letošní podzim se ve školce nesl ve 
znamení darů naší země. Ono se není 
čemu divit, vždyť zahrádky, sady i lesy 
jsou touto dobou plné pokladů. Rodi-
če nám tu a tam přinesli švestky, 
hrušky nebo jablíčka, ze kterých jsme 
na ohni připravili výtečný kompoto-
puding. Děda z pohádky o řepě zase 
pomohl s červenou řepou nebo mrkví, 
ze které si děti samy umíchaly mrkvo-
vý salát. Těsně před koncem školního 
roku jsme ještě stihli zasadit tři bram-
bory. To bylo překvapení, když pak na 
podzim děti ze záhonku vyhrabaly 
brambor plný kyblík! I ty jsme společ-
ně ochutnali. Kaštany nám promasíro-
valy chodidla a žaludy a šípky zkrášlily 
školku. Urodila se nám také dýně, ze 
které děti pod vedením tety Jaňuly 
uvařily výtečnou dýňovou polévku na 
podzimní dýňovou slavnost. A aby 
těch darů v příštím roce bylo ještě 
více, během slavnosti děti s rodiči 
vysadili malou “alej” keřů s jedlými 
plody - ostružiny, maliny, rybízy a jiné. 
Ke každému keříku děti vyrobily skřít-
ka ochránce a spolu s ním se o své 
keříky budou starat. Už teď se těšíme 
na jaro a léto, až ochutnáme! Tak 
držte palce, ať to keře přes zimu 
zvládnou. Moc děkujeme rodičům za 
nadšení při sázení a krásný společný 
podvečer u ohně! 

 
A pak už přijel svatý Martin ohlásit 
nám příchod zimy. Dětem sice nepři-
vezl sníh, zato je nechal svézt na svém 
bílém koni a ukázal jim, jak krásné 
může být se s ostatními o něco rozdě-
lit. Jurtu nám provoněly svatomartin-
ské rohlíčky - taková předzvěst vánoč-
ního cukroví. Všechno se pak už tak 
nějak začalo ukládat k zimnímu spán-
ku. I ježkovi jsme nahrabali hromadu 
listí, aby mu bylo teplo. Na adventním 
věnci pomalu zapalujeme svíčky a děti 
si na svých adventních kalendářích za 
každý dobrý skutek nalepují hvězdičky 
- to abychom ten ponurý čas kolem o 
něco více rozzářili. 
Přejeme vám všem krásný a poklidný 
vánoční čas, hodně zdraví a světlo 
naděje do každého dne roku 2022. 
Jitka Martínková, učitelka LMŠ Šemí-
ček 

Jitka Martínková,  
učitelka LMŠ Šemíček 
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SOKOL ŘÍCMANICE 
 
Po jarní přestávce ve všech aktivitách 
způsobené Covidem jsme velice rádi, 
že se můžeme opět setkávat. Od října 
nabízíme opět možnost pravidelného 
cvičení, stolní tenis, florbal… pro děti i  
dospělé. Všichni si moc přejeme, aby 
se situace nezhoršila a mohli jsme po 
vánočních prázdninách pokračovat ve 
cvičení i v nacvičování skladeb pro 
červnový brněnský slet. 

Na konci září jsme pořádali pro děti na 
Vinohrádkách tradiční Drakiádu. Celý 
víkend nepršelo, sešlo se hodně dětí, 
ale zase ale chyběl vítr… Děti se hodně 
naběhaly, aby draky alespoň na chvíli 
dostaly do výšky. A tak jsme tentokrát 
nemohli ocenit nejlépe létající draky. 
S odměnou odešly všechny děti, ale 
tentokrát pocit z dobře létajících dra-
ků chyběl.  
V listopadu jsme připravili oblíbenou 
hru LES VE TMĚ. Cestu v úplné tmě 
s baterkou podle značek zvládlo téměř 
50 dětí. Letos jsme cestu udělali o 
kousek delší, ale nikdo se nám neztra-

til a všichni našli úkoly a vyluštili kří-
žovku. 
Martinský průvod patří tradičním 
k podzimním akcím. Minulý rok jsme 
ho kvůli restrikcím spojeným s Covi-
dem pořádat nemohli, a o to bylo 
letos víc dýní a světýlek, které lemova-
ly cestu úvozem i pole na Vinohrád-
kách. Martin na bílém koni sníh letos 
zase nepřivezl, ale potěšil děti malými 
perníčky. 
Od začátku sezóny navštěvují děti i 
velcí zájemci kurzy bruslení pod ve-
dením zkušených trenérů. Plánovanou 
Mikulášskou nadílku jsme zrušili kvůli 
momentální nepříznivé epidemické 
situaci ve školách i školkách. 
Co nás čeká v roce 2022 ? 
V nastávajícím roce chceme pokračo-
vat ve cvičení podle rozvrhu a také 
v nacvičování na červnové Sokolské 
Brno - slet brněnských žup.  
Také bychom rádi pro děti pořádali 
maškarní karneval ve spolupráci 
s některým brněnským divadlem. 
V březnu se bude po třech letech ko-
nat volební valná hromada, kde by-
chom rádi přivítali nové posily do 
výboru naší jednoty. 
Již potřetí jsme vás chtěli v předvá-
nočním čase potěšit, a vyrobili jsme 
velký adventní věnec vedle osvětlené-
ho stromu na návsi. Každou neděli se 
rozsvítí jedna svíčka. Moc nás těší, 
jestli se vám líbí. 
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Za celý výbor přeji všem členům  

i našim příznivcům příjemné prožití 
vánočních svátků, a nový rok prožitý 

ve zdraví, štěstí a radosti. 
 

Eva Olešovská,starostka T.J. 
 
 
 
 

 

SPORTOVNÍ  KLUB ŘÍCMANICE 

 
Letošní tenisová sezóna byla pro 
všechny hráče a tenisové nadšence 
velmi příznivá a podobně jako loni byla 
protažena až do konce října. Podrob-

nosti k podmínkám a začátku nové 
sezóny budou zveřejněny v jarním 
vydání Zpravodaje, na nástěnce Spor-
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tovního klubu a také na webových 
Sportovního klubu a obce. 
Pro letošní sezónu bylo mužstvo mužů 
sestaveno s cílem hrát v horní části 
tabulky. Ne všechny zápasy se povedly 
tak, jak bychom si představovali, ale s 
umístěním po podzimní části můžeme 
být spokojeni. Mužstvo skončilo s 23 
body na 4. místě se ztrátou 13 bodů 
na prvního a s vyrovnaným skóre 
37:37. Nejlepšími střelci mužstva byli 
Marco Caldaroni s 9 brankami, Martin 
Švihálek a hrající trenér Milan Macík 
se 6 brankami. Za zmínku stojí dva 
„nefotbalové“ výsledky – v Tuřanech 
jsme prohráli 1:7 a stejným výsledkem 
jsme doma porazili Slovan Brno. Vyvr-
cholení přišlo v posledním zápase, 
když jsme doma prohrávali se Startem 
Brno už 1:4, ale nakonec se podařilo 
vybojovat remízu 4:4. 
Fyzickou kondici a herní pohodu bude 
naše mužstvo udržovat od 4. ledna 
2022 každé pondělí v hale na Veterině. 
Starší žáci se po nevydařeném začátku 
sezóny přece jen dostali do lepší herní 
pohody, což se projevilo také na vý-
sledcích. S notnou dávkou štěstí se 
nám podařilo porazit vyspělý dívčí tým 
Lokomotivy Brno 3:2 a oslabené muž-
stvo Moravské Slavie jsme deklasovali 
8:0. V ostatních devíti zápasech jsme 
odešli ze hřiště poraženi. 
Uplynulou podzimní sezónu starší 
přípravky můžeme označit jako velmi 
povedenou. Tým se velmi dobře zkon-
solidoval a dosáhl na 7 vítězství, z 
nichž 3 byly drtivé: 14:2, 20:1 a 26:0. 
Utrpěli jsme pouze 2 porážky, kde 

zvlášť mrzí ta těsná doma se Svratkou 
Brno 5:6. 
Od listopadu oba naše mládežnické 
týmy trénují každé úterý v hale v Babi 
cích nad Svitavou. Vzhledem ke kovi-
dové situaci zatím žádné turnaje, ani 
halové zápasy neplánujeme, ale pokud 
se to po novém roce zlepší, určitě 
nějaký halový zápas domluvíme nebo 
se přihlásíme na některý turnaj. 
Možná jste si všimli, že na podzim s 
námi po hřišti začala pobíhat „další 
drobotina“. Snažíme se vybudovat 
nový tým předpřípravky, tj. děti od 5 
do 7 let. Zatím máme na soupisce 
nových fotbalových nadějí 10 kluků a 4 
slečny, a do cvičebny Sokola v řícman-
ské škole, kam chodí tým každé úterý 
trénovat, přicházejí další zájemci. Tým 
vede pan Luděk Batelka a potřebovali 
bychom, aby se z řad rodičů zapojili 
také další, kteří by pomohli děti na 
tréninku organizovat – tatínci a ma-
minky neváhejte, nazujte sálovky a 
panu Batelkovi se přihlaste, děkujeme. 
Už se stalo dobrou tradicí, že na „říc-
manském zimním stadionu“ jsou or-
ganizovány hokejové tréninky pro děti 
do 12 let nazvané Základy hokejové 
techniky, které se konají každou sobo-
tu od 9:00 do 10:00 hodin. Tréninky 
vede pan Petr Vojanec a aktuální in-
formace najdete na facebookové 
stránce "Základy hokeje Řícmanice". 

Sportovní klub i letos připravuje na 
31.12.2021 od 10 hodin na hřišti „Sil-
vestrovský fotbálek“ na který jste sa-
mozřejmě srdečně zváni. Něco na 
zahřátí bude samozřejmě připraveno. 
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Z důvodu zhoršené kovidové situace 
jsme se rozhodli, že Sportovní maš-
karní karneval se v roce 2022 neusku-
teční. 
Všechny aktuální novinky a informace 
jsou pravidelně zveřejňovány v ná-
stěnce Sportovního klubu a také elek-
tronicky na stránkách obce i SK. 
 

Sportovní klub Řícmanice přeje všem 
svým příznivcům, fanouškům a všem 
našim občanům krásné prožití svátků 
vánočních, mnoho štěstí a hlavně 
zdraví v roce 2022. 
 

Za SK Řícmanice  
Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. 
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HASIČI INFORMUJÍ 
 
Dobrý den Řícmanice. 

V neděli 12. září, zrovna když naši 
hasiči připravovali kotlíkový guláš na 
koupališti v rámci Sousedských slav-
ností, byl naší výjezdové jednotce 
vyhlášen poplach. S dopravním auto-
mobilem jsme vyjeli na likvidaci obtíž-
ného hmyzu, konkrétně na sršně 
v komíně. 

Na místě jsme zjistili, že se jedná cel-
kem o tři sršní hnízda, které jsme 
následně odstranili. 
20.9.   jsme vyjeli k požáru 
na bytovém domě v Adamově. Zde 
došlo k zahoření pod střešní konstruk-
cí, kde firma prováděla stavební prá-
ce. Tímto došlo k zahoření a zakouření 
společných prostor domu, ale i někte-
rých bytových jednotek. Jelikož obyva-
telům domu hrozilo nebezpečí nadý-
chání zplodin hoření, musel se evaku-
ovat celý dům a prohledat všechny 
prostory v domě, jestli se v nich nena-
chází žádná osoba. Po uhašení požáru 
a odvětrání všech prostor se obyvate-
lé mohli vrátit zpět do svých domovů.  
V neděli 31.10.2021 21:24 hodin byl 
naší jednotce vyhlášen poplach a vyje-
la do Bílovic nad Svitavou, kde 
v areálu autoservisní techniky hořela 
budova s uskladněným materiálem. 
Naše jednotka se rozdělila na dvě 
skupiny, jedna u požáru rozebírala 
konstrukci budovy a vyklízela usklad-
něný materiál, druhá zajišťovala kyva-
dlovou dopravu vody na požářiště. 

Lokalizace požáru proběhla až druhý 
den v dopoledních hodinách. 
U obou zmíněných požárů se jednalo 
o druhý stupeň požárního poplachu, 
kdy je na místo povoláno až deset 
hasičských jednotek.  
A co dělalo naše SDH? Tedy, taky to 
jsou naši hasiči z Řícmanic, ale už ne 
pod záštitou obce, ale jako samostat-
ný spolek, stejně jak je tomu například 
u Sokolů nebo Sportovního klubu. 

 
9. října jsme pořádali soutěž ve vaření 
gulášů Hasičský kotlík, kde se o nej-
lepší pochutinu popralo celkem 9 
soutěžních družstev.  
Obě první ceny získalo uskupení, kteří 
si říkali Šmakulády. Na druhém místě 
se umístili Chilli Maso a na třetím 
(J)Elita. A jak dopadli hasiči, no jako 
vždy to trochu „osolili“. Děkujeme 
všem soutěžícím a návštěvníkům akce, 
kterých bylo letos opravdu požehna-
ně.  
V roce 2022 tedy opět všichni tzv.  
na značkách a budeme se těšit. 
Naplánované akce Sboru dobrovol-
ných hasičů Řícmanice: 
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15. ledna: Výroční schůze SDH Řícma-
nice, 

19. února: zvaní na Ostatkovou zába-
vu s průvodem, v maskách, 

25. února: Ostatková zábava, 

duben: sběr železného šrotu, 

28. května: oslava 100 let hasičů 
v Řícmanicích. 
 

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

 

VČELAŘSKÝ KOUTEK 
 

„„Mráz … nejlepší děda“. 

O sníh začátkem prosince není nouze 
a děda mráz jej udržuje i nadále. Tak 
snad nám ta sněhová nadílka vydrží. 
Včely si takto užívají poklidného zim-
ního odpočinku. A jaký že to byl ten 
letošní rok? Chyběl jsem na včelařské 
schůzi a za odměnu jsem obdržel 
funkci referenta. Výhodou je, že jsem 
se dostal k číslům jednotlivých včela-
řů. Když pominu, že výnosy medu jsou 
až na posledním místě, 90% užitku ze 
včel jsou opilované stromy, pak tento 
rok můžeme považovat za průměrný, 
neb se nám na jaře o pomrzlé květy 
ovocných stromů postaral mráz, nej-
lepší děda. Pokud do přínosu započí-
tám i med, pak je to v průměru 5kg 
medu na včelstvo, což pro některé, 
především začínající včelaře, bylo 
nemilé zjištění. A když se k tomu při-
počítá veliký spad kleštíka včelího 
(varroázy) a pravděpodobně s ním 
spojené kolapsy včelstev, pak může-
me mluvit o roku nevalném. Staří 
včelaři mluvili o sedmiletém cyklu, kdy 
se nedaří, a pak nastane zlom k svět-
lým zítřkům. O tom sedmiletém cyklu 
jsem již psal, myslím, že to mohlo být 

před sedmi lety. Doufejme, že je to 
cyklus poslední. 

Ale k Vánočním svátkům patří přede-
vším zpomalení všedních dnů, ohléd-
nutí se za minulostí, trocha odpočin-
ku, klidu a radosti z úsměvu dětí, kte-
rým se pod vánočním stromečkem 
rozsvítí oči a plní přání z dopisů pro 
ježíška. Teď si tak uvědomuji, že jsem 
ještě dědovi Mrázovi neposlal po-
hlednici, a já tady ztrácím čas psaním 
řádků do prosincového zpravodaje. 
Jdu na to, ať nedopadnu jako Vlasta 
Redl ve své písni „Hej pane děda 
Mráz“. … to jste se snad splet, už jste 
zase naděloval u špatného zvonku, u 
souseda stojí další Chevrolet, a má 
milá dostala zase jenom sponku. Jen 
se mi zdá, že se pletete moc často 
Těm za deset tisíc a tobě Hanko za 
sto, snad bychom se jistě spolu nějak 
dohodnuli, vždyť ten rozdíl nedělá nic 
víc než čtyři nuly. 

A jak už se stalo kamennou tradicí, tož 
jeden až dva závěrem: 

Přijde Bača do elektra a chce žárovku. 
"Jakou" ptá se prodavač, "Philips nebo 
Osram?" Bača: "kolik stoji?" Prodavač 
"Philips 9,90 a Osram 49.90" Bača: 
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"Dajte mi Philips, ja si ju doma osram 
sam." 

A když jsou ty Vánoce, tož přidám. 

Chodí čeští turisté po Tatrách, potkají 
baču a spustí: "Bačo, prosím vás, kde 
se tady pálí nějaká fakt dobrá sloven-
ská Slivovice?" Bača: "Vidíte tu dědin-
ku tam dole?" Turisté: "Ano, vidíme." 
Bača: "A vidíte vzadu tam ten kostol?" 
Turisté: „Ano, ten taky vidíme." Bača: 
"Tak okrem neho – všade." 

Závěrem chci poděkovat obci, zastupi-
telům i starostovi za podporu finanční 
a taktéž za možnost setkávání včelařů 
v obecní knihovně. 

Tak ať nám bzučí i o Vánocích 

 
Za řícmanské včelaře 

Pavel Harry Křížek 

 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ KOUTEK 
 
Podzim 2021 
 
Když jsem začal psát tento příspěvek, 
chtěl jsem si postěžovat, že sezóna se 
loučí podobným suchem jakým začí-
nala – tedy třemi měsíci 
s minimálními srážkami a na mnoha 
místech zahrady je již zem tak pro-
schlá, že nelze zarazit ani rýč. Než 
jsem dokončil druhý odstavec, spusti-
lo se na zdejší poměry vydatné sně-
žení a za víkend spadlo asi 15mm 
vody ve formě mokrého sněhu. Ocení 
to zejména mělce kořenící rostliny, 
které by s příchodem holomrazů 
v přesušených horních vrstvách půdy 
vyloženě trpěly. Snad se dočkáme 
nějaké další podobné sněhové nadíl-
ky v průběhu nadcházejících zimních 
měsíců. 
Koncem listopadu je těch prací venku 
podstatně méně, neznamená to ale, 
že by se na zahradě vůbec nic nedělo. 
Dokud není půda zmrzlá, lze sázet 
nové stromky či keře, případně pře-

stěhovat něco z jednoho konce za-
hrady na druhý, kde se tomu snad 
bude dařit lépe. Já takto pravidelně 
stěhuju drobnoplodé kiwi, pro které 
není úplně snadné najít to optimální 
stanoviště, kde budou tyto liány 
ochotny plodit. Kromě sázení se při-
pravují na zimu choulostivější rostli-
ny. Kontejnerované subtropy jako 
fíkovníky či granátovníky je nutno 
před většími mrazy schovat někam, 
kde teploty nebudou klesat příliš 
hluboko pod nulu. Lze provádět i 
zimní řez u těch druhů, které to 
v tomto období dobře snášejí – tzn.  
skoro všechny jádroviny, drobné 
ovoce jako rybízy, angrešty, maliny, 
borůvky a rovněž mnohé okrasné 
dřeviny. Ovocné stromy se obvykle 
prořezávají až v předjaří, ale pak je 
toho naráz tolik, že některé práce lze 
zahájit již nyní. Zejména drobnější 
zásahy jako zakracování výhonů, 
odstaňování vlků či suchého nebo 
nemocného dřeva, řez silnějších větví 
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je lepší nechat až na ten 
únor/březen. 
Dovolím si krátkou úvahu nad bu-
doucností zahrádkaření v naší obci a 
blízkém okolí. Při každé vycházce si 
samozřejmě všímám co má kdo vysa-
zeno před domem a v zahrádkách, 
zejména mě pak zajímá, jak si svůj 
pozemek osází majitelé novostaveb. 
Upravený trávník a záplava okrasných 
keříků od zahradních architektů jsou 
sice příjemné na pohled, nejvíce mě 
ale vždy potěší, když nechybí užitko-
vá sekce s kompostem zarostlým 
dýněmi, záhonky plnými rajčat, mrk-
ve, ředkviček, alespoň menší skleník 
a samozřejmě nějaké ovocné stromy. 
Pokud nic podobného nespatřím, 
přemýšlím, kde ti lidé berou zeleninu 
a ovoce – zda vše kupují 
v supermarketech, nebo se živí jen 
masem a knedlíkama, a nebo prostě 
jen mají jiné zájmy než se hrabat 
v hlíně a řešit stovky drobných čin-
ností, které s tím nevyhnutelně při-
chází. Do speciální skupiny patří ti, 
kteří jsou zarytými zahradníky, ale 

ještě o tom nevědí. Tady často stačí 
jen nepatrný impuls a z člověka, který 
dosud pomalu nerozeznal mandelin-
ku od mandarinky se stává nadšený 
pěstitel všeho možného i nemožné-
ho, zvídavý experimentátor s potřeb-
ným elánem a chutí nahlédnout do 
fascinujícího světa rostlin. S touto 
sortou lidí se potkávám nejraději, 
dlouhé diskuze nad krásami a zálud-
nostmi přírody se nikdy neomrzí a 
koho jednou tento koníček pohltí, ten 
mu zpravidla zůstane věrný až do 
konce života. Podle všeho těchto 
případů v posledních letech opět 
přibývá a je to dobře. Zahradničení je 
výborná doplňková aktivita ke spous-
tě sedavých zaměstnání, dovoluje na 
čas přepnout a zbavit hlavu obvyk-
lých stresů a ještě přináší něco dob-
rého na rodinný stůl – navíc v bio 
kvalitě. Tak ať to všem v příštím roce 
roste a ať nám přeje počasí! 

Michal Hladký  
plna.zahrada@gmail.com 

www.plnazahrada.cz 
 

 

KOLEJOVÁ 
 

Vážení příznivci nejen železnice, 
nastala nám zima, na návsi svítí strom 
a okolo řádí Covid. No, i přes to, se u 
nás ve spolku nezahálí. Po letních 
volbách to bylo rychlejší, než u politi-
ků a kolejácké vedení se pustilo do 
práce hned. Září totiž bylo na akce 
poměrně bohaté. Začali jsme tím, že 
jsme ve spolupráci s Obecní knihov-

nou v Bílovicích, nainstalovali výstavu, 
nejen o historii železnice. Měla trvat 
pouhý měsíc a pro velký zájem trvala 
téměř čtvrt roku. Knihovna nám na ni 
vyčlenila místnost, kde je jinak stálá 
expozice o Těsnohlídkovi. Po dobu 
trvání výstavy ji vidělo okolo tisíce lidí. 
Hned na to jsme se zapojili do Sou-
sedských slavností zde v Řícmanicích. 
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Tentokrát jsme vsadili na jednodu-
chost a předvedli malou stolní železni-
ci, ve stylu : „ Jede mašinka okolo 
kafíčka“ a vystavili naše nalezené a 
zachráněné CB a PMR radiostanice. Co 
se týká občerstvení, opět naše Ko-
lejačky rozdávaly tradiční štrúdl. Mno-
zí si i mohli odnést historicky laděnou 
pohlednici s kolejákem Michalem 
Malým. 
V půlce září už začala akce, na kterou 
jsme se pilně chystali a doufali, že ji 
ještě sílící Covid neohrozí. Výročí za-
stavení prvního osobního vlaku v Bílo-
vicích. Tamní starosta nás požádal, 
zda bychom se  s naším  spolkem na 
slavnosti nepodíleli. Proto vznikla 
výstava, kde jsme provětrali spolkový 
archiv, oslovili našeho kamaráda Jirku 
Pavlase z Brna, který dovezl zahradní 
železnici a jako hlavní tahák jsme dali 
s KPKV dohromady parní vlak a dobo-
vý doprovod. U té slávy jste mohli 
spatřit většinu kolejáků, i těch, co 
jsme odchovali. A vidět cukrovarskou 
lokomotivu na koridorové trati si ne-
chal ujít málokdo. Slavnostem přálo 
počasí i covid, tak se krásně vyvedly. 
V říjnu jsme se zapojili opět hasičům 
do jejich šou Hasičský kotlík. Tento-
krát se zcela obměněným týmem. 
Vařili kolejáci Svata, Karolína, Zdeněk, 
Tomáš a já. Můžu směle říci, že letošní 
ročník byl co do hodnocení ze všech 
nejobjektivnější. Všecky guláše byly 
chutné a na úrovni. Jenže jak víme, 
sympatie lidí na takových soutěžích 
patří vždy víc lidem v týmech, než 
gulášům. A tak jsme skončili opět 
poslední. A víte, když se to stane jed-

nou, řeknete si, no něco se nepoved-
lo. To se může stát. Když po druhé, 
položíte si otázku: „Co je špatně?“ 
A když pokaždé, tak vám stokrát může 
pořadatel plácat porameni a říkat, že 
vlastně o nic nejde, že jde hlavně o tu 
pohodu přece... No jo, ale to léty 
frustrovanému týmu prostě nikdo 
nevysvětlí. Čili pokud našim členům 
neopadnou emoce, asi už za rok bu-
deme taky jen jako diváci. Ať je po-
slední někdo jiný, ne? Ale k příjemněj-
ším věcem... 
V říjnu také v Bílovicích otevřeli roz-
hlednu. Nazvali ji U Lidušky. Nedalo 
nám, abychom se na tu třicet metrů 
vysokou věž nešli také mrknout. Přímo 
na slunný sváteční den, 28.října, vyba-
veni vysílačkami. Lidu tam bylo mno-
ho, rozhledna kvílela pod náporem lidí 
a větru, co nahoře foukal. Rozhled 
parádní, avšak v éteru pouze pár pol-
ských kamioňáků. 
V listopadu jsme udělali brigádu u 
našeho mostu v Blansku, kde jsme 
uklidili před zimou a proběhla rovněž 
schůze výboru, co nejdříve bychom 
chtěli dokončit změnu stanov. Kon-
cem listopadu skončila i výstava, byla 
demontována a exponáty odvezeny 
zpět do našeho archivu. Co se týká 
výstavy, rád bych zde zmínil dík Pavlu 
Faklovi, který nám pomáhal v začátku 
výstavy, s návozem exponátů. 
V prosinci nás čeká, podle situace, už 
pouze tradiční zakončení sezony, kte-
ré loni nebylo. Blíží se konec roku, 
začátek dalšího a tak mám pro vás 
výzvu: Jsou mezi vámi takoví, mladší i 
starší, se zájmem o železnici v jakékoli 
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její podobě? Modeláři, šotyši (fotogra-
fové železnice), nebo jen prostí milov-
níci vlaků? Pokud by měl někdo zájem, 
klidně nás kontaktujte a přidejte se. U 
nás nám nezáleží na vaší fyzičce, či 
sportovním talentu. Bereme každého 
se smyslem pro humor, přátelství a 
vlaky.  
A závěrem něco černého humoru: 
   Přemýšlí drážní inspektor a lékař na 
místěstřetu vlaku s osobou. „Tak co 
napsat do toho protokolu? Sebevraž-
da?“ uvažuje inspektor. Lékař zvedne 
hlavu... „No, dotyčný má plno podlitin, 
plíce na hadry... já napíšu Covid 19, 
ne?“ „No vy jste zešílel?“ oboří se 

inspektor, „vždyť toho nešťastníka 
přejel expres!“ Lékař se zamyslel: „No 
tak fajn. Píšu příčina smrti v důsledku 
Covidu 19 s komplikacemi...!“ 
 

A vy ostatní si bez komplikací užijte 
Vánoce a s úsměvem vstupte do dal-
šího roku. Do roku, který sice bude 
taky s covidem, ale snad už lepší. 
Popřejme si zdraví a pohodu, aby-
chom se mohli společně vidět na 
nějaké naší akci. 
 

Za Kolejovou  
Kamil Kyzlink  

 ORA ET LABORA 2010  
 
Čas vánoční, nebo farmářský ? 
 
Žijeme v čase, který je poznamenán 
vyprahlostí lidských duší. Hodnoty, 
které byly po staletí uctívány jako 
základní a neměnné, jsou zpochybňo-
vány a přestávají být akceptovány, 
jako hodnoty, na kterých je založeno 
lidské bytí na této zemi. Vytrácí se 
schopnost naslouchat lidem, spolu-
pracovat, pomáhat druhým a umět se 
radovat z dobře odvedené práce. 
Čas vánoční, kdy po staletí očekávali 
lidé příchod Toho, který byl proroko-
ván. Téměř čtyři sta let proroci ozna-
movali Jeho narození. Nikdo nevěděl, 
kdy a jak se to stane. V době, kdy se 
měl Ježíš narodit, probíhalo sčítání 

lidí. Také v těch dávných dobách chtěli 
vládcové vědět, kolik obyvatel žije v 
jejich panstvích a tak určovali, kolik 
mohou vybrat daní. Je to stále stejné, 
mění se jen způsob, jakým se to pro-
vádí. 
Proto také Josef s Marií přišli do Bet-
léma, aby se zúčastnili sčítání. Marie 
byla v požehnaném stavu, čekala na-
rození dítěte. V celém Betlémě se 
nenašel nikdo, kdo by nechal mladou 
dívku přivést na svět prvorozené dítě 
v důstojných podmínkách. Lidé v Bet-
lémě žili podobně, jako většina z nás 
žije dnes. Starali se sami o sebe. Ne-
měli zájem pomáhat v nesnázích ji-
ným, i když bylo zřejmé, že pomoc je 
naléhavá. 
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Tak se Boží syn, Král Králů narodil ve 
chlévě, jako nejchudší z chudých. Přes 
to, se našli tři králové, kteří z postave-
ní hvězd vyčetli, kdy a kde se ta udá-
lost stane. Událost, od které se počítá 
náš letopočet. Spěchali za hvězdou, až 
dorazili na správné místo ve správnou 
chvíli. Klaněli se živému Bohu a dali 
mu své dary: zlato, myrhu a kadidlo. 
Obyvatel Betléma se tato událost 
ničím nedotýkala a tak bez jejich 
zájmu přišel na svět Spasitel. 
Andělé zvěstovali tuto událost pastý-
řům, kteří byli stejně chudí, jako právě 
narozené dítě. 
A co prožíváme dnes? Zakazují se 
vánoční trhy. V západním světě se v 
mnohých zemích přejmenovaly na 

zimní, nebo farmářské. A tyto praktiky 
se začínají prosazovat také v naší vlas-
ti. Ale událost, která se stala před více 
jak 2000 roky, se nedá těmito opatře-
ními popřít. Spasitel, Boží syn, Ježíš 
Kristus přišel a přinesl vykoupení. To 
je skutečnost, která se nedá žádnými 
zákazy a nařízeními změnit. 
Proto také letos se nám narodí Ten, 
který je s námi již 2021 roků. Ať všem 
nám přinese lásku, naději a víru, že zlé 
časy pominou a lidé budou zase uctí-
vat hodnoty na kterých je založen 
tento svět, které Ježíš hlásal. 
Požehnané Vánoce 
 

Za ORA ET LABORA 2010  
Leoš Kubíček 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
 

Devátý ročník Tříkrálové sbírky 2021 
se z důvodu Covidu 19 v Řícmanicích 
neuskutečnil. 

Další ročník Tříkrálové sbírky 2022 
plánujeme dle situace na sobotu 
8.1.2022. 
 
 Věřím, že koledníčci a doprovod z 
minulých let se určitě těší na koledo-
vání. Rádi uvítáme i nové koledníčky.  
Kontakt:  
slanaivana@seznam.cz   
mobil:728 408 425 
 
Jako každý rok budou koledníčci od-
měněni. 

 

       Za ORA ET LABORA 2010  
Ivana Slaná 
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ŠKOLA OTAKÁREK
 
Škola v Řícmanicích 
V Řícmanicích není škola. Jestli chybí, 
nebo nechybí, si nejsem jistá, ale mně 
rozhodně chyběla. Jako maminka 
předškolačky z lesní školky jsem hle-
dala, kam dál. Abych našla takové 
místo, které bude svým přístupem 
navazovat na školku, ze které jsme 
nadšené. Abych nemusela dceru vozit 
daleko. Abych… možná jsem měla 
přehnaná očekávání. Tak či onak, 
vydala jsem se cestou založení vlastní 
studijní skupiny, sdružené školy, Ško-
ly Otakárek.  
“Naše” děti jsou zapsané na individu-
álním vzdělávání v jiné škole, k nám 
nemusí chodit na celý týden - a větši-
na této možnosti využívá. Školní čas 
trávíme nejen v učebně, ale hlavně v 
lese, na výletech, výstavách a projek-
tech, jeden den v týdnu věnujeme 
angličtině. 
V září jsme slavnostně přivítali naše 
nové školáky, dozvěděli se o Indiá-
nech, bubnovali, a pozorovali vodní 
hmyz. V říjnu jsme navázali pozoro-
váním dalších zvířat - ovcí a netopýrů. 
Ti se už pomalu ukládali na zimu, tak 
jsme se na ně mohli opatrně podívat. 
V listopadu jsme si hráli s vesmírem, 
byli se na ně podívat do planetária, a 
potom už byl čas se věnovat přípra-

vám na vánoce - vytvořit adventní 
věnec, zazpívat koledy a připravit se 
na vánoční slavnost s rodiči. Snad 
proběhne!  
 

 
 
Co dál? Koukáme, kde bychom mohli 
mít tu opravdovou, skutečnou školu. 
Abychom mohli chodit každý den do 
lesa, a přeci mít zázemí vhodné i pro 
větší děti. Bude to v Řícmanicích? 
Zatím to tak nevypadá… Ať to bude 
kdekoliv, prostor pro setkávání školá-
ků zůstane v Řícmanicích. Ať i naše 
malá vesnice má svoji školu. 
 

Zuzana Čížková 
 

tel: 602773649 
e-mail: info@skolaotakarek.cz  

www.skolaotakarek.cz 

 

Fotografie do tohoto zpravodaje poskytli : 

Věra Alexová,  Hana Janošková, Jitka Martínková, Zuzana Čížková, Eva Olešovská 

Za fotografie všem děkujeme ! 
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KALENDÁŘ AKCÍ  
 

 

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 

31.12.2021, v 10:00 hod na fotbalovém hřišti  

 

VÝROČNÍ SCHŮZE SDH ŘÍCMANICE 

15.ledna 2022 nad hasičskou zbrojnicí 

 

PRŮVOD V MASKÁCH A ZVANÍ NA OSTATKOVOU ZÁBAVU 

19. února po celé vesnici  

 

OSTATKOVÁ ZÁBAVA 

25. února v sále Restaurace U Lajcmanů 

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

Se uskuteční v dubnu, termín bude upřesněn 

 
 

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
 

POTRAVINY DAVID 

24.12. 7:00-17:00 

25.12.  7:00-17:00 

26.12.  7:00-19:00 

27.12. 7:00-19:00 

28.12. 7:00-19:00 

29.12. 7:00-19:00 

30.12. 7:00-19:00 

31.12. 7:00-17:00 

1.1.2022  ZAVŘENO 

RESTAURACE U LAJCMANŮ 

24.12. 11:00-14:00 ( NEVAŘÍ SE) 

25.12.   ZAVŘENO 

26.12.  ZAVŘENO 

27.12. 11.00-22:00 (KUCHYNĚ DO 16:00) 

28.12.  11.00-22:00 (KUCHYNĚ DO 16:00) 

29.12.  11.00-22:00 (KUCHYNĚ DO 16:00) 

30.12.  11.00-22:00 (KUCHYNĚ DO 16:00) 

31.12.  11:00-16:00 ( NEVAŘÍ SE) 

1.1.- 7.1.   ZAVŘENO 
 

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 15.3.2022. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.3.2022. 
 



 

Škola Otakárek 

 

 

Hasičskýkotlík 9.10.2021 

 



 

… a ať je nám všem společně v našich Řícmanicích krásně… 


