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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení občané, 
srdečně vás zdravím v závěru letošního 
roku. Jako každý závěr, i konec letošní-
ho roku nás vybízí ke vzpomínání a 
bilancování tohoto uplynulého období. 
S končící zimou jsme se všichni těšili, že 
odejdou i velké covidové problémy. Ty 
opravdu odešly, ale do našich životů 
zasáhl na jaře nový problém. Tím byla 
začínající válka na Ukrajině, která dopo-
sud trvá. I když nám nadále bezpro-
střední ohrožení života nehrozí, výrazně 
tento konflikt ovlivňuje naše životy 
zhoršující se hospodářskou situací. 
Ale zpět k našim obecním věcem. Spo-
lečenské aktivity v obci se opět začaly 
rozvíjet. Hlavními kulturními událostmi 
byly oslavy výročí našich hasičů a poté 
sportovního klubu. Letní sezónu nám, 
jako každý rok, příjemně okořenilo naše 
koupaliště. Na závěr letní sezóny nás 
potěšila hodová chasa tradičními Říc-
manskými hody. Přestože nám „trošku 
sprchlo“, považuji letošní hody za velice 
vydařené. 
Za pochvalu také stojí akce v měsíci 
září. To se konaly Sousedské slavnosti a 
chutný Hasičský kotlík. 
S potěšením děkuji i všem ostatním 
spolkům, jejichž sportovní, či kulturní 
akce jsem zde nezmínil a jistě se o nich 
dočteme v jejich samostatných příspěv-
cích. 
V září se konaly volby do zastupitelstva. 
Jsem přesvědčen, že i v novém složení 
budeme pokračovat v trendu zvelebo-
vání a dalším rozvoji naší obce. 

Ke konci roku jsme za přispění sponzor-
ského daru dodělali finální vrstvu spod-
ní části komunikace k „bytovkám“. 
Z větších akcí, které nás čekají, uvedu, 
že je „projekčně a papírově“ připravena 
oprava chodníku a výstavba části nové-
ho chodníku v úseku od návsi směrem 
na Kanice. Součástí je i vybudování 
přechodu u restaurace a místa pro 
přecházení u multifunkčního hřiště. 
Výrazně se tím zvýší bezpečnost dopra-
vy v centru obce. Zde budeme žádat o 
dotaci na ministerstvu pro místní roz-
voj. Znovu se pokusíme získat dotaci na 
opravu místní komunikace U Mlýnku. 

Začala také rekonstrukce interiéru naší 
restaurace, v jarních měsících budou 
pokračovat práce rekonstrukcí posezení 
„na zahrádce“. Obec má v plánu navá-
zat na tyto úpravy rekonstrukcí sálu a 
venkovního veřejného prostranství 
objektu restaurace. 

Na přelomu voleb jsme se dohodli, že 
obec zakoupí nemovitost na návsi  

č.p. 2. Ke koupi došlo začátkem měsíce 
prosince. Celková cena byla  

10 500 000,- Kč. Na nákup jsme využili 
úvěru v částce 8 000 000,- Kč. Co bude 
předmětem využití tohoto zajímavého 
areálu, se rozhodne v průběhu příštího 
roku. 

Pro zvýšení vaší informovanosti jsme 
zřídili obecní facebookové stránky a 
youtube kanál. Na obecním youtube 
kanálu máme přislíbené od pana Libora 
Prokopa online přenosy z veřejných 
zasedání zastupitelstva, které pak sa-



 

mozřejmě zůstanou uchovány ke 
zhlédnutí. To vše sponzorsky zdarma, 
za což mu už teď děkuji. 

Také bych rád poděkoval všem pracov-
níkům, kteří se zasloužili o to, že byl 
dodržen termín prací na opravě želez-
nice a cestování do Brna a dál je zase 
jednodušší a rychlejší. 

Na závěr upřímně přeji všem opravdu 
klidné a spokojené Vánoce, hlavně 

dětem sněhovou nadílku a bruslařům 
kvalitní ledovou plochu. Do nového 
roku mějme všichni pevné zdraví a 
hodně energie. 

Nezapomeňme věnovat tichou vzpo-
mínku našim kamarádům, přátelům a 
známým, kteří nás v letošním roce na-
vždy opustili. 

Libor Slabý, starosta  

 

INFORMACE K VOLBÁM  
 

Informace k volbám prezidenta České 
republiky v roce 2023 

Volby se uskuteční: 

v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin. 

v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 

Místo konání voleb je budova obecní-
ho úřadu – Komenského č. p. 68 – v 
sále knihovny v prvním patře. 

Volič, který má zdravotní potíže a 
nebude moci vyjít do prvního patra, 
může odvolit i v přízemí obecního 
úřadu. Na chodbě obecního úřadu 
bude umístěný zvonek, po zazvonění 
voličem mu bude přinesena přenosná 
volební urna, do které odvolí. Prostor 
určený pro úpravu hlasovacích lístků 
bude předsíň obecního úřadu, ve kte-
rém volič vloží do úřední obálky svůj 
upravený hlasovací lístek a následně 
jej vhodí do přenosné volební urny. 

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, 
725 908 876). 

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky. Bez uvede-
ných dokladů nebude voliči umožněno 
hlasování. 

Každému voliči budou dodány nejpoz-
ději 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky do domovních schránek v místě 
trvalého bydliště. Nemovitosti, které 
nejsou viditelně označené číslem po-
pisným nebo evidenčním hlasovací 
lístky neobdrží, občané mohou požá-
dat o hlasovací lístky ve volební míst-
nosti. 

Volič po obdržení úřední obálky, pří-
padně 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 
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kandidáta, pro něhož se rozhodl hla-
sovat. Tento hlasovací lístek se nijak 
neupravuje. Po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič úřední obálku s hlaso-
vacím 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 27. ledna 2023 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin 

v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin. 

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

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby 
prezidenta České republiky volič obdr-
ží hlasovací lístky kandidátů postupu-
jících do druhého kola ve volební 
místnosti. 

Hlasování na voličský průkaz - na 
voličský průkaz může volič hlasovat v 
jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky nebo ve zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě 
nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát. O voličský průkaz 
lze žádat u obecního úřadu v místě 
trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný 
v zahraničí do zvláštního seznamu 
voličů může požádat pouze příslušný 
zastupitelský nebo konzulární úřad. 

Žádost lze žádost podat v písemné 
nebo elektronické podobě s doruče-

ním úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 
hodin (pro případné druhé kolo volby 
do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin) 

· na listině opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče, nebo 

· v elektronické podobě prostřednic-
tvím datové schránky voliče. 

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 
hodin (pro případné druhé kolo volby 
do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); 
volič se dostaví na úřad, prokáže svoji 
totožnost a úřad o žádosti učiní úřední 
záznam. 

O voličský průkaz je možno požádat 
také prostřednictvím Portálu občana 
(tato možnost bude spuštěna ve dru-
hé polovině listopadu 2022). Žadatel 
pro tento způsob podání žádosti po-
třebuje disponovat elektronickou 
identitou a datovou schránkou, kterou 
si lze zřídit i při podávání žádosti. 

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 
dnů přede dnem volby (29. prosince 
2022). Předá jej osobně voliči nebo 
tomu, kdo má plnou moc s ověřeným 
podpisem voliče, anebo jej voliči zašle. 

Voličský průkaz lze na základě žádosti 
zaslat i na adresu zastupitelského 
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V 
tomto případě se stačí v den volby 
dostavit na tento zastupitelský úřad, 
kde bude voličský průkaz předán a 
následně může volič přistoupit k hla-
sování. 

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, 
musí průkaz odevzdat okrskové vo-
lební komisi. Komise mu poté vydá 
prázdnou úřední obálku a případně i 
sadu hlasovacích lístků. 



 
 

Pokud se volič, kterému byl vydán 
voličský průkaz, nakonec rozhodne 
hlasovat ve "svém" volebním okrsku, 
musí voličský průkaz rovněž odevzdat 
okrskové volební komisi. Jinak mu 
komise hlasování neumožní. 

Upozornění pro občany: 

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

 
Petra Katolická, OÚ Řícmanice

 
 

  

 

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
 
Nastává zima, venkovní teploty klesají, 
den se zkracuje a večery prodlužují. 
Tak konečně zbývá i více času na čte-
ní. A je to poznat i na zvyšující se ná-
vštěvnosti čtenářů v knihovně.  Ještě 
je sice zlom v předvánoční „hektické“ 
době, ale pak až do jara bude ten 
správný prostor na kulturní zážitky a 
samozřejmě i na četbu knih. 
Naše knihovna se na to také připravi-
la. Dovezli jsme z knihovny v Kuřimi 50 
nových knih nejrůznějšího žánru z tzv. 
Výměnného fondu. Také jsme zakou-
pili naše nové knihy- viz nabídka: 

Česká literatura: 

Klevisová Michaela: Prokletý kraj 
dramatický příběh z malé šumavské 
vesnice 
Frýbová Zdena: Robin a Robin druhý 
dvě knihy veselých příhod milovaných 
pejsků a jejich pánů 
Fajnorová Ivana: Emilka  román o 
opravdové lidskosti, kráse čistého 
dobra a duších obyčejných lidí 

Javůrek Štěpán: Sudetský dům román 
o těžkém soužití obyvatel v pováleč-
ných Sudetech 
Brodská Tereza: Moje máma Jana 
Brejchová - životní příběh naší vý-
znamné herečky 

Zahraniční literatura – krimi a 
thrillery: 

Gibney Patricia: Ani slovo již 5. případ 
vyšetřovatelky Lottie , záhadná úmrtí 
mladých chlapců 
Galbraith Robert: Neklidná krev pátý 
případ detektiva Cormorana Strika a 
jeho společnice 
Bryndza Robert: Osudné svědectví 
šestý díl krimi s vyšetřovatelkou Eri-
kou Fosterovou 
Kepler Lars: Pavouk vyšetřovatel Joo-
na Linna již v 9. Případu 

Zahraniční literatura - ostatní 
žánr: 

Grünig Michaela: Rodinný hotel dva 
první díly o životě německého hotelié-
ra v začátku 20. století 
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Jacobs Anne: Panský dům- Bouře již 
páté pokračování osudů německé 
průmyslové rodiny 
Jacobs Anne: Ostrov tisíců hvězd- 
mladá dívka odjíždí do Afriky a na 
Zanzibar hledat svého otce 
Kaufmann Georgia: Návrhářka z Paří-
že- román o módě a touze jít za svým 
snem 
Kinghorn Judith: Poslední léto příběh 
lásky během Velké vlastenecké války 
Rimmer Kelly: O čem se nemluví- 
příběh polské rodiny uprchlé za druhé 
světové války do USA 

Sullivan Mark: Poslední zelené údolí 
německá rodina prchá před stalin. 
režimem do Německa 
Radulic Hana: Esterčini otcové život 
židovské dívky, vyrůstající v rodině 
nacistického soudce 
 
Přeji všem našim občanům pohodový 
adventní čas, krásné Vánoce ,  jen vše 

dobré v dalším roce a těším se na 
setkání v knihovně. 

 

Hana Staňková, knihovnice 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 
Holky z naší školky… 
…to jsme my v nové sestavě od září 
2022: ředitelka Hanka, třídní učitelka 
Lenka, školní asistent a školnice Lucka, 
kuchařka a uklízečka Pavla. Především 
se podařilo rozšířit náš pracovní kolek-
tiv o školního asistenta. Dotace OP 
JAK neboli Šablony IV. MSMT pod 
názvem projektu „Personální podpora 
pro MŠ Řícmanice“ byl schválen, bo-
hužel, jen na jeden školní rok- MSMT 
vychází z kapacity MŠ, takže budeme 
usilovně řešit, abychom mohli za-
městnat školního asistenta nebo asis-
tenta pedagoga na další školní roky. K 
tomu budeme potřebovat i spolupráci 
rodičů, protože dotace pro AP anebo 
ŠA totiž mají svá pevná pravidla čer-
pání. Snad se nám to podaří. 
Ale co se nám už skutečně podařilo je 
dokončení naší přírodní zahrady a 
získání státního certifikátu 

“Ukázková přírodní zahrada“. Tímto 
vás srdečně zveme na „Pohádkovou 
přírodní zahradu“, kde můžete strávit 
příjemné chvíle odpočinku a poznání. 
Zahrada je po domluvě s ředitelkou 
otevřena i pro veřejnost.  

 
 
Hned u vchodu vás přivítá náš nový 
„Skřítek přátelství“, kterého nám vy-
robil místní řezbář Martin Šebek v 
rámci společné akce s dětmi na oslavě 
Dne stromů. Děti pozorovaly práci 



 
 

řezbáře, jak z obyčejného dřeva 
vznikne nádherné dílo.  
 

 
Na zahradě potkáte i spoustu dalších 
pohádkových postaviček a různoro-
dých zákoutí. Možná se pro někoho 
stane naše zahrada inspirací pro 
vlastní úpravu svého pozemku. Spo-
lečně s dětmi a jejich rodiči jsme za-
hradu nachystali k zimnímu spánku a 
těšíme se na sníh, abychom mohli 
bobovat a užít si sněhových radová-
nek. 

 
Pojďme se nyní podívat na to, co už 
jsme ve školce od září zažili a jaké 
zajímavé programy jsme zvládli. Od 
října opět pravidelně jezdíme do ke-

ramické dílny v Bílovicích nad Svita-
vou, tentokrát tvoříme pod vedením 
keramičky Klárky. V programu s les-
ním pedagogem ze ŠLP Křtiny jsme 
poznali nové zajímavosti života v lese. 
Akce „moštování s dětmi“ byla úspěš-
ná a každé dítě si odneslo domů svůj 
vlastnoručně vyrobený mošt. V naší 
obci jsme navštívili organizaci  
Kolejová, která si pro děti připravila 
velmi zajímavý program a máme v 
plánu další společnou akci na jaře 
2023.  
Na podzim se s dětmi učíme ve školce 
třídit odpad a pozvaný program nám 
vhodně výuku zpestřil. Listopad jsme 
zahájili „Halloweenským tvořením“, 
navštívil nás pan přírodovědec se 
svým velmi pestrým programem „ 
Podzim v přírodě u rostlin a zvířátek“. 
Na dýňové stezce jsme plnili různé 
úkoly a dostali se až k oslavě Sv. Mar-
tina. A další akce běží dál……až do 
adventu, který prožíváme nyní. Tradi-
ce a lidové zvyky tohoto období si s 
dětmi naplno užíváme a společně se 
těšíme na blížící se Vánoce. Děti přije-
la potěšit i „Vánoční pohádka“ od 
divadelní společnosti Sandry Riedlové 
a všechny potěší na konci adventu 
naše akce pro rodiče, děti i zřizovatele 
na zahradě školky „ Vánoční setkání“ s 
nádechem nealko i alko punčů…. pro 
některé samozřejmě až po pracovní 
době…. 

…a tento nádech Vánoc vám všem 
přejeme i do vašich domovů a těšíme 

se na viděnou v Novém roce 2023. 

 
Hana Janošková,ředitelka 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEMÍČEK 
 

Nový školní rok a nové výzvy před 
námi 

V září jsme do nového školního roku 
vpluli pěkně zvolna. Čtvrtek a pátek 
ještě mnohé děti trávily někde na 
prázdninách. Pak jsme se ale konečně 
setkali všichni v plném počtu, a když 
píšu v “plném počtu”, myslím tím s 
patnácti dětmi. Letos se nám totiž 
poprvé stalo, že všechny děti mají 
celotýdenní docházku, za což jsme 
moc rádi. 

A čím ve školce teď na podzim a na 
počátku zimy žijeme? Hned na úvod 
jsme se přivítali s rodiči na tradiční 
úvodní schůzce. Podobně tradiční se 
stává i Dýňová slavnost, kde si děti s 
rodiči mohli vyřezat dýně, opéct špe-
káčky, ochutnat dýňovou polévku 
vařenou v kotlíku, kterou pomáhaly 
připravovat děti, vzájemně ochutnat 
přinesené slané i sladké dobroty a 
nově také vybrat nějaké zachovalé 
kousky dětské garderoby na dobro-
činném bazárku. 

Nedílnou každoroční součástí našeho 
programu se stala i keramika v Žirafě - 
letos ovšem s novou lektorkou, která 
nás i děti nepřestává překvapovat 
svými kreativními nápady. Je libo 
strom s opravdovými větvemi? Nebo 
skřítka s břichem ve tvaru baculaté 
papriky? Případně svícen jednoduše 
vyrobený z právě rozříznutého trojú-
helníku? No jen si to zkuste předsta-
vit. 

Na začátku listopadu jsme se s dětmi 
vydali na přátelskou návštěvu do lesní 
školky Sedmikrásek v Babicích. Starší 
děti vyrazily společně na rozhlednu 
Alexandrovka. Menší děti měly na-
chystaný program v zázemí a blízkém 
okolí školky. Počasí takovému výletu 
příliš nepřálo. Mlha a sychravo dávaly 
tušit, že výhledy z rozhledny budou 
nevalné. Těžko říct, jestli to bylo více 
toužebným přáním dětí anebo náho-
dou, nicméně když děti na rozhlednu 
vystoupaly, jen na chvíli se mlha a 
mraky rozestoupily a nabídly kouzel-
nou podívanou do údolí a na Adamov. 

 

 
Krásná odměna za takovou túru, za to 
úsilí dojít až tam a nevzdat to hned na 
začátku kvůli počasí! 

Menší děti si zatím prohlédly zázemí 
školky, společně se nesvačily a pak 
pomáhaly skřítkovi Podzimníčkovi v 
lese hledat poztrácené listí různých 
stromů. Povedlo se! A za odměnu jim 
skřítek daroval krásné podzimní oma-
lovánky. Moc jsme si návštěvu užili a 
Sedmikrásek pozvali na oplátku zase k 
nám. 



 
 

To se povedlo hned o týden později. 
Skřítek Hvozdomil děti v Šemíčku 
přivítal a rozdal jim kaštánky. Proč 
právě kaštánky? V tomto školním roce 
pracujeme s knížkou Rok stromů a 
každý měsíc si povídáme o jednom 
stromu či keři - k čemu se využívá jeho 
dřevo, plody, listy, jaké má účinky dle 
starých tradic a pověstí… a tak děti už 
vědí, že kaštany dodávají sílu a odva-
hu. A protože jsme děti ze Sedmikrás-
ku pozvali také na koně, mohl se jim 
kaštánek hodit, aby se projížďky nebá-
ly. 

 

 
Jednou z výzev letošního školního 
roku je snaha opravit naši už dosluhu-
jící jurtu. České povětrnostní podmín-
ky jí příliš nesvědčí. Slibně vypadala 
dotační výzva Národního programu 
Životního prostředí. Záběr možných 
žadatelů byl ale tak velký, že se všech 
100 milionů rozebralo během asi dvou 
hodin. Nebyli jsme bohužel úspěšní, a 
tak postupně vymýšlíme jiné cesty. 

Tak jsme se dostali například k nápadu 
zapojit se letos do vánočních trhů v 
Bílovicích. Do přípravy se aktivně za-
pojili mnozí rodiče, ale i děti, se kte-
rými jsme vyrobili např. solné svícínky 
nebo krmítka pro ptáčky ze šišek. Na 
trzích jste nás mohli vidět v pátek i v 

sobotu a za dobrovolný příspěvek si 
vybrat něco dobrého či krásného z 
široké vánočně laděné nabídky. Cestu 
si k nám našla řada milých i štědrých 
lidí, a tak se nám nakonec podařilo 

vybrat víc, než jsme doufali. Všem, 
kteří k tomu jakkoliv přispěli, bychom 
chtěli velmi poděkovat. Na celou 
opravu to ještě zdaleka nestačí, ale je 
to přinejmenším motivující start do 
dalších podobných aktivit. 

O pár dní později k nám do školky 
zavítal Mikuláš. Tedy, spíše anděl. 
Mikuláš měl asi plné ruce práce jinde, 
a tak vyslal alespoň anděla, aby děti 
nemyslely, že na ně zapomněl. Z jeho 
balíčků měly děti radost a jako podě-
kování mu kamsi k nebi zazpívali jejich 
oblíbenou adventní písničku Adventní 
čas… “připraví nás na dobu vánoční. 
Nehoňme se po pralese středisek 
nákupních. Ten kdo má rád, ten má co 
dát. Lásku nekoupíš v nich. Advent je 
příchod nebeských výhod, nejen slev 
na každý krám. Honit se nesluší tomu, 
kdo na duši nechce mít bouli a šrám.” 

 
A tak vám přejeme poklidný vánoční 
čas bez shonu a boulí. Čas naplněný 

pohodou, láskou a radostí a v novém 
roce hlavně zdraví, optimismus a 

nadhled, ať už se kolem vás bude dít 
cokoliv. 

 
Jitka Martínková,  

učitelka LMŠ Šemíček 
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T.J.SOKOL ŘÍCMANICE 
 

Milí sportovní přátelé, jsem ráda, že 
jsme se během sokolských akcí v le-
tošním podzimu sešli v tak hojném 
počtu. V sobotu 25. září jsme si zajez-
dili na odrážedlech, koloběžkách a 
kolech při akci „Jedu se Sokolem“, kdy 
se samotné soutěže zúčastnilo 28 
řícmanských dětí. Soutěžní dráha 
nebyla vůbec jednoduchá, jezdci pře-
konávali houpačku, slalom, žebříko-
vou překážku a dokonce převáželi 
kelímek s vodou. Hned 28. září se 
nebe nad Vinohrádkami zaplnilo 
spoustou skvěle létajících draků. Letos 
se po dlouhé době větru skutečně 
dařilo, draci létali doslova do oblak a 
krásné odpoledne si tak užilo nejen 50 
soutěžících dětí, ale i jejich rodiče a 
prarodiče. 

 
 
V rámci sokolského projektu BeActive 
Sokol spolu v pohybu 2022 jsme pro 
zájemce uspořádali ukázkovou hodinu 
zdravotního cvičení Fit Pain Free. Jde 
o rehabilitační metodu z USA pro od-
stranění bolestí pohybového aparátu. 

Pro děti byla určena ukázková cvičeb-
ní hodina v naší tělocvičně, kterou 
vedla sestra Blanka Koutská. 

 
 

Na konci října si děti užili dobrodruž-
nou cestu večerním lesem, kde plnili 
úkoly spojené se životem v lese. Háda-
li lesní zvířátka, rostliny a lesní plody a 
na konci je čekala sladká odměna. 
Nejočekávanějším podzimním dobro-
družstvím však stále zůstává lampio-
nový svatomartinský průvod, který 
dnes připadl na čtvrtek 10. listopadu. 
Děti s rozsvícenými barevnými lampi-
ony procházely trasu lemovanou vyře-
závanými dýňovými nebo krabičko-
vými strašidly. Malé děti byly nejvíce 
nadšené ze zvířátkových strašidýlek, 
větší děti naopak ocenily ty nejvíc 
zubaté strašidelné dýně. A kdo tam 
byl, tak také ví, že i sv. Martin přijel na 
svém koni. 

VÝROČÍ – 160 let 

Víte, že SOKOL letos slaví 160. výročí? 
Už 160 let je sokolské hnutí aktivním 
členem společnosti a žije životem 



 

 

nejen sportovním (i když je to naše 
hlavní poslání), ale také kulturním, 
vzdělávacím a politicko-společenským. 
Vždyť to byli právě sokolové, kdo stáli 
u zrodu samostatného Českosloven-
ska. Význam sokolů pro vznik republi-
ky ocenil i prezident T. G. Masaryk: 
"Bez sokolů by nebyly legie, bez legií 
by nebylo Československo." 
Ani T.J. Sokol Řícmanice nezapomíná 
na památný den Sokolstva, který při-
padá na 8.října. V tento den pokládá-
me u pomníku sokolů pod lípou pa-
mětní věnec. Památný den sokolstva 
je poctou všem členům a členkám 
Sokola, kteří během téměř 160 let 
existence našeho spolku obětovali své 
životy v boji za svobodu, demokracii a 
samostatnost. Od roku 2019 je tento 
den zařazen do kalendáře význam-
ných dnů České republiky. Všem soko-
lům NAZDAR! 

 

 
 

T.J.Sokol Řícmanice přeje všem krás-
né vánoční svátky a do nového roku 

pevné zdraví, hodně štěstí,  
radostí i pohybu.  

 
 Renata Diatková,   

starostka TJ.Sokol Řícmanice 

SPORTOVNÍ  KLUB ŘÍCMANICE 
 

SPORTOVNÍ KLUB ŘÍCMANICE LETOS 
OSLAVIL 90 LET 

Jak už jsme informo-
vali v předchozích 
vydáních, Sportovní 
klub Řícmanice letos 
oslavil 90 let. Kromě 
opravdu povedené a 
důstojné oslavy toho-
to výročí, jsme dali našim příznivcům 
ještě jeden pěkný dárek – od začátku 
prosince máme nové webové stránky 

klubu:      www.sk-ricmanice.cz 

Po úvodních třech zápasech mužstvo 
mužů prakticky přestalo trénovat, ale 
„zápasová morálka“ byla na dobré 
úrovni. Díky tomu se nám podařila 
šňůra 7 vítězných zápasů, která vyvr-
cholila domácím remízovým zápasem 
o první místo proti Líšni „C“. Ovšem v 
následujícím utkání na Lesné proti 
Startu „B“ jsme utrpěli hrozivou pro-
hru 9:1 a sezónu jsme zakončili těs-
ným vítězstvím 2:1 proti předposlední 
Svratce „C“. Naše nová podzimní posi-
la Vasyl Myhovych se stal se 17 góly 
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nejlepším střelcem soutěže. Pouze 
kvůli horšímu skóre přezimujeme na  
2. místě Městského přeboru, takže 
celkově hodnotíme podzimní sezónu 
jako velmi úspěšnou. 

 
 
Jak už bylo zmíněno v předchozím 
Zpravodaji, oba naše mládežnické 
týmy se posunuly do starších kategorií 
a v právě uplynulé podzimní sezóně 
„překonávaly věkový handicap“. 
Dorostenci se navíc dostali do velice  
svízelné situace, když z kádru 17 hráčů 
měli celou sezónu 5 „trvalých maro-
dů“, takže celý podzim odehráli znač- 
ně oslabeni. I přes velkou bojovnost se 
toto oslabení projevovalo hlavně v 
závěrech zápasů, kdy kluci už „nestíha-
li“ a některá nadějně rozehraná utkání 
ztratili. Např. ve Starém Lískovci jsme 
vedli 1:3, ale nakonec jsme byli rádi za 
remízu 3:3. Nebo poslední dva domácí 
„remízové“ zápasy jsme prohráli  

v posledních 10 minutách. S jedním 
získaným bodem a skóre 12:68 jsme 
obsadili poslední místo tabulky. 
Mladší žáci měli stabilnější kádr a 
podávali vyrovnanější výkony, i když se 
museli smířit s odchodem jediné sleč-
ny (šikulky Sofinky Nežádalové z Ka-
nic), která přestoupila do dívčího týmu 
Zbrojovky Brno. Hned 3 zápasy jsme 
nešťastně prohráli 0:1, ale v posledním 
utkání sezóny si kluci „spravili chuť“ a 
porazili Moravskou Slavii Brno 4:0. Se 
3 vítězstvími, jednou remízou a 4 po-
rážkami při skóre 14:15 jsme skončili 
na pěkném 4. místě z 9 účastníků sou-
těže. 
Od listopadu oba naše mládežnické 
týmy trénují v hale v Babicích nad 
Svitavou (žáci v pondělí a dorostenci 
ve středu). Rádi bychom se zúčastnili 
halových turnajů, popř. se pokusíme 
domluvit i nějaký přátelský zápas. 

Také pokračujeme v práci s postupně 
se tvořícím týmem předpřípravky, tj. 
dětmi od 5 do 7 let. Od začátku pod-
zimní sezóny jsme dali dohromady 
nové trenérské kvarteto:   Hana Vlčko-
vá, Pavla Hanzlová, Milan Malý a Jaro-
slav Olešovský. Zatím to vypadá, že to 
děti baví a mají chuť dál pokračovat a 
zlepšovat se. Nyní chodíme každé 
pondělí od 16 do 17 hodin trénovat do 
tělocvičny kanické školy a věříme, že 
naše společné úsilí povede k tomu, 
aby tato parta mohla hrát mistrovskou 
soutěž. 

Už se stalo dobrou tradicí, že na na-
šem „řícmanském zimním stadionu“ 
jsou organizovány hokejové tréninky 



 

 

pro děti do 14 let nazvané „Základy 
hokejové techniky“, které se konají 
každou sobotu od 9:00 do 10:00 ho-
din. Tréninky vede pan Petr Vojanec a 
aktuální informace k nim najdete na 
facebookové stránce "Základy hokeje 
Řícmanice". 

Sportovní klub připravuje na poslední 
den roku, tj. 31.12.2022 od 10 hodin 
na hřišti tradiční  „Silvestrovský fotbá-
lek“,  na který jste všichni srdečně 

zváni. Něco na zahřátí bude samo-
zřejmě připraveno. 

 
Sportovní klub Řícmanice přeje všem 
svým příznivcům, fanouškům a všem 

našim občanům příjemné prožití 
svátků vánočních, mnoho štěstí a 

hlavně zdraví v roce 2023. 

 
Za SK Řícmanice  

Jaroslav Olešovský ml. 

 

 

Sportovní klub hledá správce areálu fotbalového hřiště,  

jedná se o sečení, lajnování, atd. – bližší informace poskytne  

předseda Michal Masařík  osobně, nebo na tel.č. 608 250 211. 

 
 

HASIČI INFORMUJÍ 
 
Dobrý den Řícmanice, 

24. září proběhl na koupališti další 
ročník soutěže ve vaření gulášů, kdy 
jsme, za velké účasti návštěvníků, 
ochutnávali různé druhy gulášů. Ná-
sledně odborná a veřejná porota vy-
brala ty nejchutnější. 

Stejně jako každý podzim pořádáme 
Branný závod pro děti, tak ani letos 
tomu nebylo jinak. V sobotu 15. října 
se sešla hrstka odvážných a šikovných 
dětí na cvičáku, ti nejmenší za dopro-
vodu rodičů. V podzimním sychravém 
počasí byla účast závodníků malá, a 
proto jsme byli rádi, když nás podpoři-
li i rodiče dětí, převážně maminky 
sokolky a postavily samostatnou kate-
gorii soutěžících.  

 

Společně jsme si tak opět užili krásné 
sobotní dopoledne. 

Rádi bysme již nyní pozvali děti a je-
jich rodiče na Branný den 2023. Pro-
tože, nejsme z cukru, nejsme ze soli, 
my jsme z Řícmanic! 
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12. listopadu jsme provedli sběr že-
lezného šrotu. Tentokrát jsme museli 
improvizovat a šrot svážet za pomocí 
přívěsného vozíku, protože naše 
hasičská Avia je momentálně v nepo-
jízdném stavu. 

A ani technika, která slouží pro potře-
by výjezdové jednotky sboru dobro-
volných hasičů, jejíž zřizovatelem je ze 
zákona obec Řícmanice, na tom není 
lépe. Máme na mysli cisternovou 
automobilovou stříkačku CAS 25 Ško-
da 706 RTHP. O tom, že se jedná spíše 
již o historickou techniku, než prvozá-
sahové vozidlo není pochyb, stačí se 
podívat po okolních obcích, jakou 

výjezdovou technikou disponují oni. 
Možná je nyní vhodná chvíle i touto 
cestou požádat stávající zastupitelstvo 
obce, aby se přinejmenším nad tímto 
zamyslelo. 

Naplánovanou Ostatkovu zábavu 
17.2.2023 musíme zrušit, z důvodu 
rekonstrukce restaurace. 

14. ledna 2023 se na Hasičské zbrojni-
ci uskuteční Výroční schůze SDH Říc-
manice, kam tímto zveme všechny 
naše členy. 

Za SDH Řícmanice a výjezdovou  
jednotku  obce Řícmanice,  

Zdeněk Alexa  

 

VČELAŘSKÝ KOUTEK 
 

„Na Štěpána není pána“. 

Touto dobou si včely dopřávají zimní-
ho odpočinku a nejlepší pro včelstva 
jsou teploty pod bodem mrazu a sně-
hová pokrývka. Jedině takto je spo-
třeba zimních zásob malá a pomůže 
tak včelstvu nastartovat rozvoj v před-
jaří. Jediný zásah do včelstva v této 
době je aplikace Varidolu v podobě 
aerosolu, nebo fumigace jako preven-
ce proti varoáze. Ale nechme teď 
včely spát. 

Je třetí adventní neděle, na tradičním 
adventním věnci svítí již třetí svíce a 
nastává čas, kdy bychom si měli najít 
chvíli pro sebe, pro rodinu a své blíz-
ké. Děti dopisují seznam posledních 
přání a od dveří prostupuje vůně cuk-
roví. Adventní věnec má kruhový tvar, 

který je odrazem bezpečí a míru. Svíč-
ky na adventním věnci by se měly 
zapalovat v protisměru hodinových 
ručiček a každá má svou symboliku. 
Právě ta třetí představuje blížící se 
období Vánoc a radosti, která je s 
tímto obdobím spojená. 

Lidové rčení „Na Štěpána není pána“ 
pravděpodobně pochází z dob, kdy 
chasníci a pacholci mohli odejít od 
svého pána či sedláka a najít si novou 
službu. Štěpánská tradice v některých 
dědinách na jihu Moravy velí, že si 
musí v tento den chasa  zvolit nového 
stárka. Hodová chasa se potká v míst-
ní hospodě, kde za bujarého veselí, 
koštu letošních vín a tradičních zpěvů 
probíhá tajná volba hlavního stárka. 
Odstupující stárek tak chasu seznámí s 



 

 

výsledkem voleb a nově zvolený stá-
rek musí své zvolení stvrdit a vypít 
pohár vína naráz. Pak se chasa baví do 
pozdních hodin. Všechno je napsané, 
kdyby si to třeba stárek druhý den 
nepamatoval. Tak ať je na Štěpána 
veselo i v Řícmanicích. 

A protože i u nás máme své tradice, s 
mnohými se jistě o Vánocích pozdra-
víme a zazpíváme koledy, ať už to 
bude u vánočního stromu na návsi, 
nebo v místní hospodě. 

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

 

A jak už se stalo kamennou tradicí, ani 
o svátcích tomu nebude jinak. 

 

Manželé cestují autem: 

„Za 500 metrů odbočte doleva…“ 

„Za 800 metrů odbočte doprava…“ 

„Zhubněte o 10 kilogramů …“ 

„Karle, myslíš, že nerozeznám tvůj hlas 

od navigace?“ 

 

Tož ten druhý 

ANKETA 

„Máte děti?“ 

„Ano, mám dvě děti.“ 

„Pijete alkohol?“ 

„Ano, mám dvě děti.“ 

 

Tak ať nám bzučí i o Vánocích. 
Za řícmancké včelaře 

 Pavel Harry Křížek 
 

 

ŘÍCMANICKÝ ZÁLISTEK 
 
Zima 2022  
V závěru sezóny sleduji s jistým zne-
pokojením podobně slabé srážkové 
úhrny, jako jsme měli na začátku 
roku. Na rostlinách to díky shozené-
mu listí již není poznat, ale když jsem 
před pár dny dával do pořádku zele-
ninový záhon, tak se mi prášilo od 
rýče. Se sněhem to bývá v zimních 
měsících čím dál horší, takže reálně 
hrozí, že bude začátek blížícího se 
jara velmi suchý, což je pro zahradní-
ky vždy špatná zpráva. Ale třeba nás 
zima něčím překvapí. Na zahradě 
zbývá kromě rytí také poklidit kon-

tejnerované rostliny. Ty odolnější, 
kterým nevadí mráz, pouze přesku-
pím na jedno místo a obsypávám 
mulčem, choulostivější druhy je lepší 
na zimu schovat do skleníku, fóliáku 
nebo do studeného sklepa, ale tam 
kvůli uskladněnému ovoci a zelenině 
příliš prostoru nezůstalo. Mezi prv-
ními rašícími druhy bývají zjara zimo-
lezy, proto je potřeba jim věnovat 
jistou péči již nyní.  
Vhodné je zejména bohaté zamulčo-
vání, které brání nežádoucímu vysu-
šování okolí mělce kořenících keřů v 
období holomrazů. Tyto nejranější 
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bobuloviny rovněž ocení přihnojení 
pomocí NPK a dřevěným popelem – 
obojí pokud možno na sníh. Dále 
mám v plánu přesazování nějakých 
starších rostlin zimolezů, které jsem 
dal při výsadbě před pár lety příliš 
nahusto, a teď se mi obě řady spojily 
do jedné neprostupné houštiny. Tak-
to přehuštěné keře se velmi špatně 
obírají a navíc bobule uvnitř málo 
větrají a mohou být napadeny napří-
klad padlím. Vzrostlé zimolezy se 
naštěstí přesazují poměrně snadno, 
tyto rostliny nepouští kořeny hlouběji 
než 20-30cm a tudíž je lze vyrýt bez 
většího poškození. Pro nové výsadby 
tedy doporučuji využít jen jednu řadu 
keřů s rozestupy kolem 2m. Pokud 
tvar stanoviště vyžaduje více řad, pak 
by mezi nimi měla být dostatečně 
široká ulička - optimálně až třímetro-
vá. Taky je konečně čas si trochu 
pohrát s kompostem, který po větši-
nu roku zakrývají dýně, cukety a čas-
to i různá nečekaná překvapení, jež 
tam na jaře samovolně vyklíčí. Kom-
post pro nás představuje zcela nepo-
stradatelnou součást zahrady, má 
vyhrazen poměrně velký prostor pod 
starou jabloní a je mu věnována pat-
řičná pozornost. Bez zásoby kvalitní-
ho substrátu vzniklého rozložením 
téměř veškerého biologického odpa-
du ze zahrady i kuchyně si vůbec 
nedovedu představit, jak bych doká-
zal zajistit všem rostlinám perfektní 
výživu. Samozřejmě lze využít i umělá 
hnojiva, ale organický materiál je z 
mnohých důvodů nenahraditelný. 

Mimochodem často se setkávám s 
velmi zvláštními názory na to, co do 
kompostu patří a nepatří. Někdo se 
bojí ořechového listí, jiný posekané 
trávy, nejděsivější ingrediencí jsou 
ale slovy mnohých zahrádkářů různé 
nahnilé či plesnivé plody. Ty, kteří 
váhají, mohu ubezpečit, že kom-
postovat lze bez obav veškerý rost-
linný materiál - půdní bakterie, hou-
by, žížaly a další organismy přítomné 
v kompostu si se vším hravě poradí. 
Do popelnice nevyhazujeme praktic-
ky žádnou organiku, využije se i dře-
věný popel.  
Co na kompost opravdu nikdy nehá-
žeme je použitý olej a některé extra 
odolné trnité rostliny jako hloh, šípek 
či opuncie. Ty se totiž jen tak snadno 
nerozpadnou a dokážou propíchnout 
i rukavice. 
 

 
Přeji všem pohodové vánoční svátky 
a pěstitelům úspěšné přezimování 
jejich zelených miláčků. 

 
Michal Hladký 

plna.zahrada@gmail.com 
www.plnazahrada.cz 

 



 

 

 

KOLEJOVÁ 
 
Vážení příznivci nejen železnice, 
utíká to, utíká, podzim je za námi.  
A protože už ho nic moc neomezova-
lo, byl už trošku více plodný. Naše 
paní předsedkyně už vzala vedení 
pevně do ruky, a ač se to nezdá, je to 
znát. Netajila se s tím, že hodlá více 
propojit Kolejovou s mládeží. Jak řek-
la, tak udělala. Zkontaktovala obě 
mateřské školky, které jsou v obci a v 
říjnu vznikly dvě zábavná úterní dopo-
ledne. Podíleli se na nich členové 
spolku, kteří neměli pracovní povin-
nosti. Jako první nás navštívili žáčci a 
žákyně lesní školky Šemíček. Dětem 
jsme ukázali modely dvou vlaků. Regi-
oJet a historickou jednotku Trans 
Europe Express od DB. Tyto detailní 
modely velice lákaly dětské oči. Děti si 
také mohly vyzkoušet, jak se pracuje s 
vysílačkami. Poté nám na památku 
nakreslily nádherné výkresy a obdrže-
ly občerstvení, podobné jako cestující 
ve žlutých vlacích. Na závěr dětem 
Kolejačky Svatava a Karolína zahrály 
loutkové divadlo. Děti pod vedením 
svých učitelek nám na oplátku před-
vedl, co se ve školce naučily. Zazpívaly 
nám a trošku zatancovaly. Byly to 
opravdu krásné dvě hodinky. Hned 
následné říjnové úterý přišly děti z MŠ 
Řícmanice. Tady jsme malinko pro-
gram obměnili. Vlaky a občerstvení 
zůstalo stejné. Jen místo divadla dě-
tem paní předsedkyně Kolejové Bo-
hunka přečetla pohádku O neposlušné 

mašince. Na to téma pak mohly děti 
nakreslit obrázky. Děti nám na oplátku 
daly malý dárek. Spolupráci se škol-
kami bychom nechtěli opustit, na 
příští rok pro ně plánujeme vlakový 
výlet do Vracova na zahradní železnici. 
Obě akce proběhly díky mnoha lidem. 
Asi nejdůležitější je, zmínit firmu pana 
Jančury, RegioJet. Od ní jsme pro děti 
dostali pomerančové džusy, které 
dostávají cestující na cestě žlutými 
vlaky. Takže velký dík. Protože obě 
akce probíhaly na soukromé zahradě, 
patří dík také Kamilovi Kyzlinkovi star-
šímu. Perfektně přichystal zázemí a 
pomohl se stavbou trati pro modely. 
Jako dobrovolnice nám také moc po-
mohla Monika Ševčíková, která se 
starala o „bistrovůz s kávou.“ No a 
samozřejmě díky všem Kolejákům, co 
si na děti udělali čas. 

 
Podzim také patří vaření guláše na 
místním koupališti. Letos jsme nesou-
těžili, chtěli jsme přenechat místo 
posledníčka někomu jinému. Ale šli 
jsme se  Zdeňkem Fasorou podívat a 
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ochutnat pár vzorků. A bylo to těžké, 
protože všechny guláše byly luxusní. 
Tedy alespoň ty, co jsme stihli ochut-
nat. U nás dostali všichni palec naho-
ru. 

Na podzim proběhla rovněž parní jízda 
z Brna do Tišnova. Součástí akce byla i 
prezentace nových souprav pro I. 
koridor, s názvem Moravia. U toho 
jsme opět nechyběli se Zdeňkem Fa-
sorou a reportáž najdete na webu 
kolejova.cz v sekci články. A co nás 
nyní čeká? Předně zde mám nabídku 
od paní předsedkyně. Ráda by v příš-
tím roce uspořádala společně s námi 
výlet (nejen) pro seniory z Řícmanic. 
Směřovat by měl do Troubska, do 
restaurace Vechtrovna. Termín bude 
uveřejněn dle zájmu. Čili nechejte si to 
projít hlavou a pak kontaktujte mne, 
tedy jednatele Kamila na tel. 
739065154. Dále nás v prosinci čeká 

naše tradiční zakončení sezony s tom-
bolou. (Jak čtete tento příspěvek, už 
bude minulostí.). A po dvou letech 
23.12.  v pátek proběhnou opět Váno-
ce s Novou radnicí v Brně, kde jsme 
součástí prezentací, společně s SMT 
železniční modeláři Brno. A závěrem? 
Nenechte se rozhodit dokola omíla-
ným slovem krize, ani bezradnými 
politiky, ani rostoucími cenami. Do 
nekonečna růst nemohou a vše má 
své vyústění. Užijte si poklidné Váno-
ce, tou správnou nohou a bez bo-
lehlavu vykročte do nového roku, 
abychom se mohli potkat nejen na 
stránkách zpravodaje, ale i osobně. 
Mnoho štěstí, zdraví a pevné nervy 
nám všem. Vaši Kolejáci.  

 
Za Kolejovou z.s. 

 Karolína Kyzlinková 
  

 
 

 ŘÍCMANŠTÍ SENIOŘI  
 

Milí senioři,  

zveme vás na předsilvestrovské přá-
telské posezení, které se uskuteční 
27.12.2022 od 18.00 hodin v obecní 
knihovně. Přijďte si popovídat, za-
vzpomínat, a kromě dobré nálady a 
cukroví na ochutnání, vezměte sebou i 
drobný dárek do tomboly. Ten dárek 
skutečně malý….třeba skleničku do-
mácí marmelády, vonnou svíčku,  

 

 

 

oříšky apod. A abychom se dobře 
bavili, zařadíme i nějaké zábavné sou-
těže. 

Bude pro vás připraveno malé pohoš-
tění, jste srdečně zváni! 

 
Blanka Koutská 

 
 
      



 
 

 

 ORA ET LABORA 2010  
 

Adventní poznámka 
V evangeliích je dosti podrobně po-
psán čas, místo a okolnosti narození 
Ježíše. 
Je popsáno, co tomu předcházelo, 
komu a pro koho a za jakých okolností 
se Ježíš narodil. 
Základní poselství tohoto děje je ve-
skrze duchovní podstaty. Narodil se 
Spasitel ! 
Bůh vzal na sebe lidskou podobu a od 
té chvíle nesl společně s Marií a Jose-
fem těžký úděl.Hned po narození 
museli odejít do Egypta, protože král 
Herodes, který v té době v Judsku 
vládl, nechtěl přijít o moc. 
Narození Mesiáše, které bylo proro-
kováno několika proroky v rozmezí 
několika set let, bylo z pohledu Hero-
da velkým nebezpečím. Jeho obrovská 
touha po moci jej dovedla do stavu, 
kdy nechal povraždit v celé zemi 
chlapce, až do dvou let věku. 
Ježíš se s rodiči mohl vrátit až po smrti 
Heroda. Poselství, které přinesl všem 
lidem byla naděje, 
že se přiblížilo Království, kde lid bude 
žít v lásce a milosrdenství Spasitele. 
Stáli o to lidé té doby ? Nevíme. 
Ale víme, že pastýřům bylo zvěstová-
no nebeskými anděly, že Spasitel, 
kterého očekávali 
je mezi nimi. Jaká to musela být bázeň 
v srdcích pastýřů, když se rozjasnila 
noc a zářící andělé 

jim oznamovali tuto skutečnost. Ale ta 
radost, jak se z toho překvapení 
vzpamatovali, byla tak veliká, 
že se ještě v noci vydali do Betléma, 
do místa, které jim anděl popsal. A 
jako poděkování Stvořiteli 
přinesli dary Spasiteli. Byli chudí, při-
nesli jen malé dary, zato s velkou ra-
dostí a láskou. 
A jak je to dnes po 2022 rocích ? 
Jaké má adventní doba pro nás posel-
ství? Máme mnoho symbolů, světel, 
ozdob poutačů atd. 
To vše je materiální rovina. Kde je ale 
dnes ta rovina duchovní? Kde se dnes 
nachází víra, láska, odpuštění, přijetí 
druhých, pomoc slabším, pokora, 
pravda, soucit, radost z úspěchů přá-
tel, sousedů atd.? Není to zahlušeno 
sobeckostí, lží, narcismem, nezájmem 
o slabší, neúctou ke starším ? 
Hlavně žít ten materiální svět, bez 
duchovního rozměru. Konzumovat 
všechno a všude. 
Tento čas je zvláštní a vždy zcela výji-
mečný, ale můžeme jej prodloužit po 
celý rok, budeme-li chtít. Záleží jen na 
každém z nás. Přeji všem, aby byli 
otevřeni tomuto poselství, které 
nám přinesl narozený Ježíš. Abychom 
žili v pravdě, uměli přijímat ty, kteří to 
opravdu potřebují.  

Uměli jít po cestě, kterou nám svým 
příchodem na tento svět Ježíš ukazo-
val. 

 



 

 

19 

 
Přeji všem, aby uměli otevřít svá 

srdce, poznali Jeho lásku nejen na 
vánoce, ale i po celý příští rok. 

 
za Ora et labora 2010 Leoš Kubíček 

 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
 

 
 
 
 

Jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky  
2023 proběhne v  sobotu 7.1.2023 
 
 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 

 
 

 

Fotografie do tohoto zpravodaje poskytli : 

Věra Alexová, Hana Janošková, Jitka Martínková, Renata Diatková, Eva Olešovská.      

Za fotografie všem děkujeme ! 
 

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. 2023. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1. 3. 2023. 
 



 
 

KALENDÁŘ  AKCÍ  
 

 

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED 

V sobotu 24.12. 2022 ve 22 hod na návsi pod vánočním stromem 

 

SETKÁNÍ SENIORŮ 

V úterý 27.12. 2022 vánoční posezení seniorů od 17. hodin v obecní knihovně. 

Vezměte dobrou náladu, cukroví na ochutnání, malinký dáreček do tomboly  

a přijďte mezi nás! Jste srdečně zváni! 

 

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 

31.12.2022, v 10:00 hod na fotbalovém hřišti  

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky 2023 - v sobotu 7.1.2023. 

 

VÝROČNÍ SCHŮZE SDH ŘÍCMANICE 

14.ledna 2023 nad hasičskou zbrojnicí 
 

 

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
 

POTRAVINY DAVID 

 
24.12. 7:30-16:00 

25.12.  7:30-17:00 

26.12.  7:30-19:00 

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. 7:30-17:00 

1.1.2023  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 15:00) 

28.12.  11.00-22:00 (KUCHYNĚ DO 15:00) 

29.12.  11.00-22:00 (KUCHYNĚ DO 15:00) 

30.12.  11.00-22:00 (KUCHYNĚ DO 15:00) 

31.12.  11:00-15:00 ( NEVAŘÍ SE) 

1.1.2023.   ZAVŘENO 

Od  2.2. 11:00-22:00 

Veselé Vánoce 



                    

DĚTI Z MŠ ŠEMÍČEK 

 



 

HASIČSKÝ KOTLÍK 2022 

 ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN    18.12.2022 


