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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
všechny vás srdečně zdravím v příjemném období, kdy zima odchází a jaro se
neza-držitelně blíží. V letošním roce jsme si užili více mrazu, než je obvyklé,
dokonce se letos nepřetržitě 14 dní bruslilo, což ocenili především děti. Ani dospělí
ale nestáli opodál a dokonce došlo i k velkému hokejovému utkání, kterého se
zúčastnili muži ze všech koutů Řícmanic a mimořádný výkon podal např. i pan
Lajcman.
Také sněhová nadílka nám působila více problémů než v loňském roce. S potěšením musím sdělit, že v příštím roce očekáváme výrazné zlepšení v zimní údržbě
místních komunikací. Došlo k dohodě s místním občanem, který se bude v zimě o
naše komunikace starat.
Tak, jak jsme slibovali, je naší prioritou v letošním roce uskutečnit dvě déle
naplánované akce.Jedná se o přechod na návsi u obchodu a autobusovou zastávku
v lokalitě Štuky, směr Kanice.
Po úspěšném dokončení většiny nových povrchů místních komunikací, došlo k
výraznému zrychlení provozu. Proto nejen tyto dvě investiční akce jsou v plánu
celkového zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Se společností Urbania se tvoří
nová pasportizace místních komunikací a nového dopravního značení, kterým
chceme řešit bezpečnost v celé obci. Na tyto akce se snažíme získat dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury a z dotačního programu Jihomoravského
kraje
V letošním roce se chceme více věnovat našim seniorům. Jejich pravidelná setkání
se chystáme obohatit o nějaké zajímavé doplňkové programy, samostatné akce a
doufáme, že tím povzbudíme k aktivitě širší okruh našich seniorů. Tímto vyzýváme
naše seniory i prostřednictvím našeho zpravodaje k návrhům a námětům, co by
pro ně bylo zajímavé.
Myslíme i na pestré kulturní a sportovní vyžití všech generací a zapojujeme se do
dotačního programu Jihomoravského kraje „Rodinná politika“ a hlásíme se do
soutěže „Obec přátelská rodině“. I zde se můžete těšit na různé akce, které budou
zajímavé pro celé rodiny od dětí po seniory.
Rádi bychom dále zvelebovali naše sportovní zázemí s koupalištěm. Neustále
hledáme cesty k naplnění již dříve vytvořeného projektu "Areálu sportu a volného
času". Zatím pokračují práce na budoucím parkovišti za fotbalovým hřištěm.
Ještě se musím vrátit k místním komunikacím. Přestože se podařilo opravit
mnohem více komunikací, než jsme všichni čekali, jsme si vědomi toho, že se "na
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všechny nedostalo". O to víc mě mrzí, že se na mě někteří "mračí", že právě u nich
to není tak, jak by si přáli a to jde někdy i o úseky komunikací, kde se nekopalo.
Nebylo opravdu finančně možné a hlavně rozumné zvládnout víc. Snad se nám
časem podaří i "přinutit kraj" k rekonstrukci povrchu krajské silnice vedoucí obcí,
která je skutečně v některých místech v žalostném stavu.
V Řícmanicích je toho více, čemu bychom se chtěli věnovat. Dluhy máme
v opravách nebo v dokončení povrchů některých místních komunikací, ve výstavbě
či opravě chodníků, dořešení výstavby zásobování vodou v obci, dokončení
výstavby splaškové kanalizace, kterou se z různých důvodů nepodařilo vybudovat,
využití prostor nad obchodem s případnou rekonstrukcí celého objektu, využití
půdních prostor v budově obecního úřadu, rekonstrukce topení v objektu
restaurace a úpravou interiéru kulturního sálu apod.
Naším cílem je věnovat se těm projektům, na které je možné získat co nejvíce
finančních prostředků z dotačních titulů našich ministerstev, různých fondů
evropských i českých, nebo financí přímo z Bruselu.
Nové programovací období je teprve na začátku a postupně jsou vypisovány nové
dotační výzvy z různých oblastí. Proto píši o tom, co s jistotou uděláme v letošním
roce, a o dalších aktivitách, které se uskuteční v dalších letech, budeme postupně
informovat.
Zastupitelstvo uvítá náměty a spolupráci občanů, což někteří již činí a jsme tomu
rádi.Na závěr přeji všem brzké jarní probuzení a ve zdraví prožitý klidný a
pohodový rok 2016.
Libor Slabý, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatek za komunální odpad 2016
Poplatek je splatný nejpozději do 31.5.2016
Sazba: 500 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice, cizince, za
každý objekt určený nebo sloužící k rekreaci, dále za dům s č.p. nebo byt, kde není
žádná osoba hlášená k trvalému pobytu.
Variabilní symboly při bezhotovostní platbě:
• občané s trvalým pobytem v obci, rodinné domy
VS 12016xxx (kde xxx ječíslo popisné domu, nuly se doplní zleva)
• občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy
VS 116xxxyy (kde xxx je č. popisné domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní zleva)
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• za prázdné domy s č.p. nebo byty, kde není žádná osoba hlášená k trvalému
pobytu
VS 52016xxx (kde xxx je číslo popisné domu, nuly se doplní zleva )
• za chaty bez trvalého pobytu
VS 62016xxx (kde xxx je evidenční číslo chaty, nuly se doplní zleva)
• za cizince
VS 72016xxx (kde xxx je ev. č. chaty, č.p. rodinného domu, nuly se doplní zleva)
Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337

Místní poplatek za psy 2016
Poplatek je splatnýnejpozději do 31.5.2016
Sazba:150 Kč za prvního psa a 225 Kč za každého dalšího psa
Důchodci:80 Kč za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa
Variabilní symboly při bezhotovostní platbě:
• občané s trvalým pobytem v obci
VS 32016xxx(kde xxx je číslo popisné domu, nuly se doplní zleva)
• občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy
VS 316xxxyy kde xxx je č. p. domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní zleva)
Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1341

Platby lze provádět:
•

hotovostně v úředních hodinách (Po: 15-18 hod, St: 9-11 a 15-17 hod)
na pokladně OÚ Řícmanice, Komenského 68.
• bezhotovostně na účet obce Řícmanice č. 1345044329 / 0800, k.s. 0308
Posíláte-li platbu prostřednictvím internetového bankovnictví, můžete do zprávy
pro příjemce vypsat:
• co hradíte (odpady, pes)
• u odpadů jména všech osob, za které hradíte, u psů jméno majitele
• číslo popisné, u chat číslo evidenční i se zn. E, jinak nelze poznat, zda se
jde o chatu

Svoz nebezpečného odpadu
Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 14.5.2016 na návsi v době
od 10.00 do 11.00 hodin. Je nezbytné vyčkat příjezdu obsluhy svozového vozu a
odevzdat odpad přímo do rukou obsluhy.Podrobné informace budou zveřejněny
nawww.ricmanice.cz a vývěsce obecního úřadu dva týdny před termínem svozu.
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Informace z kroniky:
Narozené děti v roce 2015:
Zemřelí občané v roce 2015:
Počet přistěhovaných občanů v roce 2015:
Počet odstěhovaných občanů v roce 2015:
Počet obyvatel k 1.1.2016:

8
9
14
27
771

Strom života k 1.1.2016 po 5 letech
Rok narození
1921
1922 – 1926
1927 - 1931
1932 - 1936
1937 - 1941
1942 - 1946
1947 - 1951
1952 - 1956
1957 - 1961
1962 - 1966
1967 - 1971
1972 - 1976
1977 - 1981
1982 - 1986
1987 - 1991
1992 - 1996
1997 - 2001
2002 - 2006
2007 - 2011
2012 - 2016
Celkem
Průměrný věk

Věk
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Muži
1
4
7
7
11
21
21
19
19
22
32
43
32
19
26
12
17
21
41
10
385

Ženy
0
4
8
11
12
22
24
14
26
28
20
35
39
20
19
17
20
28
25
14
386

Celkem
1
8
15
18
23
43
45
33
45
50
52
78
71
39
45
29
37
49
66
24
771

41,4

42,3

41,8

Statistika jmen a příjmení k 1.1.2016
Různých jmen 202, z toho nejvíc:
Jiří (25), Jana (24), Jan (23), Petr (20), Tomáš (17), Martin (17), Hana (15), Lukáš
(14), Karel (13), Eva (13), Marie (12), Josef (12), Pavel (11), Michal (11)
Různých příjmení 421, z toho nejvíc:
Slabý – 7, Slabá - 4
Heger – 6, Hegerová – 4
Prokop – 6, Prokopová - 4
Petra Katolická
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Vítání občánků
Milí rodiče, dne 3. 4. 2016 v dopoledních hodinách proběhne v sále Obecní
knihovny vítání našich nejmenších občánků do života.Tento krásný zvyk je u nás
velmi starý a jsme rádi, že přetrvává dodnes a těší se zájmu všech rodičů našich
nejmenších dětí. Prosíme rodiče, kteří se chtějí se svými dětmi vítání občánků
zúčastnit, aby svou účast potvrdily na obecní úřad telefonicky č. 545 227 567,
nebo emailemna adresu obec@ricmanice.cz.
Zveme rodiče, děti a všechny jejich blízké na tento slavnostní akt a těšíme se na
Vaši účast.
Blanka Koutská

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Několik statistických čísel za uplynulý rok 2015
Knižní fond: 2673 knih
Počet registrovaných čtenářů: 57
Počet návštěvníků knihovny(čtenáři, internet, besedy, deskové hry, on-line
služby): 952
Výpůjčky:1653 knih
Návštěvy webových stránek: 209
On-line katalog z domu: 111
V porovnání s minulým rokem došlo u všech položek k lehkému nárůstu, jen počet
registrovaných čtenářů (to je těch, co v kalendářním roce zaplatili členský poplatek) lehce poklesl.
Příjemné je, že se mírně zvýšil počet čtenářů dětských, a to těch nejmenšíchpředškoláků a menších školáků. Ti jsou také pravidelnými návštěvníky knihovních
prostor a hrají zde deskové hry pod vedením paní Venduly Borůvkové a tak se pro
ně příjemnou formou seznamují s tímto prostředím a s knihami vůbec.
A několik zajímavých novinek:
Z knih pro dospělé:
Vondruška Vlastimil:Husitská epopej-vyšel již III. díl
Davouze Marta (Železná): Vypadni z mýho života - s nadhledem popisuje události,
které ji přiměly ve zralém věku ukončit několik desetiletí trvající manželství s TV
magnátem.
Dům v Bretani- vtipným způsobem nás seznamuje s její další životní poutí
po přesídlení do malé vesničky na pobřeží oceánu v Bretani.
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Jiroutová Františka: Velmi vzdálený oheň - psychologický román o dospívání.
Sparks Nicholas: Nezapomenutelná cesta a Nejdelší jízda - dvě knihy
bestsellerového spisovatele olidských osudech.
Wood Barbara:Věštkyně a Doktorka Samantha - tradičně napínavé a dobré
příběhy z minulosti.
Z knih pro děti:
Borůvková Vendula: Annie a Berlepsové - napínavý příběh třináctileté Annie,
včetně cestování v čase od naší spoluobčanky.
Hawking Lucy: Jirkův tajný klíč k vesmíru, Jirkův vesmírný lov pokladů, Jirka a velký
třesk - knihy s dětským napínavým vesmírným příběhem, doplněné o nejmodernější poznatky z vesmíru. To vše z pera vynikajícího odborníkana výzkum
vesmíru a jeho dcery.
Kolektiv autorů:101 o lidském těle - malý čtenář je jednoduchým způsobem
seznamován s lidským tělem.

Burza knih
V měsíci dubnu bude v knihovně uspořádána burza knih v duchu:
“Přines a daruj knihy, které se Ti líbily a které si nechceš ponechat
a odnes si knihy, které se Ti zalíbí.”
Knihy (max.10 knih na osobu, nepoškozené a novější, jak pro děti, tak dospělé a
beletrii činaučné) přineste do knihovny s předstihem: v sobotu 9.4. a v neděli
10.4.vždy od 9.00 do 12.00 hod.
Vlastní burza se bude konatod pondělí 11.4. do soboty 16.4.vždyod 15.00 do
18.00 hod.

Povídání s paní Vendulou Borůvkovou
Dne15.4.2016 od 17.00 hod se uskuteční v místní knihovně interaktivní ,,povídání“
s naší spoluobčankou paní Vendulou Borůvkovou o její knize pro děti Annie a
Berlepsové (dobrodružná cesta z malajské džungle do starého Tibetu a zase zpátky
- zpátky k vlastnímu srdci). Na toto povídání srdečně zveme naše děti i jejich
rodiče.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nové programy, nové zážitky….
Když se neděje občas něco nového, může to být ve školce „jednotvárné až nudné“,
i když při živosti, různých temperamentech a chování našich dětí, je to dost málo
pravděpodobné, že by vůbec mohla taková situace někdy nastat.A nejen děti jsou
inspirací a motivací, ale i samotní zaměstnanci přichází s vlastními novými nápady
a návrhy, co bychom mohli nového a dalšího s dětmi podnikat a ve školce zažívat.
Tak například nová aktivita pro děti „PRAHRA“, kterou máme pravidelně 1x za
měsíc. Získali jsme kontakt na odborně školenou lektorku v tomto programu, která
nám nejprve vše ukázala, vysvětlila učitelkám, rodičům i dětem. A co to vlastně je?
„Original Play“ tzv. PRAHRA je
obyčejné hraní si s dětmi na žíněnce
s lektorkou, něco jako když si spolu
hraje třeba opice s mláďaty. Program je
výsledkem 30letého výzkumu chování
dětí, dospělých a divokých zvířat při hře,
usiluje o zlepšení vztahů mezi
jednotlivci i skupinami tím, že nahradí
agresi a násilí mezi lidmi láskou a péčí, a
o to, aby se každé dítě cítilo milováno a
v bezpečí. Vytváří bezpečný prostor pro transformaci fyzické a verbální
agrese.Reakce, spokojenost a nadšení dětí jsou veliké a těší se „na Káju“, až si
s nimi přijde zase hrát.
V měsíci únoru jsme poprvé vyzkoušeli Edukační programy pro mateřské školy,
které nabízí Moravská galerie Brno. Pro nás to byl současně i výlet dopravou IDS
Brno. Navštívili jsme Pražákův palác, kde jsme se seznamovali s moderním a
novým uměním a blíže si prakticky
vyzkoušeli umělecký směr „Kubismus“, kdy děti měly seskládat a
dokreslovat část rozstříhaného obrázku za pomocí čtverce, obdélníku a
kruhu. Zpočátku na to děti koukaly
překvapeně a nevěděly co s tím, ale
po velmi malé chvilce se daly do
výtvarného díla tak, že jsme málem
nestihli včas odejít a ujel by nám vlak.
A v březnu hned další novinka. Přijelo k nám Sférické kino.Že nevíte, co to je?
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Jde vlastně o tzv.mobilní planetárium, které se ve školce během 20minut postaví,
děti leží uvnitř kopule na měkkých, pohodlných karimatkách a pod úhlem 360° se
promítají sférické filmy, např. o stromech, oceánech, vesmíru, o lidském těle, aj.
Děti úžasem ztichly a jen naslouchaly, pozorovaly a oddávaly se nabízeným
zážitkům.
A to zdaleka není vše, co děti v naší školce zažívají a poznávají. Myslíte tedy, že
máme čas se ve školce nudit nebo je to u nás jednotvárné? Je tomu právě naopak.
Máme co dělat, abychom to všechno, co chceme dětem nabídnout, spokojeně a
s radostí poznávali a stále se něčemu novému všichni učili.
Přejeme i vám, čtenářům zpravodaje, nové a příjemné zážitky.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ ŘícmaniceMgr. Hana Janošková, ředitelka

CO SE DO ÚVODNÍKU NEVEŠLO
Domnívám se, že mi bylo právem vytknuto, že obec informuje jen o zásadních
věcech a málo informuje o různých menších opravách, či stavebních akcí, které
však mají pro některé z nás velký význam. Proto na tomto místě najdete přehled
toho, co se bude dělat v obci v nejbližší době.
V nejbližší době nás tedy čeká:
• výměna dosluhujících dveří obchodu
• vybudování chodníku po složité výstavbě kanalizace v horní části ulice Na
Vyhlídce
• Správa a údržba silnic JMK přislíbila opravit silnici k novému chodníku
naproti restaurace
• sběrné místo (ekodvorek) - vyrovnání terénu, dodělání plotu a pořízení
nového skladovacího prostoru
• koupaliště - tradiční předsezónní opravy, nátěr bazénu a oprava jeho dna,
úprava cirkulace bazénové vody, oprava starého venkovního posezení,
oprava a nátěr zábradlí, oprava a nátěr objektu strojovny a zázemí pro
plavčíky
• rekonstrukce distribuční soustavy elektrického vedení na ulici Husova od
restaurace směrem ke Kanicím a v chatové oblasti - zde ještě není znám
přesný termín
• odizolování a oprava povrchu skladových prostor na koupališti u silnice tzv. hašiše
• zábradlí u schodů na ulici Komenského
O dalších akcích vás budeme nadále informovat.
Libor Slabý, starosta
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TJ SOKOL ŘÍCMANICE
V závěru minulého roku jsme pořádali tradiční, oblíbené vycházky - zlatonedělní a
silvestrovskou. Zlatonedělní vycházkase podle pamětníků konala již po 26. Pod
heslem: „Co se osvědčilo, to je potřeba opakovat“, a proto jsme se opět vydali
autobusem do Babic, následovala první část pěší túry do Křtin, navštívili jsme
tradičně Křtinský chrám a poslechli zvonkohru. Po obědě U Fárlíků jsme pak
pokračovali nejkratší cestou zpět do Řícmanic.

Silvestrovského běhu do schodů v Bílovicích se zúčastnilo 5 závodníků z Řícmanic.
Sportovní rodina Tomášů se na stupních vítězů umístila 4x! Maminka, tatínek,
Vojta a nejmladší Viktor, který mezi nejmladšími chlapci získal 1. místo. Velká
gratulace patří také Báře Alexové, která byla v kategorii starších žákyň nejmladší a
s neuvěřitelným časem 36:00 sekund získala 3. místo.

Viktor Tomáš

Vojta Tomáš

Bára Alexová

13. února se naše mladší žákyně zúčastnily župního přeboru v plavání v plaveckém
bazénu v Řečkovicích. Nejmladší Baruška Břínková získala diplom za 3. místo.
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21. února jsme pořádali společně s Obcí Řícmanice, Sportovním klubem a SDH
Dětský maškarní karneval. V krásných maskách přišlo 30 dětí. O zábavné
odpoledne se postaralo Divadlo Na vlnce (www.navlnce.cz) s herečkou a moderátorkou Českého rozhlasu Jarkou Vykoupilovou. Pro děti byly připravené hry,
písničky, malá tombola, i krátký divadelní příběh o malém medvídkovi. Každé dítě
se na podiu zúčastnilo soutěže na poznávání zvuků, hlasů zvířátek, a každý šikula
byl samozřejmě odměněn. Tentokrát si mohli i maminky a tatínkové vysoutěžit
malé odměny.Děti odcházely s balónkem, sladkostí a jistě i s hezkým zážitkem.

Ještě pozvánka pro všechny dospělé i děti, kteří váhají, zda přece jen cvičení
nezkusit.Každou středu od 18 hod probíhá zdravotní hodina s fyzioterapeutkou
Ivou. Jedná se o cvičení na velkých míčích, s overbaly, nebo posilovací gumou
Thera Band.
Od 19.00 hodiny střídavě probíhá Power jóga se Silvou – sudý týden, a posilovací a
protahovací cvičení s Ivou - lichý týden.
Stále probíhají hodiny florbalu pro žáky, ženy i muže, stolní tenis pro děti, dospělé
i seniory a klasické cvičení pro všechny věkové kategorie od předškolních dětí až
po seniory. Můžete se kdykoliv přidat, vyzkoušet a rozhodnout se.
A co dalšího nás čeká kromě pravidelného cvičení v nejbližší době? Školící a
cvičební neděle s instruktorkou fitness, turnaj ve stolním tenise, velikonoční
vycházka, děti se mohou těšit na oblíbené Čarodějnické rejdění, Zálesácký závod
zdatnosti, a samozřejmě Dětský den - tentokrát na téma… tak to bude
překvapení! Těšte se!
Nejbližší akcí však bude volební valná hromada, která se koná 18.3. Jsem ráda, že
všichni dosavadní členové budou do výboru znovu kandidovat, a jsou ochotni se
další tři roky spolupodílet na chodu naší jednoty.
Děkuji celému dosavadnímu výboru za obětavou práci při zajišťování velkého
množství akcí pro velký počet účastníků, a za nemalou, zato nezábavnou práci
při administrativním vedení naší jednoty. Také děkuji všem cvičitelům za jejich
pravidelné hodiny, které věnují svým svěřencům!
Eva Olešovská, starostka TJ
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SK ŘÍCMANICE
Muži
Zimní přípravu mužstvo mužů začalo hned začátkem ledna v pondělí 4.1.2016
v hale na Veterině. Tam trénovalo každé pondělí.Od poloviny února začala
příprava dvakrát týdně. Bohužel účast na trénincích je minimální. Do začátku
soutěže mužstvo odehraje minimálně tři přátelská utkání na hřišti Janouškova.
Začátek jarní sezóny je 3.dubna 2016 v 15:30 hodin na domácím hřišti s mužstvem
Soběšice „B“.
Starší přípravka
Halové tréninky jsme zahájili 24.11.2015 v hale v Babicích, kam budeme chodit
každé úterý až do Velikonoc.
Vzhledem k tomu, že v letošní zimní sezóně byly zorganizovány různé „zimní
halové ligy“, což je velký závazek ve formě „co víkend to turnaj“, rozhodli jsme se
žádné z těchto zimních lig z časových důvodů nezúčastnit.
Proto také nebylo jednoduché sehnat soupeře na náš vlastní turnaj, který jsme
uspořádali 9. ledna v Tišnově.Na tomto jediném halovém turnaji jsme
v konkurenci 5-ti týmů obsadili 3.místo.
Halovou sezónu jsme si ještě zpestřili dvěma přátelskými zápasy v Bílovicích.Jarní
sezónu začínáme 3.dubna 2016 ve 13:30 h na domácím hřišti proti Svratce.
Mladší přípravka
Mladší přípravka také zahájila zimní přípravu 24.11.2015 v hale v Babicích
společně se staršími kluky.
Také pro mladší přípravku byly organizovány „halové ligy“, kterých jsme se ze
stejných důvodů nezúčastnili.Pro mladší přípravku bylo uspořádáno několik
halových turnajů, my jsme byli pozváni na Lesnou, na Vodovu a do Adamova.
Největšího úspěchu jsme dosáhli na našem turnaji v Tišnově, který jsme
vyhráli.Jarní sezónu začínáme 3.dubna 2016 v 11:30 h na domácím hřišti proti
NORDICu.
Tréninky obou našich přípravek na hřišti
Venkovní tréninky na našem hřišti začnou nejpozději ve středu 30.3.2016. Na tyto
tréninky zveme také všechny zájemce o fotbal, začínající a neregistrované mladé
fotbalisty a fotbalistky již od 5-ti let.
Tenis
Čeká nás nová sportovní sezóna a věříme, že po „zimní přípravě“ se ve zdraví opět
sejdeme a s novým elánem zahájíme sportovní aktivity a tenisovou sezónu 2016.
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Jak jste si již mohli všimnout, srub byl posunut více do areálu koupaliště. Před
srubem vznikne zakrytá pergola, kde bude možné při nepříznivém počasí ukrýt
svoje tělo.
Pronájem hodin na tenisových kurtech pro rok 2016 zůstává stejný jako v roce
2015, proto prosíme všechny, kdo mají rezervované hodiny, aby si jejich pronájem
zkontrolovali a potvrdili jej zaplacením u správce kurtů.
Jelikož se zvýšila poptávka na pronájem tenisových hodin na rok 2016, je třeba
zaplatit příspěvky a pronájem hodin nejpozději do 10. dubna 2016 !!!Kdo tak
neučiní, jeho hodiny budou nabídnuty novým zájemcům.
Noví členové se mohou hlásit na pronájem volných hodin, který je vystaven
na nástěnce SK Řícmanice pod čekárnou.
Ceník pronájmu kurtů na rok 2016 :
• 1000,- Kč/hodinu – nečlen SK Řícmanice
• 500,- Kč/hodinu – člen SK Řícmanice – po zaplacení členského příspěvku
SK a odpracování minimálně 10 - ti brigádnických hodin
• 100,- Kč/hodinu – volný pronájem
Hrací řád a pravidla pro rok 2016 zůstává stejný jako v roce 2015.Předpoklad zahájení tenisové sezóny (dle počasí) a dokončení prací předpokládáme 22.dubna.
Přípravné práce na tenisovou sezónu 2016 :
2. – 3. dubna 2016
Jarní úklid, pokládání antuky
9. – 10. dubna 2016
Dokončení prací, válení kurtů, kdykoliv od 9 – 19 hodin
nebo po domluvě se správcem
22. dubna 2016
Osazení kurtů a odzkoušení stavu povrchu
Bližší info na tel. čísle 608 113 831 – Pavel Trávníček, správce areálu SK Řícmanice.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
v sobotu 13.2.2016 v ranních hodinách při otevření místního obchodu, nefungovaly v objektu některé spotřebiče a vytápění. Následně se zjistilo, že je sklep
zatopený vodou, což způsobilo výpadek elektrické energie a nefunkčnost
plynového kotle, který byl celý zatopen. Po dohodě se starostou se na místo
dostavila výjezdová jednotka SDH obce a započala průzkum. Zjistili jsme, že voda
ve sklepě dosahuje výšky 1,5 metru. Následně jsme ověřili odpojení elektrických
obvodů a odpojili přívod plynu. Na odčerpávání jsme použili motorovou stříkačku
12

PS 12 a na dočerpání vody, kterou již motorová stříkačka nenasála, jsme použili
zahradní čerpadlo. Práce byla znesnadněna velkým množstvím uskladněného
materiálu, který se ve sklepě shromažďoval již řadu let. Tato havárie byla
způsobena neodborným postupem při doplňování topného systému.
Výjezdová jednotka obce se rozrostla o nového člena, a tak čítá již 13 lidí. Pokud
by měl někdo další zájem přihlásit se do jednotky, bude vítán. Může se tak podílet
na bezpečnosti v obci, ale i tam, kde bude zrovna potřeba naší pomoci.
Naše cisternová stříkačka stále čeká na opravu zadní části karoserie, kde jsme
svépomocí odstranili její část, která chrání čerpadlo. Důvodem byla velká koroze,
což již nesplňovalo podmínky bezpečného provozu na pozemních komunikacích.
Současný stav je tedy ten, že zadní část vozidla je ve stylu „kabrioletu" a čeká se na
peníze z obce, aby se mohlo v opravě pokračovat.
S přicházejícím jarem se budeme soustředit i na péči o naši veteránskou techniku,
a to zejména o „Erenu", které se budeme věnovat nejen po technické stránce, ale
zajisté s ní vyrazíme i na srazy, kde bude moci opět zaujmout přihlížející, anebo
opět získat nějakou cenu. Pro neznalého je tato činnost mnohdy chápána, jako
ztráta víkendových dní, strávených nad rozpadající se technikou, ale právě i ona
reprezentuje naši obec.
9.1.2016 proběhla výroční schůze SDH Řícmanice.Jako vždy se zde hodnotila
činnost sboru za předešlý rok.Schůze se konala v sále restaurace u Lajcmanů, za
účasti nejen členů SDH, ale i pozvaných zástupců organizací, působících v obci,
starosty obce a sousedních sborů.
S fotbalisty jsme i tento rok postavili kluziště na kurtech a čekali, až začne
mrznout. Jakmile se dostala teplota pod bod mrazu, tak jsme neotáleli a začali
stříkat vodu, aby se již druhý den mohlo na kluzišti bruslit. Jelikož se voda na led
musí nanášet v tenkých vrstvách, aby promrzla, trvalo to často i celou noc. Letos
se bruslilo celkem 12 dní, což je za poslední tři roky nejdelší bruslařská sezóna v
Řícmanicích.Kluziště mohli zdarma využívat nejen Řícmaňáci, ale i všichni příchozí.
Na kluzišti se odehrál i hokejový zápas mezi hasiči a fotbalisty, kterého se nakonec
zúčastnili všichni, kteří přišli a měli odvahu hrát. Zápas si užili nejen hokejisté, ale i
přihlížející diváci. Jak zápas skončil, již ani nevíme, ale zlámány byly troje brusle a
několik hokejek. Drobných pohmožděnin a podlitin po pádech na led bylo rovněž
několik, ale na toto si nikdo nestěžoval.
Za výjezdovou jednotku SDH obce a SDH obce Řícmanice, Zdeněk Alexa
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Náledí je neodradilo
Leden se svým “ledem” druhou lednovou sobotu opravdu vyznamenal. To, co
předvedl svým uměním našim koledníkům, na to jistě hned tak nezapomenou. Asi
většině z nás se z domu 9. ledna 2016 moc nechtělo. Kluzko bylo až běda, na
vycházku to tedy opravdu nebylo, ale odvážní králové a královničky se od své pouti
k pomoci druhým odradit nenechali. V prvním roce jsme měli v Řícmanicích šest
koledníků, další rok devět a letos jejich počet stoupl na dvanáct.
Po poledni se koledníci začali shromažďovat na návsi u kříže, a když se seřadili do
skupinek, tak přišel P. Michal Seknička z Babic nad Svitavou, aby koledníkům
požehnal na cestu… Jeho povzbuzení našim koledníkům bylo spontánní a pohladilo
duši.I koledníčci P. Michala mile přivítali a pozdravili.Nejmladší trojice hned
předvedla, jak budou koledovat, takové přivítání jistě nikdo nečekal.Zkrátka
pohotoví a zdvořilí jak dobří králové.
Krátce po 13 hodině se skupinky
rozdělily a každá šla na svoji
nelehkou
pouť.
V některých
místech museli koledníčci dávat
pozor na každé šlápnutí, aby
některá královská nožka neskončila
v sádře…Cestou koledníci na dveře
našich domů psali požehnanou
křídou tři písmena K+M+B. A co
vlastně znamenají? Většinou si
myslíme, že jména tří králů –
Kašpar, Melichar a Baltazar, ale K znamená Kristus, M znamená Mansum – dům a
B znamená Benedicat – ať požehná. Tedy K+M+B = Kristus ať požehná tento dům.
Za tři až čtyři hodiny se koledníci vraceli. Pro humor, který z nich vyzařoval, nebyla
na nich poznat únava. V teple se pak usadili kolem stolu u sálajících kamen, kde
pro ně byl nachystaný čaj, chlebíčky, cukroví a malý dárek. Vzájemně si sdělili, jaká
byla cesta, co se jim přihodilo a hned se domlouvali na příští koledování.
V pondělí večer byly kasičky otevřeny na Obecním úřadě v Řícmanicích za účasti
starosty obce. V letošním roce bylo vybráno 14.729,- Kč.
Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu
Tříkrálové sbírky. Skupinky obětavě doprovázely: paní Martina Drlíková, Věra
Alexová, Jiřina Tomková a Ivana Slaná. Zvláštní poděkování patří paní Ivaně Slané,
která se o zdárný průběh sbírky zasadila především - od přípravy královských šatů,
chystání občerstvení, domlouvání s koledníky až po odevzdání finanční částky.
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Děkujeme také všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou do kasiček koledníkům a
nebyli lhostejní k potřebám druhých.
Velké poděkování patří i koledníkům - královničkám a králům: Elišce Zemanové,
Michalce Drlíkové, Gábince Sobolové, Anežce Švancarové, Aničce, Jozífkovi,
Klárince a Lucince Hustákovým, Terezce Malé, Kateřince Křížkové, Barunce
Alexové a Filipovi Tomkovi, kteří se vydali na strastiplnou cestu a nenechali se
odradit ani za ploty štěkajícími psy ani ledovou cestou.
Díky vám všem.
Jiřina Krajíčková, za Ora et Labora 2010

klub deskových her
Letošní zima byla dosti bídná, což ovšem do Klubu deskových her přivedlo spoustu
nových tváří. Hrálo se téměř každé úterý! Vedle v tělocvičně navíc souběžně
probíhají sportovní kroužky Sokola, takže hlavně starší děti si zvykly chodit „dřív“ a
procvičit si před tréninkem i mozkové závity. Rekord se, myslím, pohyboval kolem
patnácti hráčů, což v praxi znamenalo, že jsme málem zabrali i stůl paní
knihovnice!
Abychom skvělou zimní sezónu náležitě
zakončili, vyhlašuji tímto obecní přebor
v kvízových a vědomostních hrách! Nikdy
vás nevzali do A-Z kvízu nebo Milionáře?
Nezoufejte! Máte šanci! O titul Řícmanická
hlava a Řícmanická hlavička a věcné ceny
budou soutěžit dospělí i děti ve dvou
věkových kategoriích a to v neděli 3. dubna
od 15 hodin v knihovně v Řícmanicích.
Připraveny budou například hry z edice BrainBox pro děti, hry iKnow, Regionální
kvízové hry na téma Jižní Morava a Praha, Kvízy do kapsy, karty z edice Timeline
Vynálezy, Objevy či Události, nebo populární Česko a Český film.
Zveme děti, rodiče i prarodiče – zaregistrujte se na mailu: vendulala@email.cz,
nebo mi nechte zprávu v knihovně. Další informace i o klasických herních útercích
najdete na facebookové stránce KlubDeskovychHerRicmanice, či napište na výše
zmíněný mail. Těšíme se!
Vendula Borůvková
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VČELAŘSKÝ KOUTEK
„Březen bez ledu, Řícmanice plné medu“
Pranostiku beru jako předsevzetí.Vždyť štěstí přeje připraveným.
Vždy když každoročně vidím někde kvést sněženky, říkám si, zima odkráčela na
vedlejší břeh a s postupným odchodem ztrácí svou sílu. Dny se prodlužují a ptáci
po ránu svým zpěvem připomínají svůj návrat.Včely se pomalu probírají z vegetačního klidu.Důkazem jsou prolety včel v době teplejších dnů.A zima? Zanedlouho
zimu bude připomínat obraz „Krajinka v zimním hávu“ z filmu Slavnosti sněženek.
A neboť se v úlech zatím nic nového neděje, odlehčil bych včelařský sloupek
vzpomínkou na několik osobností, postav, příběhů, pohádek, které mají přímo, či
nepřímo něco společného se včelí tématikou a můžou tak být k zamyšlení,
úsměvu, nebo třeba k pobavení.
Ing. František Pantůček – bývalý starosta obce, jednatel ZO (včelaři) Bílovice nad
Svitavou a zapálený bývalý včelař s bezmála čtyřiceti včelstvy. O medu a skořici směs medu a skořice napomáhá k odeznívání příznaků nemocí. Vědci ji doporučují
jako velmi účinný prostředek (viz Řícmanický zpravodaj č.3/2008)
Jan Ámos Komenský - „ Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více
milovati, než z mnoha knih učených.“
Albert Einstein - Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky
života.
PhDr. Jiří Kotas - bývalý český politik, poradce Václava Klause, v současné době
uprchlý v Kanadě, kde se skrývá před českými soudy. V roce 1992 neúspěšně
kandidoval na post prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky pod
jménem Jiří Včelař Kotas.
Jiří Dienstbier - napsal na svoji Facebook-ovou stránku: „Příroda se zbláznila. Moje
včely nosí v prosinci pyl.“Ministr pro lidská práva má své včelí stanoviště se čtyřmi
včelstvy v bezprostřední blízkosti úřadu vlády ČR.
Jan Svěrák – po vítězství soudního sporu s web úložištěm a dnešními problémy s
financováním filmů, se ve svém rozhovoru zmínil: „Mám čtyři včelstva, včely
chovám již dvanáct let. Když je rozšířím na šedesát včelstev, třeba mě to uživí.“
Příběhy včelích medvídků - v podobě večerníčku z televizních obrazovek
opakovaně přenáší úsměvy na dětské tváře. Hlavní postavy tvoří neposlušní
čmeláčí kluci Čmelda a Brumda.
Manželka - většinu času pilná jako včelka.
Jediný neorganizovaný včelař v Řícmanicích – včely chovám alternativně na tzv.
volné stavbě. Kolik jsi měl v loňském roce medu? Žiji v úplné symbióze se včelami,
nic po nich nechci a rád bych, aby nechtěly nic ony po mně.
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„O dvou vtipných larvách – kapitola včela“ krátká animovaná pohádka. Zde bych
si dovolil vložit odkaz:http://www.jenpohadky.cz/larva-vcela.html
Rád bych prostřednictvím zpravodaje
poděkoval
včelaři
Ing.Kubíčkovi, který osobně
navštívil drtivou většinu včelařů
za úče-lem aplikace léčby včel
aero-solovým vyvíječem.
Tak ať̌ nám i v předjaří bzučí.
Za řícmanické včelaře Pavel
“Harry” Křížek

lesní školka šemíček
Školka blízká přírodě
Ráda bych v krátkosti představila Lesní školku Šemíček, která v obci funguje zhruba
od poloviny roku 2013., samozřejmě ze začátku v „záběhovém režimu“. Lesní
školku prezentujeme jako školku se sídlem v Řícmanicích, i když se vlastně nachází
již na Bílovickém katastru. Zázemí školky je umístěno v blízkosti stájí Dětské
jezdecké školy v lokalitě dříve nazývané „Na Mlynářce“. Zázemí tvoří kompletně
vybavený stan jurta, suchá ekologická WC a v současné době dokončujeme nový
přístřešek s pergolou, kde bude umístěna letní a zimní jídelna zároveň se
zastíněným prostorem na hry, rukodělné výrobky apod. To vše najdeme
v oploceném areálu, kde je i hřišťátko s pískovištěm, v letních měsících sprcha
s bazénkem a hlavně přírodní zahrada s bylinkovou spirálou a dalšími záhonky,
malým lesíkem pro hry a velkou travnatou plochou.Ale stejně našim hlavním
zázemím je les, který máme všude kolem.
Základním principem fungování Lesních klubů a školek pro děti je pobyt dětí venku
– v terénu i na přírodní zahradě. Práci s dětmi se přizpůsobuje ročnímu období i
aktuálnímu počasí. Je kladen důraz na spolupráci s rodiči i prarodiči. Mohou se
společně s dětmi účastnit našich programů a zapojit se do dění ve školce. Jsme
členy asociace Lesních školek a řídíme se společně stano-venými principy
fungování Lesních školek. V současné době do školky dochází 8 -10 dětí,
z Řícmanic, Brna, Blanska, Adamova. Max. počet dětí plánujeme na 12 dětí pro
celodenní docházku a max. 4 děti na půldenní docházku. Školka bude v plném
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provozu po dokončení stavby dalšího zázemí s pergolou pro letní stolování a práci
s dětmi v zastíněném prostředí.Dokončení plánujeme v měsíci květnu.
V rámci školky nabízíme hlavně pobyt v přírodě, ať už v lese, který máme „za
humny“ nebo na školkové zahrádce. Jedenkrát týdně mají děti angličtinu zábavnou
interaktivní formou, pískáme a bubnujeme, hrajeme divadlo.Učastníme se mnoha
akcí společně se školkou v Řícmanicích hlavně s tím, že společně využíváme
dopravu autobusem za plaveckým výcvikem, lyžováním apod. Navštěvujeme
loutkové divadlo, plánujeme pravidelné návštěvy Mahenovy knihovny a hvězdárny
v Brně, kde je pro děti připravovaný program.
Nabízíme příměstské tábory, zážitkové víkendy – první noc bez rodičů a další akce
pro veřejnost kde se rodiče nebo prarodiče účastní našich akcí společně s dětmi.
V neposlední řadě mají děti v pravidelném programu jezdeckou školičku, od
jarních měsíců 2x týdně. Pro děti s handicapem (vadné držení těla, psychické
poruchy a další handicapy) nabízíme v rámci docházky do školky i hipoterapii
v rozsahu dle domluvy s rodiči popř. lékařem či fyzioterapeutem.
Školku podporuje Jihomoravský kraj,
Ministerstvo
životního
prostředí,
Oseva s.r.o, obec Bílovice nad Svitavou,
MAS Moravský kras a další partneři.
Zveme všechny! Přijďte se k nám
podívat, po dohodě kdykoliv v provozní
době
a nebo na nejbližší den
Otevřených dveří 22.4. 2016 kdykoliv
od 15.00 do 18.00hod. Budeme se těšit
na setkání s vámi i vašimi dětmi, pro
které budou připraveny soutěže, rukodělné výrobky, právě upečené buchty a
samozřejmě svezení na konících.
Kontakt: www.skolkasemicek.cz, djsricmanice@centrum.cz, tel. 737 850446
Lenka Lišková
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historické okénko
Co se v Řícmanicích řešilo před více než 100 lety?
anebNahlédnutí do zápisů z výborových schůzí:
23. října 1910: „Vyřízeny veškeré pohřební útraty za neznámého oběšence, který
na území zdejší obce zemřel.“
20. listopadu 1910: „Zakoupiti dva pláště pro ošetřovatelku nakažlivou nemocí
onemocnělých ponechává se p. obvodnímu lékaři, by je sám zakoupil, vyhlásiti,
která žena by se věnovala ošetřování nemocných.“
2. dubna 1911: „Usneseno, by Ant. Ševčíkovi, pohrabáči z Kanic bylo oznámeno, že
škarpa u silnice u Hliníku připadá dle mapy obci, by na ni dále nesekl, zároveň, by
za useknutý topol hradil obci 10 K.“
7. května 1911: „Poněvadž Ant. Ševčík pohrabáč z Kanic se stran topolu
nevyrovnal, usneseno, záležitost tu podati okres. silničnímu výboru.“
1. května 1913: „Od 1. května 1913 začne noční hlídka, která musí býti správně
dodržována. Kdyby někdo na hlídku nešel, určí se mu 1 K pokuty. Na to dosavadní
hlásný Slaný Štěpán zavolán a sděleno mu, že ze služeb obce propuštěn jest a by
příslušné věci, které patří obci odevzdal Fran. Kapustovi, což on také přislíbil, že
vykoná.“
29. června 1913: „Hlásný František Kapusta žádá, by mu bylo dovoleno nositi
poboční zbraň, obecní výbor se usnesl, že až zbraň bude potřebovati, že obec mu ji
zaopatří.“
18. října 1914: „Usneseno všemi hlasy přítomných, by brancům, kteří byli při
nynějším podzimním odvodu odvedeni a k vojsku se dostaviti musí, dáno bylo
cestovné každému 2 K.“
28. listopadu 1915: „ Předkládá obraz, který označuje přátelství našeho spojence
Jeho Veličenstvo císaře p. Viléma německé říše a jeho Veličenstvo císaře pána
Františka Josefa I. říše naši. Obraz slouží, jako vzorek pro objednávky v ceně 2 Kor.,
který sobě p. Albert Kokrda ponechává.“
19. března 1916: „Školní záchody nefungují, proto by se opravily a tak zdi netrpěly
nasáknutím močůvkou.“
19. března 1916: „Nový zatímně ustanovený hlásný nechce za dosavadní odměnu
sloužiti, ponechává se do příští výborové schůze.“
Ze zápisů výborových schůzí uloženýchv archivu v Rajhradě vybrala D.M.
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rozhovor s…
Vážení čtenáři, tentokrát jsme se sešli se skupinkou našich dětí od 5 do 12 let a
povídali si na téma „hodnocení zpravodaje a názory na rozvoj naší vesnice“☺.
Potěšilo nás, že se tu všem dotázaným hezky bydlí a moc líbí.
Znáte náš Řícmanický zpravodaj?Myslíte si, že by tam měla být i stránka pro
děti?
- Zpravodaj znám, prohlížím si tam jen fotky. Líbily by se mě tam vymalovánky.
- Ano, čtu jen zadní stranu, co bude. Chtěl bych tam nějaké křížovky, nebo vtipy…
- Já jsem se tam jednou viděl na fotce, na první stránce!
- Mně by se líbilo, kdyby tam bylo víc obrázků a nějaké hádanky…
Líbí se vám v Řícmanicích, a co nejvíc ?
- Mě se tady moc líbí, třeba fotbal, tenis…
- Mě se líbí, že je všude blízko, třeba na koupaliště, do cvičení.
- Já mám nejraději hřiště U sovy a prolízačky na koupališti.
- Mě se nejvíc líbí koupaliště.
Kdybyste uměli čarovat, co byste přičarovali?
- Já bych chtěla plaveckou školu a plavecký bazén.
- Já bych chtěla na koupališti tobogán, ale jenom krátký!
- To mně by se líbil veliký tobogán a skokanský můstek.
- Já bych chtěl velkou školu v Řícmanicích, a taky kino, divadlo…
Děkujeme za odpovědi, předáme panu starostovi pro inspiraci na žádosti pro další
dotace.
Připravily Eva Olešovská a Blanka Koutská

bio odpady
Před ekodvorem je přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Bude trvale
přístupný a občané zde mohou kdykoliv bioodpad ukládat. Pokusíme se umístit
ještě kontejner k lokalitě Na Skále a do oblasti směrem ke Kanicím
Těm občanům, kteří si zažádali o domácí kompostéry, budou bezplatně
dlouhodobě zapůjčeny během měsíce března. Domácí kompostéry jsou ještě volné
a občané o ně mohou požádat telefonicky na tel. č. 545 227 567, 607 027 778,
mailem na obec@ricmanice.cz nebo přímo na obecním úřadu.
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Pro občany, kteří nemají možnost dovézt bioodpad do velkých kontejnerů, budou
vlastnit domácí kompostér, a přesto budou mít velké množství bioodpadu
přesahující kapacitu kompostéru, nabízí obec službu odvozu tohoto bioodpadu.
Obec dále pořídila nový obecní štěpkovač. Štěpkování pro občany, kteří si dovezou
na ekodvůr dřeviny ve standardním množství, bude zdarma.Využití štěpkovače
mimo ekodvůr bude zpoplatněno.
Služba štěpkování bude probíhat po telefonické dohodě s naším pracovníkem
panem Martinem Hábou na tel. č. 732 161 635.
Našimi službami a opatřeními chceme dosáhnout výrazného omezení pálení,
zejména suché trávy a listí, což nám všem hodně ničí životní prostředí a
znepříjemňuje život nedýchatelným kouřem.
Věříme ve zdravý rozum a nechceme „pálení v obci“ řešit vyhláškou.
Co do bioodpadu patří:
- zbytky jídel rostlinného původu - zbytky ovoce a zeleniny
- zbytky pečiva a obilnin
- kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
- čajové sáčky
- květiny
- tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma
Co do bioodpadu nepatří:
- zbytky jídel živočišného původu (maso, kosti)
- plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad (chemikálie, léky,
postřiky, barvy, baterie)
- směsný odpad
- stavební odpad
- textile
- cigarety, popel, uhlí
- jednorázové pleny
- uhynulá zvířata
Libor Slabý, starosta
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!!! malíři pozor !!!

vyhlašujeme novou soutěž pro děti
Příští vydání našeho zpravodaje bude předprázdninové, proto jsme zvolili téma

„Naše koupaliště“
Nakreslete dva obrázky.Na první - letní koupaliště v současné podobě.U druhého
obrázku můžete popustit uzdu své fantazii a vytvořit nový, řícmanský aqvapark.
Zvolte si techniku, která vám nejvíc vyhovuje (pastelky, vodové barvy, tužka….),
nakreslete na výkres A4. Na zadní stranu nezapomeňte napsat jméno, příjmení,
adresu a věk.
Obrázky můžete přinést přímo na obecní úřad, nebo je vhoďte do schránky OÚ.
Nejpovedenější obrázky zveřejníme nawebových stránkách obce a autory
odměníme.
Holky a kluci! Pusťte se do kreslení, na vaše obrázky se už moc těšíme!

INZERCE:
Koupím Rodinný Dům k trvalému bydlení, tel. 724 118 370
Realitní kancelář OKNO NEMOVITOSTÍ
22

KALENDÁŘ AKCÍ
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
ve čtvrtek 31.3.2016. od18.00-19.00 hodin,
v pátek 1.4.2016 od 10-12 hodin a 17-18 hodin v kanceláři MŠ

SETKÁNÍ SENIORŮ
Jarní přátelské setkání seniorů s cimbálovou muzikou ,,Řícmanica“.
ve čtvrtek 24.3.2016 v sále restaurace U Lajcmanů od 18.00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v neděli 3.4.2016 v dopoledních hodinách

PŘEBOR V KVÍZOVÝCH A VĚDOMOSTNÍCH HRÁCH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
v neděli 3. 4. 2016 od 15 hodin v knihovně v Řícmanicích
JARNÍ FOTBALOVÁ SEZONA ZAČÍNÁ
v neděli 3. dubna 2016 na hřišti v Řícmanicích
11:30 mladší přípravka, 13:30 starší přípravka, 15:30 muži

POVÍDÁNÍ S PANÍ VENDULOU BORŮVKOVOU
v pátek 15.4.2016 od 17 hod v knihovně o její knize pro děti (viz str. 7)

POSEZENÍ U CIMBÁLŮ
sobota 23.4.2016 v sále restaurace u Lajcmanů

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU
proběhne duben-květen 2016 - termín bude upřesněn

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
14. 5. 2016, 10,00 – 11,00 hodin na návsi.
Je nezbytné vyčkat příjezdu obsluhy svozového vozu.

RESTAURACE U LAJCMANŮ
pro Vás připravila:
25.března 2016 Zelený čtvrtek – zelené pivo, uzená žebra a tatarák
26 – 28. března 2016 Velikonoční speciality

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, Alena Hegerová. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příští číslo vychází v červnu 2016. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1. 6. 2016.
Foto na titulní straně: Věra Alexová

