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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
opět nám společně nastalo období, které vybízí dospělé k zamyšlení, či bilancování,
děti k očekávání a naději.
My dospělí přemýšlíme nad končícím rokem a vzpomínáme na věci dobré i špatné, na
vše, co se nám povedlo víc a na to, co bychom nejraději udělali jinak. Ale zpravidla je
už na to pozdě a je to za námi.
To naši nejmenší mají teď asi období nejlepší. S napětím očekávají blížící se Vánoce.
Jestli zase přijde Ježíšek, zda napadne sníh a těší se, že si třeba letos konečně zabruslí
na řícmanském kluzišti. I když to zatím moc nevypadá.
A taky je tu pár "starých známých", kteří mi ve srandě sdělí, co by se ještě vše mělo
udělat, než „tu nebudou“. Na to jim odpovídám, že na to mají ještě čas a hodně toho
spolu určitě zvládneme.
Na obecním úřadě také začínáme bilancovat a hodnotit letošní končící rok. Byl
opravdu náročný. Snad dost jsme toho zvládli, jsou však také věci, které se nám
nepodařilo splnit. Z mého pohledu to ale není neúspěch, neboť vše bylo ovlivněno a
podřízeno zdárnému dokončení doplnění kanalizace. A jak jsme v průběhu stavby
zjišťovali, hlavně nutností oprav povrchů místních komunikací ve větším rozsahu, než
bylo původně v projektu plánováno. To se nakonec podařilo, a to dokonce bez dalšího
zadlužování obce. Patří za to velký dík zhotovitelské firmě Přemysl Veselý, zastoupené
zejména panem Jiřím Kosinou a panem Vetrákem a společnosti AP Investing, dozorující
a administrující náš projekt. Zde bych rád poděkoval paní Kláře Čelechovské a panu
Ing. Romanu Třískovi.
S novými povrchy komunikací došlo samozřejmě k očekávaným problémům
s neukázněnými řidiči, které žádné dopravní značení v jejich rychlé krasojízdě
nezastaví. Na četné dotazy tedy odpovídám, že je zastupitelstvo dohodnuto řešit
bezpečnost silničního provozu komplexně v celé obci. Z finančních důvodů k tomu
dojde začátkem příštího roku.
Z dalších akcí, které budou realizovány v roce 2016 je připravený přechod pro chodce u
obchodu a přislíbená autobusová zastávka v lokalitě Štuky. Na obě stavby se budeme
snažit o získání dotací.
Dále bychom chtěli dokončit započatou výstavbu parkoviště za fotbalovým hřištěm.
Vážení občané, přeji vám všem v klidu prožitý advent i zbytek roku 2015. Dětem na
vánoce štěstím rozzářené oči a dospělým trošku méně lesku v očích na bujarého
silvestra. Ať se všichni společně setkáváme v roce 2016.
Libor Slabý, starosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz domovního odpadu
Od nového roku dochází ke změně firmy zajišťující odvoz a nakládání s odpady. Obec
uzavřela smlouvu se společností KTS EKOLOGIE s.r.o., která působí v mnoha obcích,
např. v sousedních Bílovicích nad Svitavou. Pro občany nedochází k žádné zásadní
změně. Poplatek se na rok 2016 nemění a svozovým dnem zůstává úterý. Ale
příjemnou změnou je, že svoz odpadu bude probíhat každé úterý.

Likvidace BRO (biologicky rozložitelného odpadu)
V rámci úspěšné žádosti o dotaci na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu pořídila
naše obec štěpkovač, kontejner na bioodpad a 100 domácích kompostérů.
A právě o těchto domácích kompostérech chci informovat. Žádáme občany, kteří mají
zájem o domácí kompostér, aby kontaktovali obecní úřad - telefonicky, mailem nebo
osobní návštěvou na úřadu. Přidělení kompostéru má svoje pravidla. S každým
občanem, který dostane do pronájmu kompostér, bude uzavřena smlouva o výpůjčce,
ve které se občan zavazuje po dobu 5 let kompostér využívat a umožnit k němu přístup
případným kontrolním orgánům. Po 5 letech se kompostér stane vlastnictvím občana.
Termín předávání komposterů bude upřesněn.
Velký kontejner na bioodpad bude umístěn na trvale přístupném místě v obci, aby ho
mohli občané kdykoliv využívat a nedocházelo k nepříjemnému pálení zejména
vlhkého listí a vyhrabané trávy.
Dále budou občané moci využít služeb obecního štěpkovače. Věřím, že všechna
opatření povedou k výraznému omezení nepříjemného pálení, které často doslova
zamořuje území naší obce a naučíme se společně udržovat ovzduší hodné Moravského
krasu.

Bruslení
Vážení příznivci bruslení,přestože nám poslední 2 roky počasí nepřálo, jsme opět
připraveni společně s našimi hasiči a sportovci vybudovat lední plochu v prostorách
tenisových kurtů. V případě mrazivého počasí budeme veřejnost informovat o zahájení
bruslařské sezóny.

Poděkování
Nechci být konkrétní, či někoho jmenovat, protože je velké množství těch, kteří si slova
chvály a poděkování zaslouží a nerad bych na někoho zapomněl. Děkuji proto z tohoto
místa všem jednotlivcům a spolkům za jejich nenahraditelnou aktivitu a činnost,
kterou po celý rok vytváří společenský život naší obce.
Libor Slabý, starosta
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OBECNÍ KNIHOVNA
Novinky knihovny:
1. Byl přivezen nový výměnný soubor z kuřimské knihovny - 102 knížek (dětské i pro
dospělé, beletrie i naučné). Zůstane u nás asi 1 rok a rozšiřuje nabídku.
2. Nově pořízené knihy:
Detektivní žánr: Fieber Michal: 12x vražda - 12 povídek, spojených postavou
inspektora Houdka
Kepler Lars: Stalker - pátá kniha detektivní série švédských manželů,píšících pod
pseudonymem Kepler
Dillard J.M.: Uprchlík - příběh chirurga, odsouzeného k smrti
Klasická literatura: Kafka Franz: Zámek aAmerika - dva romány světově proslulého
spisovatele
Ženské romány: Caspari Sofia: Píseň vodopádu - poslední díl historické ságy z
Argentiny /předchozí díly máme/.
Woodwiss Kathleen: Květy na vodě - historická romance o ženě, deportované do
Ameriky, kde nakonec nachází lásku
Small Beatrice: Drahoušek Jasmína - třídílný historický příběh z Irska
Česká literatura: Hanibal Jiří: Dlouhá noc nad městem - osudy malého chlapce v
období druhé světové války
Vondruška Vlastimil: Husitská epopej I. a II. Díl - románově zpracované
období15.století
Formanová Martina: Pavlína - příběh naší světoznámé modelky
Literatura pro děti: Prášková Markéta: Klobouky z Agarveny - čtyři knihy fantastických
prázdninových příběhů
Braunová Petra: Prázdniny za všechny prachy - příběh mladé dívky, která se musí
starat o své sourozence
Kinney Jeff: Deníky malého poseroutky - sedm knih příběhů malého Grega
3. V příštím roce budeme žádat o dokončení digitalizace a tím i modernizace
výpůjčního systému naší knihovny z dotačního programu MK pro veřejné knihovny.
Všem našim občanům a příznivcům knihovny přeji pohodový adventní čas, radostné
Vánoce a do dalšího roku zdraví, osobní spokojenost a klidný, mírový svět.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše děti ve školce
Každý školní rok je ve školce jiný ve svém složení třídy. Máme třídu věkově smíšenou
pro děti od 3 do 6-7let, někdy je víc kluků, někdy holčiček. V letošním školním roce
máme ve třídě 12 děvčátek a 12 chlapců. Přišly k nám děti z lesní školičky Šemíček,
z jiných školek z Brna i úplně nové, které ještě v kolektivu dětí nebyly, takže si každé
dítko zvykalo „po svém“. Někdo plakal, někdo se vztekal, někdo se usmíval a hned si
hrál.Naštěstí pro nás všechny děti, rodiče a učitelky toto „zvykací období neboli
adaptační období”brzy přejde a dnes už jsou děti spokojené, protože zjistily, že se do
školky chodí každé ráno a odpoledne nebo po obědě jdou zase domů a tak je to každý
den.
Děti máme velmi šikovné, zajímá je
spoustu věcí, jsou zvídavé, pozorují,
pomáhají si navzájem a snaží se mezi
sebou domluvit. Když k nám přijde
návštěva nebo studentky na praxi, vidí
spontánně si hrající děti v centech
aktivit, zažívají s námi zajímavá témata
a činnosti, sledují, jak děti spolupracují
s námi a mezi sebou navzájem, jak
poznávají nové věci, např.formou projektového vyučování nebo výukových programů, chodí s námi na vycházky do lesa,
které nám leckterý „brňák“ závidí. Množství různorodých zážitků během pobytu dítěte
ve školce je tolik, že až někdy dítě neví, co má vyprávět dřív, když odchází domů a
někteří si to už ani nepamatují, takže jednoduše rodičům na otázku: “Jak ses měl/a
dnes veškolce?” odpoví prostě jen „dobře“.
Ted už máme prosinec, měsíc naplněný
adventní až vánoční atmosférou, a i ve
školce je to znát. Školku jsme si vyzdobili, navštívil nás Mikuláš se svojí družinou, prožíváme adventní období, vyrábíme vánoční výrobky, malujeme
obrázky s vánoční tématikou a přitom
všem jsme se už nemohli dočkat vánoční besídky s nadílkou dárků „od Ježíška“.
Svítící oči dětí radostí a úsměv na jejich
tváři je pro nás učitelky stejně tím největším dárkem pod stromečkem ve školce.
Přejeme příjemné vánoční svátky, úsměvy a štěstí ve vašich tvářích po celý nový rok
2016.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ ŘícmaniceMgr. Hana Janošková, ředitelka
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ZAMYŠLENÍ NAD KULTUROU V OBCI
Milí sousedé, Řícmaňáci,
v průběhu roku se v naší obci koná mnoho akcí, které pořádají různá zájmová
uskupení. Třeba Sbor dobrovolných hasičů připravuje každoročně Vostatky a závody
hasičských družstev, Sokol turnaj ve stolním tenise, Dětský den, drakiádu, Martinský
průvod, mikulášskou nadílku, Zlatonedělní vycházku, taneční a mnoho dalších, SK
Řícmanice Sportovní maškarní karneval, společně pak Dětský den a Řícmanské hody,
senioři chystají svá pravidelná setkání, Ora et Labora zase duchovní akce. Ani Obec
Řícmanice nezahálí a pořádá pro občany např. ples, Řícmanský votvírák, Besedu u
cimbálu. To je jen strohý výčet dění v obci. Zajistit jednotlivé podniky stojí nemalé úsilí
pořádajících, kteří přípravám věnují značnou energii a svůj vlastní volný čas. Příležitostí
k setkání určitě není málo. Čeho ovšem stále ubývá, je počet účastníků - tedy nás,
občanů Řícmanic. A pokud to takhle půjde dál, dojde pořádajícím brzy elán a
v neposlední řadě i finance. Z naší obce se pomalu stane noclehárna pro občany,
kterým je jedno, kdo jsou jejich sousedé a co se v dědině děje. Není to škoda?
Někdy slýcháme: „Je to furt stejný, už to znám, co bych tam dělal.“ Pokud máte
nápady, jak oživit tradičně pořádané akce, popř. iniciovat něco nového, neváhejte svůj
příspěvek prezentovat osobně, telefonicky, mailem, popř. písemně vhoďte do
schránky Obecního úřadu.
S blížícím se koncem roku možná mnozí z vás přemýšlíte, co udělat příští rok jinak
nebo lépe. Zkuste svojí účastí podpořit pořádané akce. A nemusíte čekat až do příštího
roku!
Obec Řícmanice pro vás připravila letos poprvé předvánoční setkaní

„Vánoční punč“
Uskuteční se v sobotu 19. prosince 2015 od 15 do 18 hod v sále Restaurace
U Lajcmanů. K mání budou zabíjačkové speciality z kuchyně pana Lajcmana, domácí
punč (v alko i nealko variantě), různé druhy kávy, ochutnávka medů, ochutnávka
domácích likérů a pálenek, cukroví, vína a na místě pečené vafle. Pro děti jsou
připraveny vánoční dílny. Zkušená cukrářka předvede různé techniky zdobení perníčků,
které si děti sami nazdobí. Nebude chybět výroba vánočních ozdob z korálků a
originálních krabiček na dárky. Vánoční a lidové melodie zahraje cimbálová muzika
Řícmanica. Tak neseďte za pecí, jste srdečně zváni!
Kulturní výbor obce
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ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol ani v zimě nespí, ale cvičí!
Pravidelné cvičení začalo v říjnu, tělocvičnu využíváme každý den. Pravidelně cvičí
všechny věkové kategorie, od malých dětí s rodiči po seniory. Své příznivce si našlo i
středeční zdravotní cvičení, kdo váháte, přijďte vyzkoušet !
Co se v našem Sokole na podzim dělo?
Ve dnech 2.- 4.10 2015 proběhl celostátní sraz přátel pobytu v přírodě, který jsme
spolupořádali společně se župou Dr. Jindry Vaníčka a s T.J. Sokol Bílovice. V pátek
proběhlo přátelské posezení s přednáškou z historie Bílovicka, v sobotu ráno jsme jeli
autobusem k Punkevním jeskyním, propast Macochu jsme si prohlédli z horního,
dolního můstku i z lodiček a navštívili jsme poutní místo ve Křtinách. Část účastníků
zvládla pěší výlet – asi 12 km Křtinským údolím, část si prošla naši stezku zdraví Hvozd
a pak se všichni sešli u večerního táboráku. V neděli jsme se potkali v Bílovicích
u pomníku Dr. Miroslava Tyrše a prošli Těsnohlídkovo údolí.
V neděli 11. října nám počasí přálo a 30 draků se vzneslo nad Vinohrádkami při tradiční
„Drakiádě“. Po vyhodnocení nejlepších a nejhezčích draků si děti opekly špekáčky.
Večerní hra Les ve tmě letos opět přilákala spoustu odvážných dětí. Cestu podle
značek s baterkou procházely menší děti s rodiči, větší šly samy nebo po dvojicích. Po
trase hledaly označené obrázky a poznávaly lesní zvířátka a rostliny.
Martinský lampionový průvod se tentokrát vydal jinou cestou.V Močílkách brzy
odbočil úvozem k Vinohrádkám. Pořadatelé pouštěli děti do temného úvozu po malých
skupinkách, tak si tentokrát mohl každý prohlédnout spoustu svítících, krásně
vydlabaných dýní. Velké kouzlo měly i krabičky s hezkými, vyřezanými obrázky a se
svíčkou uvnitř. Když se postupně v kopci na poli sešlo všech 120 svítících lampionů,
byla to krásná podívaná pro všechny.
Ani letos některé děti nepřišly
o nadílku s Mikulášem, čertem
a andělem. Děti si pod vedením Lenky
Rovenské zatančily, dělaly z papíru
dlouhé řetězy a jako každoročně za
pomoci rodičů vytrháváním vyrobily
krásné papírové hvězdy, kterými
vyzdobily jeviště sálu. Trochu zmatku
a strach v očích dětí způsobili dva
čerti, kteří se přehnali sálem, ale
Mikuláš je rychle zahnal do kouta. A
i když děti pořád po očku sledovaly čerty, statečně přišly za Mikulášem na jeviště
odříkat básničku, nebo zazpívat písničku a za to dostaly od anděla balíček dobrot.
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Dětem se odpoledne líbilo a domů si odnášely kromě dobrot i trochu té čertovské a
Mikulášské atmosféry.
Za pár dní nás čeká naše tradiční, tentokrát již 26. Zlatonedělní vycházka. Co se
osvědčilo, to je potřeba opakovat a proto se letos sejdeme v neděli 20. prosince na
zastávce autobusu v 9.15 hodin a vyrazíme autobusem do Babic, potom se vydáme na
první část pěší túry do Křtin, kde navštívíme tradičně Křtinský chrám, poslechneme
zvonohru, a kolem poledne se opět odměníme obědem v Hostinci u Fárlíků. Zpáteční
cesta do Řícmanic proběhne podle přání účastníků, většina se jistě vydá pěšky.
Na leden jsme plánovali taneční lekce. Z důvodu malého počtu přihlášených jsme byli
nuceni domluveného tanečního mistra odvolat, a taneční nebudou!
Na začátek nového roku připravujeme tradiční turnaj ve stolním tenise. Děti si mohou
připravovat masky na dětský karneval, který organizujeme na 21.února 2016.
Za všechny pořadatele věřím, že si všechny připravované akce najdou velký počet
příznivců.
Děkuji nejen aktivnímu výboru naší TJ, ale také všem našim členům a příznivcům za
dosavadní přízeň a spolupráci v uplynulém roce a všem nám přeji hodně elánu
i v nadcházejícím roce 2016 !
Nakonec mi dovolte za celý výbor TJ Sokol Řícmanice popřát všem našim občanům
krásné a spokojené vánoční svátky, do nového roku zdraví, štěstí, lásku, pohodu a
dobrou náladu!
Eva Olešovská, starostka TJ (foto: V.Alexová)

Z činnosti Sportovního klubu Řícmanice
Organizační záležitosti
V minulých číslech Zpravodaje jsme vás informovali, že od 1.7.2015 byl spuštěn nový
elektronický projekt nazvaný „FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“, uložený na internetu
v prostředí informačního systému FAČR, který je k nahlédnutí na https://is.fotbal.cz.
V uplynulé podzimní sezóně tento nový elektronický systém plně nahradil ten původní
a měli jsme tedy možnost (a vlastně povinnost) jej v každém zápase používat. Pozitivních zkušeností je víc než těch negativních, např. „Zápis o utkání“ stačí vytvořit jen
jednou a do dalších zápasů už se jen kopíruje. Po domácích zápasech také odpadá dřívější „neoblíbená činnost“ poslat SMS s výsledkem, střelci branek, atd. Snad jedinou
negativní stránkou (která však vychází z principu tohoto systému) je povinnost kompletně se o zápis postarat pokud nepřijde rozhodčí, což se nám na podzim 3x stalo.
Přestože všechny zápisy o utkání jsou zpracovávány on-line a všechny výsledky jsou
v informačním systému k dispozici, komise mládeže FAČR naprosto nepochopitelně
„doporučila“ nezveřejňovat výsledky přípravek. Následkem tohoto „doporučení“ bylo,
že 2 kola před koncem podzimní sezóny všechny výsledky a tabulky soutěží
z internetových stránek MěFS „zmizely“. Jediným záznamem o odehraném utkání tak
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zůstaly dvě „zásadní“ informace – jméno rozhodčího (pokud se dostavil) a počet
diváků.
Muži
Mužstvo mužů zakončilo podzimní část sezóny na předposledním 10. místě s 9-ti body
s pasivním skóre 17:37. Toto umístění je pro kvalitu kádru velkým zklamáním. Na
mužstvu se ve velké míře projevila neúčast na trénincích a tudíž malá u některých snad
žádná fyzická kondice.
Na jarní část se pokusíme mužstvo posílit ještě minimálně o dva hráče, aby v mužstvu
vznikla konkurence a borci si uvědomili, že reprezentují Řícmanice a ne že si jdou
jenom o víkendu zahrát fotbal.Kdo si toto neuvědomí, bude muset po zimní přípravě
mužstvo opustit.
Zimní příprava mužstva mužů začne v pondělí 4.1.2016 v hale na Veterině. Tam
budeme trénovat každé pondělí asi do poloviny února.
Od poloviny února začne příprava dvakrát týdně – jednou venku a jednou v tělocvičně.
Začátek jarní sezóny je 3.dubna 2016.
Starší přípravka
Během zápasů podzimní sezóny jsme si potvrdili, že ve skupině „A“ nenajdeme
lehkého soupeře. Přes veškerou snahu jsme na žádný tým nestačili a všechny zápasy
jsme poměrně vysoko prohráli. Nejlepšího výsledku jsme dosáhli na hřišti Slovanu
Brno, kde jsme prohráli 4:6 a za zmínku stojí, že tento zápas se mimořádně povedl
Edovi Mollovi, který kromě výborného bránění dal všechny 4 naše góly.
Po podzimní sezóně tedy skončil náš tým bez jediného bodu na posledním místě
s pouhými 19 vstřelenými góly.
Stejně jako v minulých letech, také během letošní zimy se náš tým zúčastní několika
halových turnajů a budou sehrány i jednotlivé přátelské halové zápasy.Jejich přesný
rozpis bude ještě upřesněn a rodiče budou včas informováni.
Mladší přípravka
Mladší přípravka rozdíl mezi „loňskou“ skupinou „D“ do „letošní“ skupinou „C“ příliš
nepocítila. Kluci už mají nějaké zkušenosti, dokážou dobře bránit a také jejich útočné
akce jsou velmi efektivní.Střelecky zářil Fanda Vitula, který nastřílel 36 gólů, což je
téměř polovina ze všech našich 74 vstřelených branek.
Navzdory „doporučení“ FAČRu (jak je uvedeno výše), týdeník „Region“ dokázal
výsledky všech zápasů „sehnat“ a tabulku ve svých novinách zveřejnil, čímž jsme se
dozvěděli, že naše mužstvo obsadilo v podzimní sezóně krásné 2. místo.
Také naše mladší přípravka se zúčastní několika halových turnajů, jejichž rozpis bude
ještě upřesněn.
Halové tréninky obou našich přípravek
Halové tréninky jsme zahájili 24.11.2015 v hale v Babicích, kam budeme chodit každé
úterý takto:
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Ročníky 2008, 2009 a 2010 od 17.30 do 18.30
- Ročníky 2005, 2006 a 2007 od 18.30 do 19.30
Na tyto tréninky zveme také všechny zájemce o fotbal, začínající a neregistrované
mladé fotbalisty a fotbalistky již od 5-ti let.
Silvestrovský fotbálek
Sportovní klub jako již každoročně připravuje na 31.12.2015 od 10 hodin na hřišti
„Silvestrovský fotbálek“, na který jste samozřejmě srdečně zváni. Zúčastnit se ho
mohou nejen aktivní hráči, ale vítáni jsou všichni, kdo mají zájem si zahrát fotbal, bez
ohledu na věk a pohlaví.
Sportovní maškarní karneval
Datum 6. únor 2016 si poznamenejte do kalendáře, jako termín již třetího ročníku
Sportovního maškarního karnevalu tentokrát na téma „Z pohádky do pohádky“. V sále
restaurace U Lajcmanů je začátek v 19 hodin a hrát bude skupina Kujáva.
Bohaté občerstvení a hodnotná tombola jsou zajištěny pro všechny, kdo si přijdou užít
tento karnevalový rej buď jako „pohádková bytost“ nebo „jen jako civilní pozorovatel“.
Sportovní klub Řícmanice přeje všem svým příznivcům i všem našim občanům krásné
prožití svátků vánočních a všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2016.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

Hasiči informují
Dobrý den Řícmanice,v minulém vydání řícmanského zpravodaje, jsme Vám psali o
cisternové automobilové stříkačce CAS 25 - Škoda 706 RTHP, které se v hasičské
hantýrce také říká „MATES“. Zmiňovali jsme se mimo jiné o potřebě udržovat toto
vozidlo v dobrém technickém stavu. I když se jedná o starší vozidlo, jsou na něj kladeny
stejné požadavky jako na každý jiný požární automobil. A to bezpečně dopravit
posádku s potřebným vybavením a v tomto případě i vodou na místo mimořádné
události. Abychom se při vyhlášení poplachu na naši techniku mohli spolehnout, musí
na ní být prováděná neustálá údržba a každoročně je podrobena i technické kontrole
(STK). Na podzim tohoto roku jsme ovšem byli nuceni na „MATESU“ provést řadu již
dlouho potřebných oprav. Byla provedena oprava brzdového systému, s kterou nám
musela pomoci odborná firma, jelikož pro tuto opravu nejsme technicky vybaveni.Vše
ostatní již probíhalo a stále probíhá vlastními silami, tím nejviditelnějším je zajisté nový
lak vozidla.
Již s opravenými brzdami jsme dne 15.10.2015 vyjížděli k nahlášené události – požár
na koňské farmě v Březině. Na místě již zasahovala místní jednotka a jednotka
z Ochoze u Brna.Po nás se následně dostavila profesionální jednotka z Pozořic.Po
provedení průzkumu jsme zjistili, že se jedná o cvičení, které mělo prověřit okolní
jednotky v jejich akceschopnosti. I když se jednalo o cvičení, zásah byl veden jako by se
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jednalo o skutečnou událost. Naše jednotka měla za úkol doplňovat vodu hadicovým
vedením.Po ukončení cvičení byl proveden nástup všech zúčastněných jednotek a bylo
provedeno vyhodnocení.K práci naší jednotky nebyly vzneseny žádné připomínky a náš
zásah tedy proběhl dle cvičebních a bojových řádů požární ochrany.
12.9.2015 jsme se již potřetí v řadě zúčastnili Oslavanských historických slavností, kde
jsme provedli ukázku s naší historickou technikou Praga RN a stříkačkou Sigmund
pumpy.
Po několikaleté odmlce jsme pro naše
děti a přihlížející rodiče uspořádali
Branný závod. Již z názvu je patrné, že
se jednalo o závod, který se zaměřil na
fyzické a orientační schopnosti dětí.
Děti házely na cíl, vyzkoušely si znalost
našich kulturních památek a ti nejmenší poznávaly pohádkové postavy.
Dále se prováděly shyby, šplhalo se a
ručkovalo na laně a nakonec se střílelo
se vzduchovek, čehož se s velkým
zájmem zúčastnili i rodiče. Na cvičáku, odkud se startovalo, bylo připraveno
občerstvení s táborákem.Všechny děti byly za účast odměněny pamětní medailí a
sladkostmi.
Již nyní si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Ostatkovou zábavu, která tradičně ukončí
naší řícmanskou plesovou sezónu. Přesný termín Ostatků bude včas zveřejněn.
Všem občanům Řícmanic přejeme krásný adventní čas a šťastný Nový rok.
Za SDH a výjezdovou jednotku obce Zdeněk Alexa (foto: V.Alexová)

Malé ohlédnutí
Milí občané – čtenáři řícmanického zpravodaje, končící občanský, ale i církevní rok
dává všem spolkům, organizacím, či sdružením možnost připomenout si jak své sliby,
prohlášení či stanovy naplnily.Jak tato jejich činnost i v naší obci pomohla ke zdárnému
občanskému soužití. Ora et Labora 2010 (modli se a pracuj) už svým názvem napovídá,
čemu toto občanské sdružení dává ve své činnosti přednost, zda se skutečně modlitba
s prací vzájemně nevylučují. Zda ještě dnes je možné věřit tomu starodávnému
českému úsloví, že „bez Božího požehnání marné lidské namáhání.“O tom svědčí i
v září odhalený bronzový pomník sv. Zdislavy v nedalekém Křižanově od sochaře
Otomara Olivy.
Mladá dívka v životní velikosti drží své srdce plné mimořádné dobroty a lásky.Jednou
rukou si je chrání a druhou nabízí pomoc potřebným.V Křižanově se nyní hodně hovoří,
že laskavá péče sv. Zdislavy o naše rodiny přetrvává až do dnešních dnů. Není na škodu
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si toto připomenout, když zvláště v této době je pojem rodina zlehčován. Stále jsou
platná slova našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka: „Rodina je základ státu.“
Takže i občanské sdružení Ora et Labora 2010 si od svého založení v roce 2010 se svým
přičiněním společně s Obecním úřadem zasloužilo o obnovení a vysvěcení kříže na
návsi, při mši svaté biskupem Mons. Pavlem Posádem. Ve spolupráci s řícmanickou
rodačkou Soňou Čermákovou jsme také zorganizovali přednášku astrologa Dr. Jiřího
Grygara.
Roman Slaný zrestauroval Zlámaný kříž, který posvětil děkan Václav Slouk.
Na Fügnerově návrší byl obnoven kříž rodinou Bajerových a požehnán P. Jaroslavem
Filkou a Jiřím Palečkem. Malou řícmanskou poutí sdružení doputovalo od kříže k
obnovenému obrázku Panny Marie, umístěného na sloupu, který řemeslně vyrobil
Roman Slaný. Obrázek požehnal biskup Mons. Pavel Posád při mši současně s křížem.
Na poutní cestu vedoucí ze Zábrdovic do Křtin „ Brněnku“ se vrátil název U obrázku.
Při příležitosti stého výročí kostela v Bílovicích nad Svitavou, posvětil obnovený
řícmanský zvon kardinál Miloslav Vlk. Tento zvon se při bohoslužbě sloužené děkanem
brněnským Mons. Václavem Sloukem, bílovickým farářem Jaroslavem Filkou a
novoknězem Jiřím Brtníkem z Babic nad Svitavou rozezněl poprvé po obnově při mši
sloužené v areálu koupaliště. Každý den v poledne při Anděl Páně a večer při klekání
připomíná pomíjivost času.
Novokněz z Babic nad Svitavou Jiří Brtník vysvětil modlitební místnost Na Vyhlídce,
která je přístupná všem, kdo mají o modlitbu zájem.
Ora et Labora 2010 se podílí na každoroční dušičkové pobožnosti za duše všech
zemřelých na našem hřbitově.
V neposlední řadě se o.s. podílelo s Obecním úřadem na umístění posvěceného
památníku obětem leteckého náletu v listopadu 1944 před budovou bývalé školy.
Na návsi pak před Štědrým dnem bývá světlo z Betléma umístěné pod malou stříškou,
odkud si ho každý, kdo má zájem, může odnést domů na štědrovečerní stůl.
Občanské sdružení se v posledních letech zapojilo také do organizování Tříkrálové
sbírky a několika adventních koncertů.
Příští Tříkralová sbírka proběhne dne 9.ledna 2016. Děkujeme všem, kteří přispějí
koledníčkům jakoukoliv částkou do pokladniček.
Přejeme všem řícmaňákům požehnané a milostiplné prožití svátků Vánočních – svátků
narození.
Za Ora et Labora 2010 Jiří Kotas st.
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„Nový rok bez ledu, červenec bez medu“
Máme tu poslední vydání a s ním i poslední číslo zpravodaje. A co že se to právě v
tomto období nečasu děje v úlech?Nic. Vůbec nic se neděje. Včely zažívají svůj
zasloužený zimní odpočinek a dávají nám čas k rozjímání, snad i zamyšlení, co všechno
vylepšit, na co se zaměřit, a co v příštím roce nezanedbat. Každý rok přináší nové
poznatky a každý rok by měl být zrcadlem našich úspěchů i chyb.
Vánoční svátky kolem úlů
Ozdobený adventní věnec nesmí chybět ani na dveřích včelína. Je to pozdrav včelám,
které chovatel zpovzdálí tiše sleduje a těší se na jarní shledání s nimi. Vánoce v rodině
včelaře se od jiných liší tím, že na štědrovečerním stole nesmí chybět alespoň něco, co
může připomínat včely nebo včelařství. Neměla by chybět sklenice medu, své kouzlo
mají voňavé svíčky odlité ze včelího vosku, pro každou příležitost ve spíži láhev medoviny a zejména cukroví ve tvaru včelích úlků i neméně oblíbená kokosová vosí hnízda.
O Štědrém dnu včelař samozřejmě na své včely nezapomíná. Tichounce poslechne
jejich bzučení, odmete sníh (pokud zrovna je) z česen a přiloží kousek něčeho
medového ze svého štědrovečerního stolu.
Svatý Ambrož, patron včelařů
Narodil se v roce 339 v Trevíru, vystudoval řečnictví a práva. Po zvolení biskupem v
Miláně se vzdává veškerého svého majetku ve prospěch chudých a církve. V
životopisech se vypráví, že když jako dítě spal s otevřenými ústy, usedl mu na obličej
roj. Včely mu vlétávaly do úst a krmily chlapce medem. Bylo to považováno za boží
znamení. Od té doby se stal patronem včelařů a také cukrářů, kteří dříve nepoužívali
cukr, nýbrž med.
Nedá mi, abych nevzpomenul na kroniku „Dějiny obce Řícmanice“. Při jedné krátké
návštěvě s lahví dobré řícmanické pálenky mi bylo doporučeno čtení na straně 130
věnované řícmanickým včelařům. Cituji:
“Poloha obce uprostřed lesů se stala již v dávné minulosti vhodným místem pro
úspěšné včelaření. V Řícmanicích působili na přelomu 19. a 20. století kromě menších
včelařů také dva velkovčelaři. Jedním z nich byl Václav Hloušek (1872-1939), …dalším
velkochovatelem byl dědeček herce Vladimíra Menšíka František Menšík…”a tak
řádkyplynou dál. Nechci zde opisovat již napsané, ale můžu vřele doporučit pro
adventní chvíle pohody. A pokud budete na vycházce a půjdete třeba rozsvítit svíčku
na hřbitov, za zmínku a vidění stojí hrob Václava Hlouška, jehož pomník ve tvaru
včelího úlu připomíná jeho blízký vztah ke včelám. Taktéž informace převzatáz kroniky.
A protože máme konec roku, pár statistik ZO Bílovice nad Svitavou sdružující včelařez
oblasti Bílovic, Řícmanic, Kanic, Ochoze a Babic za rok 2015:
Počet včelařů 50, z toho 4 včelaři bez včel a 1 neorganizovaný včelař,počet
zazimovaných včelstev 388,relativní úhyn včelstev 6,8%, tedy 26 včelstev.
Dost bylo čísel a jak už se stalo pravidlem, jeden stále aktuálnější vtip závěrem:
SKLERÓZA
Přijde v zimě pán domu z venku a ptá se sám sebe: „Co jsem to chtěl? Aha, najíst se.”
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Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít se.”
Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to mám, chci se vykoupat.”
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat lyže!
Závěrem chci poděkovat jménem všech včelařu za zázemí obecní knihovny k občasným
schůzkám a za dotaci, kterou již pravidelně každým rokem zastupitelé obce Řícmanice
a okolních vesnic pro náš spolek schvalují.
A co přání pod vánoční stromek?
Mrazivý celý leden, sněhovou nadílku a úsměv na tváři do nového roku.
A ať nám bzučí i v příštím roce.
Za řícmanické včelaře Pavel “Harry” Křížek

ZNÁTE JI?
V Řícmanicích se narodila spousta talentovaných dětí, jednu jedenáctiletou šikulku
s medailí z mistrovství ČRvám nyní představíme. Milá, příjemná, oblíbená mezi
kamarádkami v Řícmanicích, spolužačkami v ZŠ Bílovice i mezi cvičenkami v klubu.
U nás jsme ji mohli vidět při vystoupení v soutěžích Řícmanský talent,kde se vždy
umístila na stupních vítězů. Je to NATÁLKA POTŮČKOVÁ.
Natálko, co je to vlastně sportovní aerobik, a proč sis
vybrala zrovna tento sport?
Dá se říct, že aerobik je hodně podobný sportovní
gymnastice. Využívají se podobné prvky, aerobik je ale
dynamičtější a cvičí se na moderní hudbu. Sestava
sportovního aerobiku trvá 2 minuty a závodnice musí
předvést, že ovládají prvky síly, skoky a mají dobrý
rozsah. Prvky jsou propojené různými kroky, a sestava se
cvičí do prostoru. Já při cvičení používám stupínek na
cvičení - step. Při cvičení jsou pravidelné výstupy na step,
který je vysoký asi 15 cm.
Mamka mě poprvé zavedla na aerobik, když mě byly
4 roky a moc mě to začalo bavit. Začala jsem trénovat ve
sportovním klubu AC Brno u trenérky Hany Toufarové.
Tam jsem s malou přestávkou pořád. Začala jsem ve třetí výkonnostní třídě, po
několika vítězství na závodech jsem postoupila do druhé, a teď jsem už druhý rok
v první výkonnostní třídě.
Když jsi postoupila do nejvyšší třídy, to musíš mít spoustu vítězství a medailí. Jaká je
nejcennější, a kolik jich máš celkem?
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Největší radost mám z umístění na Mistrovství České republiky minulý rok v Ostravě.
Tam jsem získala 3. místo. Kolik medailí mám celkem nevím, nepočítala jsem je.
(Po chvíli se vrátila od přepočítání) Tak medailí mám celkem 20, z toho 10 zlatých.
Blíží se Vánoce, máš ve cvičení taky prázdniny, nebo trénujete pořád? A co sladkosti,
dopřeješ si o svátcích?
Ne, prázdniny nemáme, trénujeme po celý rok 3x týdně. Příští týden máme ještě od
pátku třídenní soustředění v Boskovicích. Závodní sezóna je od března do listopadu,
teď trénujeme nové sestavy, připravujeme nové dresy, účesy…
Když jsem doma, chodíme s mamkou běhat. Někdy uběhnu i 4 kilometry.
Sladkosti? Tak ty moc nemusím. Ale když máme řízek nebo guláš, to si dám velkou
porci.
Natálko, máš nějaké plány, nebo přání do dalších roků?
V příštím roce bych chtěla, aby se mi podařil nominační závod a umístění na
mistrovství České republiky, pak bych se mohla zúčastnit i mistrovství Evropy.
Za dva roky chci zkusit přijímací zkoušky na sportovní gymnázium na Botanické ulici
v Brně.
A jednou, to ale za dlouho, bych chtěla mít svoje fitko a trénovat malé děti aerobik.
Natálko, děkujeme za rozhovor a přejeme Ti krásné Vánocea ať se Ti splní všechna
přání i plány !
připravila Eva Olešovská
INZERCE
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÁNOČNÍ PUNČ
aneb koledování trochu jinak
v sobotu 19. prosince 2015 od 15 do 18 hod v sále restaurace U Lajcmanů
(více na str. 6)

ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN
20. prosince 2015 sraz v 9.15 na autobusové zastávce směr Babice

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
24. prosince 2015 ve 22 hod na návsi pod vánočním stromem

SETKÁNÍ SENIORŮ
Přátelské posezení seniorů v pondělí dne 28. prosince 2015 od 18 hod v obecní knihovně.

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
31. prosince 2015, sraz v 10 hod na hřišti

AMATÉRSKÉ DIVADLO ŠKEBLE Z LANŠKROUNA
23. ledna 2016 od 18 hod v sále restaurace U Lajcmanů

PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISE
Únor 2016 - ve cvičebně TJ Sokol Řícmanice
Termín bude upřesněn.

SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL
6. února 2016 v sále restaurace U Lajcmanů

OBECNÍ PLES
20. února 2016 v sále restaurace U Lajcmanů

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
21. února 2016 v sále restaurace U Lajcmanů

OSTATKY
březen 2016 v sále restaurace U Lajcmanů

BESEDA U CIMBÁLU
duben 2016 - termín bude upřesněn
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 15. 3. 2016. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1. 3. 2016.
Foto na titulní straně: Věra Alexová

