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Sportovní maškarní karneval na téma „První republika“ (20. 1. 2018)

Dětský maškarní karneval (18. 2. 2018)

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
srdečně všechny dodatečně zdravím
do nového roku a věřím, že krásné jarní
období je opravdu blízko.
Dnešní úvodník bych rád věnoval projektu, který jsem zmiňoval v loňském
prosincovém vydání Zpravodaje.
Jedná se o projekt Vize budoucnosti
rozvoje obce Řícmanice. Na jeho realizaci jsme získali z Jihomoravského
kraje dotaci 200 000,- Kč. Náš finanční
podíl bude 66 000,- Kč.
Ve stručnosti připomenu, o co se bude
jednat. Půjde o vytvoření odborného
dokumentu, jehož obsahem bude
komplexní strategie budoucího rozvoje
naší obce. Projekt je rozdělen do tří
částí:
- úvod a participace s veřejností
- mapování, průzkumy a rozbory
- zpracování Vize v podobě soustavy
studií
A právě první část bych rád zdůraznil,
protože nás brzy očekává. Dle mého
názoru bude pro nás všechny
nejdůležitější a nejzajímavější. Věřím,

že se do akce zapojí všichni, kterým záleží nejen na naší přítomnosti, ale
hlavně na budoucnosti soužití v naší
obci.
Na začátku práce budou zřízeny
unikátní webové stránky Vize a to na
adrese ricmanice.cityupgrade.cz. Na
stránky bude odkazováno z webu
obce. Sloužit budou pro úvodní seznámení s Vizí a následnému sledování
jejího průběhu. Uvidíme zde postupné
výsledky práce. Na stránkách bude
možné vyplnit jednoduchou anketu,
stejně tak zde bude možné vyplnit kontaktní formulář pro dotaz, přání nebo
připomínku. Spolupracovat se bude
s lidmi angažující se v životě obce (vedoucí zájmových skupin a spolků, knihovnice, učitelky, pamětníci a další zájemci o spolupráci).
Bude uspořádáno úvodní setkání
s obyvateli, o termínu vás budeme informovat.
Těším se na spolupráci s vámi na tomto
projektu.
Libor Slabý, starosta

PLÁNOVANÉ VELKÉ INVESTIČNÍ AKCE
Výstavba lesní stezky nad hřbitovem termín realizace jaro 2018
Výstavba vodojemu a doplnění vodovodního řádu - žádost o dotaci je
podána, předpokládaná realizace jaro
2019

Oprava chodníku na ulici Husova pokusíme se získat dotaci a akci zrealizovat v letošním roce
Oprava komunikace na ulici U Mlýnku
- podání žádosti o dotaci podzim 2018,
realizace 2019
Libor Slabý, starosta
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INFORMACE Z OÚ
Informace k místním poplatkům
Místní poplatek za komunální odpad
2018
Poplatek je splatný nejpozději do
31.5.2018
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 12018xxx (kde xxx je číslo popisné
domu, nuly se doplní zleva)
Občané s trvalým pobytem v obci,
bytové domy
VS 118xxxyy (kde xxx je číslo popisné
domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní
zleva)
Za prázdné domy s č.p. nebo byty, kde
není žádná osoba hlášená k trvalému
pobytu VS 52018xxx (kde xxx je číslo
popisné domu, nuly se doplní zleva )
Za chaty bez trvalého pobytu
VS 62018xxx (kde xxx je evidenční číslo
chaty, nuly se doplní zleva)
Za cizince
VS 72018xxx (kde xxx je evidenční číslo
chaty, č.p. rodinného domu, nuly se
doplní zleva)
Specifický symbol při bezhotovostní
platbě: 1337
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Místní poplatek za psy 2018
Poplatek je splatný nejpozději do
31.5.2018
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 32018xxx (kde xxx je číslo popisné
domu, nuly se doplní zleva)
Občané s trvalým pobytem v obci,
bytové domy
VS 318xxxyy (kde xxx je číslo popisné
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. účtu: 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
- Č. popisné, u chat č. evidenční i se
zn. E, jinak nelze poznat, zda jde
o chatu

Informace z kroniky:
Narozené děti v roce 2017: 6
Zemřelí občané v roce 2017: 5
Počet přistěhovaných občanů: 23
Počet odstěhovaných občanů: 18
Počet obyvatel k 1.1.2018: 795
Statistika jmen a příjmení k 1.1.2018
Různých jmen 207, z toho nejvíc:
Jiří (27), Jana (24), Jan (23), Petr (18),
Tomáš (18), Martin (16), Hana (16),

Rok narození
1923
1924 – 1928
1929 - 1933
1934 - 1938
1939 - 1943
1944 - 1948
1949 - 1953
1954 - 1958
1959 - 1963
1964 - 1968
1969 - 1973
1974 - 1978
1979 - 1983
1984 - 1988
1989 - 1993
1994 - 1998
1999 - 2003
2004 - 2008
2009 - 2013
2014 - 2018
Celkem
Průměrný věk

Lukáš (14), Pavel (13), Karel (14), Eva
(14), Marie (12), Michal (12), Josef (12)
Různých příjmení 431, z toho nejvíc:
Doležal (7), Nossová (7), Slabý (7),
Heger (6), Novotná (6), Prokop (6),
Doležalová (5), Novotný (5), Poláková
(5), Hegerová (4), Noss (4), Prokopová
(4), Slabá (4).

Strom života k 1.1.2018 po 5 letech
Věk
Muži
Ženy
95
0
1
90
3
5
85
8
6
80
8
11
75
16
14
70
21
22
65
20
23
60
16
16
55
23
31
50
20
23
45
35
23
40
53
47
35
24
29
30
18
24
25
20
16
20
13
28
15
20
17
10
39
24
5
29
24
0
8
17
394
401
41
42

Petra Katolická

Celkem
1
8
14
19
30
43
43
32
54
43
58
100
53
42
36
41
37
63
53
25
795
41
3

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Na začátku roku opět trochu statistiky:
Knihovní fond: 2268 knih k volnému
půjčování
Přírůstek: 58 knih celkem za 15.874 Kč
Úbytek: 28 knih (opotřebované či dlouhodobě nepůjčované)
Počet čtenářů: 62 (z toho 16 je do 15
let věku)
Vypůjčených knih: 1497 (z toho 228
pro mládež)
Účast na akcích:
na deskové hry pravidelně docházelo
1x týdně kolem 10 dětí
na ostatní akce (besedy, soutěže, děti
z MŠ, Lego soutěž, Vědomostní Soutěž,
Jak se dělá časopis) - asi 54 dětí
Koncem roku byl do života uveden digitální výpůjční systém, na který jsme
získali dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje - vybavení knihoven. Nyní je již plně funkční,
pracujeme s ním a čtenáři se s ním
také seznamují.
Připomínám přístup do tohoto systému přes webové stránky knihovny:
www.knihovnaricmanice.webk.cz
tam otevřít on-line katalog a v něm je
možné hledat knihy dle autora, názvu
knihy či klíčových slov, sledovat
novinky a vstupovat do svého
čtenářského konta.
Nové knihy:
Formanová Martina: Povídky na tělo postavami povídek jsou obyčejní chybující lidé
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Vitásková Anna: Solární baroni I a II román s reálným základem ze světa
našeho byznysu a politiky
Kmenta Jaroslav: Boss Babiš - pohled
investigativního novináře na našeho
předního politika
Glockner David: Utajené vládkyně osudy žen několika významných mužů
(Havel, Poe, Einstein, Stalin)
Czernin Monica: Žila jsem příliš krátce
- životní příběh neobyčejné ženy Nory
Kinské
Czernin Monica: Anna Sacher a její hotel - osudy významné vídeňské ženy a
kavárny
Šebek Tomáš: Africká zima - lékař popisuje práci lékařů bez hranic v těžkých
podmínkách v Africe
Jacobs Anne: Panský dům - první díl
předpokládané trojdílné rodinné ságy z
počátku 20.stol.
Bryndza Robert: Temné hlubiny - již
třetí případ vyšetřovatelky Fosterové –
thriller
Ishiguro Kazuo: Soumrak dne - slavný
román, který byl i zfilmován-příběh života a cti komorníka
Wohlleben Peter: Citový život zvířat a
Tajný život stromů - dva světové bestsellery německého lesníka
McLoughlin Rosemary: Kletba panství
Tyringham a Návrat na panství Tyringham - tajemství rodiny žijící na starém
panství
Harmon Amy: Z písku a popela - příběh
dvou mladých lidí za 2. světové války

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky
- již 12.díl příběhů známé postavičky
Rowling J.K.: Fantastická zvířata - fantasy od autorky Harryho Potera
Soukupová Petra: Kdo zabil Snížka
- téměř detektivní příběh o dětech,
hledajících spravedlnost

Vondruška Vlastimil: Husitská epopej
VI. - další díl osudů lidí z období
husitských válek
Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola slaví
Ano, Mateřská škola Řícmanice
oslavila 1. 3. 2018 výročí - 10 let od
svého založení. Dne 1. 3. 2008 poprvé
uvítala do své třídy děti a zahájila
provoz. Dnes už jsou tyto „první děti
školky“ na střední škole nebo
v posledních ročnících základní školy.
Třída byla původně určena
pouze pro 20
dětí, ale to nestačilo
pokrýt
počet zájemců.
Proto jsme navýšili kapacitu.
Dnes
máme
jednu třídu pro
24 dětí ve věku většinou od 3 do 6 let.
Od samého počátku jsme „Třída
berušek a broučků v Krtečkové zemi“
a postava Krtečka nás provází celý
školní rok. Pohádkové postavičky,
malované paní Danou Menšíkovou a
její dcerou, dětem dělají radost a
příjemnou atmosféru ve třídě. Náš
školní vzdělávací program má název
podle dřevořezby, také od paní Dany
Menšíkové, „S beruškou a broučkem

za čtyřlístkem“, kterou máme
umístěnou nad vstupními dveřmi do
šatny dětí. Tímto ještě jednou děkujeme.
Ráda bych také připomněla, kdo
všechno byl u zrodu mateřské školy.
V první řadě zřizovatel MŠ, což je obec
Řícmanice - tehdejší starostka obce
Lenka Lišková a především místostarosta Patrik Heger, který měl velké
zásluhy na vzniku a vybudování
mateřské školy, stavební firmy, řemeslníci, ochotní lidé, kteří dobrovolně
pomáhali. Všem za to patří velké
poděkování. Já jsem se také od samého počátku aktivně podílela na
výstavbě, vybavení a na všem, co bylo
nutné pro naplnění podmínek otevření
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a zahájení činnosti mateřské školy.
Dnes mám radost z toho, že v obci
školku máme a můžeme vzdělávat děti
předškolního věku.
Ve čtvrtek 1.3.2018 jsme si udělali
dopoledne ve školce oslavu. Děti spolu
s rodiči dokonce přinesli pro školku
spoustu dárků - všem vám velmi děkujeme. Paní učitelka s dětmi upekla
slavnostní sušenky s číslem 10,
malovali jsme obrázky do narozeninové knížky, hráli hry, zpívali písničky,
tancovali, prohlíželi fotky, listovali
v kronice. Při oslavě jsme snědli
všechny dobroty a vypili „šampaňské“.Dokonce i dort s 10 svíčkami
byl. Myslím, že se oslava povedla a

školka hezky oslavila „své kulaté narozeniny“.
Přeji mateřské škole Řícmanice do
dalších let spokojenost a radost dětí,
rodičů, zaměstnanců a zřizovatele
školy.
Za celý kolektiv zaměstnanců MŠ
Hana Janošková

ŘÍCMANSKÉ HODY 2018
Stárky, stárci, příznivci Římanských hodů,
věříme, že jste po roční přestávce odpočinutí a natěšení na další ročník
Římanských hodů. Letos se budou
konat v sobotu 1. září. Nezapomeňte si
tento termín poznamenat do svých
diářů. Kroje, jako několik posledních
let, zajišťuje Lenka Rovenská. Již nyní
se zájemci o kroj mohou na ni obrátit
(tel.: 774 734 316, e-mail: rovenska.lenka@gmail.com). Tak neváhejte! Zajišťujeme kroje pro dámy i
pány, děti a hodovou obuv pro
dospělé. Jsme si vědomi, že půjčovné
není malé a tak každoročně krojovaným přispíváme.
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Letos poprvé
nám
zahraje
dechová hudba
Vacenovjáci.
Také nás čeká
volba hlavního
stárka a nějaká
pěkná stmelovací akce krojované
chasy. O termínu vás budeme včas informovat.
Ať žijó hody 2018!
Ivana Hegerová, za organizátory

TJ SOKOL ŘÍCMANICE
Cvičíme každý den! Od pondělí do
pátku se v tělocvičně střídají nejmenší
děti, malí, velcí, senioři, ženy, muži,
stolní tenis, florbal, power jóga,
zdravotní cvičení.
Na podzim začaly nácvičné na XVI.
Všesokolský slet, který se uskuteční 5.a
6.7.2018 v Praze. Naše jednota tentokrát nacvičuje pouze dvě skladby.
Cvičitelky Ivana Hegerová a Renata Diatková se připravují se žákyněmi na
„Cirkus“, Hana Kvapilová nacvičuje se
ženami skladbu „Siluety“. Krajský slet
je naplánován na 10.června v Brně.

Na konci ledna jsme uspořádali
společně s Obcí Řícmanice, Sportovním klubem a SDH Dětský maškarní
karneval, tentokrát pod názvem
„Z pohádky do pohádky“. O zábavné
odpoledne se postaralo Divadlo Na
vlnce. Pro děti byly připravené hry,
písničky, malá tombola, Každé dítě se
na podiu zúčastnilo soutěže za malou
odměnu. Také někteří šikovní rodiče si
vysoutěžili malou sladkost. Děti odcházely s balónkem, sladkostí a jistě
i s hezkým zážitkem.

Ke konci se blíží kurz bruslení pro děti,
který byl jistě pro všechny přihlášené
děti velkým přínosem do dalších
bruslařských let. Velké poděkování
patří Ivaně Hegerové za výborné zorganizování a každotýdenní pomoc
trenérce s dětmi.
A co dalšího nás čeká v nejbližší době
kromě pravidelného cvičení?
Připravujeme školící a cvičební neděli
s instruktorkou fitness, velikonoční
vycházku, děti se mohou těšit na Cestu
za pokladem a samozřejmě na Dětský
den. Čarodějnické rejdění letos plánujeme jako společnou akci s hasiči na
den pálení čarodějnic 30.dubna. Děti
v čarodějnickém převleku si budou
moci vyrobit vlastní malou čarodějnici,
zasoutěžit
v kouzelnických
disciplínách, opéct špekáčky a třeba si
u ohně zazpívat.
A na závěr zvu všechny naše členy a
příznivce na Valnou hromadu.
V pátek 23.3. v 18 hodin se sejdeme
v knihovně Obecního domu, kde zhodnotíme uplynulý kalendářní rok
z pohledu cvičebního i ekonomického
a naplánujeme aktivity pro tento
výroční, sletový rok.
Na valnou hromadu, ke cvičení i na
další sokolské akce vás všechny
srdečně zve
Eva Olešovská, starostka TJ

7

SOKOLÍCI NA BRUSLÍCH
Sokol není pouze cvičení v tělocvičně,
Sokol se snaží ve svém působení zajistit
všestranný pohybový rozvoj všech
svých členů. Ani naše jednota není
výjimkou. Na podzim se nám podařilo
připravit pro děti kurz bruslení na místním kluzišti. Velmi mile nás překvapil
nebývalý zájem téměř 40-ti dětí.
Zkušená lektorka paní Patra Kepáková,
učí děti od 3 let. Zájemci si každý
čtvrtek zdokonalují základy techniky
bruslení i hokejové dovednosti. Díky
vstřícnému přístupu provozovatele se
tento kurz stal dostupným téměř pro
všechny. Moc děkujeme. Děti se velmi
rychle učí a dělají velké pokroky.
O výuku mají zájem i dospělí. Tak
možná příští rok.
O našem kluzišti se neví jen v Řícmanicích a blízkém okolí, ví se o něm
i v Praze. Do Řícmanic zavítal bývalý
český lední hokejista, později trenér a

v současné době šéftrenér svazu
ledního hokeje a manažer české
hokejové reprezentace Slavomír Lener. Druhý den se zrovna hrál olympijský hokejový zápas o postup do
finále. Věřil, že zápas vyhrajeme a
možná se bude opakovat Nagano
1998, kdy byl trenérem zlatých medailistů. Nestalo se tak. Nevadí. Nás
potěšil svojí přítomností a ochotně se
s námi vyfotil.

Ivana Hegerová

SK ŘÍCMANICE
Sportovní maškarní karneval
V sobotu 20. ledna 2018 uspořádal
Sportovní klub Řícmanice 5. Sportovní
maškarní karneval, tentokrát na téma
„První republika“. Toto téma bylo zvoleno jako připomenutí 100. výročí
vzniku Československa. Kromě tradiční
tomboly tentokrát pořadatelé zařadili
do programu videoprojekci s historickými fakty, dobovými fotografiemi,
hudbou a filmovými dokumenty.
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K tanci a poslechu hrála místní hudební
skupina Jen Tak. Této podařené akce
se zúčastnil rekordní počet 99 návštěvníků, z toho bylo 50 „maskovaných“
v dobových kostýmech.

Tenis
Členové SK Řícmanice, příznivci tenisu
a uživatelé sportovního areálu SK
Řícmanice. Čeká nás nová sportovní sezóna 2018. Věříme, že jste na Sportovní klub a tenisový sport nezanevřeli

a po zimní přípravě se ve zdraví opět
sejdeme a zahájíme sportovní aktivity
a tenisovou sezónu 2018.
Rozvrh pronájmu tenisových hodin na
kurtech pro rok 2018 zůstává stejný
jako v roce 2017, proto prosíme
všechny, kdo mají rezervované hodiny,
aby si vše zkontrolovali a zaplatili pronájem u správce kurtů.
Jelikož se zvýšila poptávka na pronájem tenisových hodin na rok 2018, vyzýváme všechny nájemce, aby zaplatili
příspěvky a pronájem hodin nejpozději
do 2. dubna 2018. Kdo tak neučiní, budou jeho hodiny nabídnuty novým zájemcům.
Stejně jako loni platí pravidlo, že člen
SK má nárok na pronájem pouze dvou
hracích hodin za týden!
Pro letošní sezónu 2018 byla upravena
cena pronájmu kurtů takto:
Nečlen SK Řícmanice
1200,- Kč/hodinu v čase 8 – 19 h
1000,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h
Člen SK Řícmanice – cena pro členy
platí po zaplacení členského příspěvku
SK a odpracování minimálně 10 - ti brigádnických hodin
600,- Kč/hodinu v čase 8 – 19 h
500,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h
Pronájem hodiny kurtů
100,- Kč/hodinu
Hrací řád a pravidla pro rok 2018 zůstávají stejné jako v roce 2017.
Předpoklad zahájení tenisové sezóny
je od 16. dubna 2018 (dle počasí a dokončení prací).

Přípravné práce na tenisovou sezónu
2018 (jestli klimatické podmínky dovolí):
24. – 25. března 2018
Jarní úklid, pokládání antuky
31. března – 1. dubna 2018
Dokončení prací, válení kurtů,
kdykoliv od 9 – 19 hodin nebo po
domluvě se správcem areálu.
14. – 15. dubna 2018
Osazení kurtů a odzkoušení stavu
povrchu
Případné změny termínů přípravných
prací budou zveřejněny na nástěnce SK
Řícmanice.
Případné bližší informace na telefonních číslech:
608 113 831 – správce areálu SK Řícmanice;
603 556 207 – sekretář SK Řícmanice

Starší přípravka

Starší přípravka po turnaji v Adamově
11.3.2018 - 3. Místo

Stejně jako v minulých letech, také letos přes zimu trénujeme v tělocvičně
v Babicích, kde jsme sehráli přátelské
zápasy s týmy z Babic a Ochoze.
Přípravu jsme si zpestřili několika halovými turnaji – první byl 9.12.2017 na
Lesné a bohužel se jej zúčastnila jen
cca polovina našeho kádru, proto jsme
9

museli tým doplnit 4-mi kluky z Adamova a také nás posílil Vojta Tomáš,
který hraje za Bílovice. Tento náš „slepený tým“ si vedl velmi dobře a za 3 vítězství a 3 remízy dosáhl v konkurenci
7-mi účastníků na 3. místo.
21.1.2018 jsme na turnaji v hale na Tuháčkové převálcovali všechny 3 soupeře a turnaj suverénně vyhráli.

Do mužstva se po roční pauze vrátil David Lukáč, který byl při svém odchodu
nejlepším střelcem našeho mužstva.
Ve čtvrtek 22.2.2018 v 19 hodin jsme
na stadiónu v Břeclavi sehráli přátelské
mezinárodní utkání s rakouským týmem USV Hauskirchen, který hraje
o postup v I. třídě (tedy o soutěž výš
než my). Na soupeři bylo vidět, že je
v přípravě mnohem dál a utkání skončilo porážkou našeho mužstva 3 : 11.
O branky do soupeřovy sítě se postarali
J. Zbořil, Kuropata a Veselý. Na fotografii je náš tým před zápasem v Břeclavi.

Starší přípravka po vítězném turnaji v
hale na Tuháčkové

V posledním halovém turnaji 11. 3.
2018 v Adamově jsme z 5-ti účastníků
obsadili 3. místo za 2 vítězství, 1 remízu
a 1 porážku.
První jarní mistrovské utkání sehrajeme 15.4.2018 ve 13 hodin na našem
hřišti proti ČAFC 2011 Židenice.

Muži
Mužstvo mužů zahájilo přípravu na
jarní část sezóny 4. února 2018 v místních lesích kde jsme začali pilovat fyzickou kondici. Tréninky probíhají zatím
jednou týdně v neděli. Každý pátek
jako doplněk chodí někteří na místní
kluziště hrát hokej.
Kádr pro jarní boje o přední příčky tabulky zůstal až na jednu změnu stejný.
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Další přípravné utkání jsme sehráli
v neděli 11.3.2018 na umělé trávě
v Medlánkách s mužstvem Bílovic.
Derby na neutrální půdě skončilo naším vysokým vítězstvím 12:0, o góly se
podělili J. Zbořil 4x, Lukáč 3x, T. Zbořil
2x, Locker 1x, Voda 1x a Hladný 1x.
V plánu je sehrát ještě jedno přípravné
utkání a to 18.3. jestli to počasí dovolí
na domácím hřišti od 14 hodin s mužstvem Adamova. (náhradní hřiště 18.3.
v 11 h UT Janoškova).
První jarní mistrovské utkání sehrajeme 25.3.2018 v 15 hodin na domácím hřišti proti mužstvu Starého Lískovce.

Rozpis utkání SK Řícmanice - JARO 2018
DATUM

II.třída - MUŽI

Hodina
15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00

STARŠÍ PŘÍPRAVKA skupina
C

Hodina

25.3.2018
ŘÍMANICE - LÍSKOVEC
1.4.2018
ŘÍCMANICE - ČAFC
8.4.2018
START - ŘÍCMANICE
15.4.2018 ŘÍCMANICE - BOSONOHY
ŘÍCMANICE - ČAFC 2011 "B"
13:00
22.4.2018 LÍŠEŇ "C" - ŘÍCMANICE
BOSONOHY - ŘÍCMANICE
12:30
29.4.2018
ŘÍCMANICE - CHRLICE
ŘÍCMANICE - BYSTRC "C"
13:30
2.5.2018
ŘÍCMANICE - LÍŠEŇ U 10
17:30
4.5.2018
SLOVAN - ŘÍCMANICE
17:15 BĚLOHORSKÁ
5.5.2018 LOKOMOTIVA - ŘÍCMANICE 16:30
13.5.2018 ŘÍCMANICE - LELEKOVICE 16:00
ŘÍCMANICE - START
13:30
18.5.2018
SVRATKA - ŘÍCMANICE
16:30 FANDERLÍKOVA
19.5.2018
OBŘANY - ŘÍCMANICE
16:30
27.5.2018 ŘÍCMANICE - MEDLÁNKY 16:00
ŘÍCMANICE - BYSTRC "B"
13:30
29.5.2018
KOHOUTOVICE - ŘÍCMANICE
16:30
3.6.2018 ŘEČKOVICE - ŘÍCMANICE 16:30
BÍLOVICE - ŘÍCMANICE
16:00
9.6.2018
ŘÍCMANICE - SLOVAN
16:00
ŘÍCMANICE - ŘEČKOVICE
13:30
10.6.2018
POHÁROVÝ TURNAJ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
13:00
17.6.2018
SVRATKA - ŘÍCMANICE
14:00

Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
první zásah naší výjezdové jednotky
SDH obce Řícmanice v tomto roce byl v
neděli 14. 1. 2018 v ranních hodinách,
přesně v 05:20 hodin. Jednalo se
o požár v Bílovicích nad Svitavou nad
Fügnerovým nábřežím, v místě, kde se
dnes nachází Cukrárna a kavárna
Svitava. Součástí komplexu jsou
i bytové jednotky, kde vypukl požár.
V tu chvíli se na místě nacházelo
několik spících rodin, které byly
bezprostředně ohroženy na životech.
Na místo se dostavily profesionální

i dobrovolné jednotky, které ihned po
provedeném průzkumu zahájili záchranné práce. Jelikož se v budově nacházely osoby, byla provedena jejich
evakuace za podpory hasebních prací.
Naše jednotka měla za úkol proniknout
do budovy a zastavit šíření požáru. Za
pomocí dýchací techniky a hadicového
útočného vedení jsme byli podporou
pro prováděnou evakuaci osob. Hasiči,
jak profesionální, tak i dobrovolní
odvedli dobrou práci, která vedla k záchraně osob, které známe nebo se
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s nimi setkáváme jakožto občany sousední obce.
V sobotu 13. 1. 2018, den před
zmíněným zásahem se uskutečnila
výroční schůze Sboru dobrovolných
hasičů Řícmanice. Schůze se krom
našich členů, kterých je v současné
době 55, zúčastnili i zástupci z naší
obce. Za obec starosta Libor Slabý, za
Sokol Řícmanice starostka Eva
Olešovská, za Ora et labora pan Leoš
Kubíček a za činné seniory v obci pan
Vladimír Nováček. Na schůzi jsme
přivítali i činovníky z řad Sdružení
hasičů Moravy a Slezska bratra Josefa
Gargulu, starostu OSH a za okrsek
Pozořice bratra Zdeňka Mourala.
Výroční schůze proběhla poprvé v naší
nově zrekonstruované požární zbrojnici, kde jsme přijali do našich řad 8
nových členů. Také do výjezdové jednotky obce jsme přijali nové členy a
dochází tak i k obměně členů jednotky.
Stále jsme připraveni přijmout do jednotky uchazeče, kteří jsou ochotni
v rámci dobrovolnosti pomáhat lidem
z naší obce a okolí při nastalé
mimořádné události.
O průběhu rekonstrukce zbrojnice
jsme se zmiňovali již v předešlých
vydáních Řícmanického zpravodaje, a
tak jen dodáváme, že na jaře krom
jiného dostane požární zbrojnice „nový
kabát“.
V pátek 2. března jsme uspořádali
Ostatkovou zábavu, která zakončila
plesovou sezónu v obci. Jsme si
vědomi, že termín byl zvolen pozdě,
ale snažili jsme vyjít vstříc ostatním
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naplánovaným akcím v obci. Pro příště
bychom se rádi pokusili dohodnout na
termínu, který by se více shodoval
s tradicí pořádání Ostatků. Po delší odmlce nám hrál Frajír, ve složení František Kobylka a Jiří Noss, za což jim
ještě jednou děkujeme a zejména
Jirkovi, který již tradičně hrál hasičům
bez nároku na honorář.
V minulém roce jsme uspořádali v naší
obci biatlonové závody, bohužel nám
letos počasí nepřálo, a tak musíme
počkat na další naši nejbližší akci,
kterou bude pravděpodobně Pálení
čarodějnic, pokud ovšem nepočítáme
to, že na Velikonoce si za krásnější částí
populace Řícmanic přijdeme pro pomlázku.
Před i po rekonstrukci hasičské zbrojnice jsme usilovali o to, aby se
„hasička“ dostala do správy (nájmu)
hasičů, stejně jako to je v blízkém, ale
i dalekém okolí zvykem. S obecním
úřadem, potažmo zastupitelstvem
obce jsme v této záležitosti již začali
vyjednávat. Zastupitelstvu obce jsme
navrhli, že bychom rádi dostali
hasičskou zbrojnici do nájmu, ale také
to, že jsme připraveni prostory nabídnout k dispozici všem činným spolkům
v naší obci, za předem dohodnutých
podmínek.
Ti co čtou naše příspěvky ve zpravodaji, se omlouváme, že již po
několikáté musíme uvést rozdíl mezi
SDH Řícmanice s IČ: 75141647 a
výjezdovou jednotkou obce SDH Řícmanice, která spadá pod obec Řícmanice s IČ: 00374903. Jak je
z uvedeného patrné, tak se jedná o dvě

různé právnické osoby a jejich činnost
řídí a zodpovídá: za SDH Řícmanice:
starosta SDH Řícmanice a za
výjezdovou jednotku obce SDH Řícmanice, starosta obce.
Možná se udivujete, proč Vám to
neustále tak složitě vysvětlujeme. Je to
proto, že i dnes máme pocit, že to
všem stále není jasné.
A proto, pokud někoho napadne
myšlenka, že by bylo výhodné zrušit
hasiče, tak ať se zamyslí nad výše
uvedeným, z čehož vyplývá, že SDH
Řícmanice rušit nemůže a také
nebude.
Co se týče výjezdové jednotky obce
SDH Řícmanice - pokud by se
zastupitelstvo obce rozhodlo jednotku
zrušit, musí jim k tomu dát souhlas
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ovšem za podmínky, že
by se uskutečnila dohoda s jednotkou
ze sousední obce, což by obnášelo minimálně stejné nebo i vyšší náklady,
které jsou určeny na provoz výjezdové
jednotky.

Jen připomínáme, že za dva roky by
měli hasiči z Řícmanic slavit 100 leté
výročí založení sboru. Za tuto dobu místní hasiči pro obec a jejich občany vykonali mnoho dobrého, za co si zajisté
zaslouží úctu a respekt.

Letos slavíme 100 let od založení
našeho samostatného státu. A to je
důvod, proč si toto výročí připomenout. Chtěli bychom touto cestou
požádat všechny činné spolky v obci,
obecní úřad, ale i občany nad
zamyšlením, jak si vhodně připomenout a oslavit tuto historickou událost.
Děkuji.
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
Nekrásnější období, kdy se příroda budí a včely sní.
Je tu jaro. Asi všichni čekáme na teploty, kdy při pohledu na severní stráně
sníh zmizí nadobro a zimník můžeme
nechat v chalupě. Tedy alespoň pro
tento rok.
Pro včelaře to znamená první prohlídky
po zimě a počítání ztrát u včelstev,
které zimu nepřežili. Obecně platí, že

zimu nepřečkají včelstva slabší. Můžou
za to většinou nemoci, nebo nedostatek zimních zásob o které slabá včelstva přišla loupeží. Ať už je to jakkoliv,
pro včelaře je to malá sázka do loterie.
Nakonec nám stejně nezbude, než se
smířit s tím, jak příroda rozhodla.
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Několik let nazpět byla zima teplá a
brzký start jarních dnů a následné ochlazení připravilo nejen včelaře, ale
i včely o první snůšku. Doufejme, že
právě tento rok přinese své ovoce a
snad i trochu medu.
Jak už se stalo zvykem jeden až dva na
závěr:
Ráno stojí před obchodem dlouhá
fronta zvířátek.
Zajíc se snaží dostat dopředu.
Medvěd ho popadne za uši a hodí ho na
konec fronty.

Celé
se
to
opakuje
třikrát.
Zajíc už toho má dost a řekne: "Já ten
obchod dneska neotevřu."
Josífku, nevíš,
kam zmizel ten
náš
kanárek?
To opravdu nevím, mami. Chtěl
jsem mu jen
trošku vysavačem vyprášit peříčka... a najednou byl
pryč.
Tož bacha na kanárky a ať nám bzučí i
v předjaří.
Za řícmanické včelaře
Pavel „Harry“ Křížek

ORA ET LABORA 2010
Šestý ročník tříkrálové sbírky se konal v Řícmanicích v sobotu 6.1.2018.
Ve 13:00 hod. na návsi u kříže požehnal
všem přítomným babický farář
P.Lubomír Řihák. Poté se čtyři skupinky
koledníků vydaly koledovat po celých
Řícmanicích. Za jarního počasí
koledníci vykoledovali 18 840,-Kč. Bylo
to o 4 656,-Kč více než v roce 2017. Za
všech šest sbírek se dohromady
vybralo 85 677,-Kč.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem, kteří se na tříkrálové sbírce
podíleli a to především koledníkům a
doprovodům. Také děkuji našemu
panu starostovi za přislíbené permanentky na řícmanské koupaliště pro
letošní koledníky : Bára Alexová, Elen a
Veronika Diatkovy, Anička, Klárka, Lucinka a Josef Hustákovi, Lukášek a
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Tomášek Vojancovi, Anežka a Filip
Švancarovi.
Velké díky patří všem občanům, kteří
přispěli a tím pomohli potřebným.

Za Ora et labora 2010 Ivana Slaná

SPOLEK KOLEJOVÁ SE PŘEDSTAVUJE
Vážení a milí přátelé, od 27.2.2018 má
naše obec jednu zvláštnost. I když zde
nevedou koleje a vlak je slyšet pouze
někdy za nočního ticha pouze od Bílovic, máme mezi kluby a spolky v obci
i spolek železniční. Proto mi dovolte,
abych jej v následujících řádcích představil.

Spolek Kolejová, vznikl ještě jako
občanské sdružení 9.1.2009. Sídlil
v Blansku a jeho úkolem je sdružovat
lidi se zájmem o železnici, a to nejen
o reálnou, ale i modelovou, či třeba
i nekonvenční dráhy (lanovky, úzkorozchodné dráhy, atd.). Členskou základnu tvoří dvacítka nadšenců z Brna
i jeho okolí. Jsou mezi námi právě
i členové z Řícmanic, které jistě
spousta z vás zná. Nepočítám-li mou
maličkost, pak mohu jmenovat třeba
Michala Malého, Mirka Poláka, Mgr.
Jiřinu Tomkovou, nebo malou Miu
Semíkovou. Spolkem prošli i další
řícmaňáci, jako Adéla Pantůčková, Ferdinand Polák ml., nebo Jana Bořilová a
Veronika Pauříková, když ještě v obci
bydlely. Tito lidé už mají dnes jiné zájmy a starosti, ale fandí naší činnosti

stále. I vedení celého spolku je napříč
mezi obcemi a městy. Předseda pan Jiří
Šimkůj je z Blanska. Dále zasedli do
představenstva lidé z Brna, či dokonce
Židlochovic.
Největším počinem spolku byla záchrana přes 100 let starého
železničního mostu v Blansku, který
překlenoval řeku Svitavu a sloužil
vlečce do tamního podniku Adast
(dříve K. a R. Ježek). Tento most spolek
opravil a nechal jej prohlásit za kulturní
památku, čímž zamezil jeho likvidaci.
V jeho blízkosti mělo vzniknout menší
železniční muzeum.
Toto se však spolku díky ne zrovna
férovému jednání blanenského městského úřadu nezdařilo, avšak projekt
ještě necháváme otevřený. Za záchranu mostu a jeho renovaci spolek
obdržel Čestné uznání od Jihomoravského kraje. Mezi naše další úspěchy
patří třeba i 1.místo v soutěži amatérských kuchařů ve vaření guláše: „Zámecké gulášobraní 2015“ v Blansku.
Někteří členové působili jako doprovodný personál historických vlakových
souprav na Mezinárodním srazu parních lokomotiv RENDEZ v Bratislavě.
Po změně zákonů a povinné přeregistraci, kterou musely projít všechny
spolky a sdružení, jsme se po
neblahých zkušenostech s radními
v Blansku, rozhodli přesídlit do Řícmanic. Nejsme zde tak docela neznámí. Pořádali jsme v obci v minulosti
po dvakrát výstavu o železnici v sále
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Restaurace U Lajcmanů a výstavu o Geocachingu v knihovně. Velkou měrou
jsme se podíleli i na oslavách 800 let
obce, kde byla na koupališti naše malá
expozice
modelových
kolejišť.
Dokonce symbolicky tak přijel první
parní vlak do Řícmanic. To si jistě
mnozí pamatují.

Nynější činnost spolku Kolejová je
hodně různorodá a pestrá. Kromě péče
o již zmíněný most, zajišťujeme dobové doprovody nostalgických vlaků,
nejen okolo Brna. Dobové doprovody
kostýmovaných členů má na starosti
paní Svatava Kyzlinková, kterou jistě
znáte z koupaliště. Mezi další činnosti
patří shromažďování, archivace a renovace předmětů a reálií železnice, jako
historické a současné dokumenty,
předpisy, jízdní doklady, části zabezpečovací a sdělovací techniky, atd.
Součástí spolku je i GeoKolejová, což je
tým hráčů turistické hry geocaching.
Tento tým radil i paní Borůvkové, když
poprvé uschovala putovní kešku. Sami
vidíte, že pouto spolku k Řícmanicím
není malé.
A co bychom rádi pro vás v obci udělali,
i když zde nemáme vlak? Věřte nebo
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ne, nápadů je více než dost. Jednak bychom rádi zde otevřeli malou stálou
expozici nejen modelové železnice u
nás na zahradě v Močílkách. Nebude to
ze dne na den, ale až to bude, jistě to
přitáhne nejen místní děti a například
školka může mít další cíl svých vycházek. Letos slavíme krásných 100 let
trvání republiky, proto by chtělo
vzpomenout na historii a tím nemyslím
konkrétně pouze tu železniční. Rádi bychom všem předvedli některý podzimní den, jak kdysi lidé chodívali
oblečení, a to nejen na vlak. Nechtěli
bychom zapomenout ani na seniory.
Budou-li souhlasit, právě náš tým hledačů pokladů jim může zpestřit jejich
turistické vycházky ukázkou geocachingu v praxi, neboť jde o hru, kde
věk nerozhoduje. Rádi bychom zapojili
své síly i při pořádání akcí s ostatními
spolky a ozvláštnili tak již tradiční akce
Sokolů, hasičů, nebo našich sportovců.
Máme za sebou i ryze náš dětský den
pořádaný v Blansku, pravidelně se
zapojujeme do festivalu pro mládež
Bambifest, můžeme dělat občas akce
i vyloženě pro školku, protože s dětmi
pracujeme rádi a často a zapojujeme je
i do našich vlakových vyjížděk.
V úterý 27.2.2018 se vybraní členové
spolku sešli na obecním úřadě s našim
panem starostou a oficiálně jsme představili náš spolek. Za příjemné a milé
přijetí mu velice děkujeme.
A tak nás tu tedy máte... Jako první
počin chystáme pro všechny zájemce
27. března malou besedu na téma „Geocaching – netradiční forma turistiky.“
Akce proběhne v knihovně od 17.hodin

a zhruba v devadesáti minutách vás
seznámíme s turistickou hrou, kde
nerozhoduje věk, ale důvtip a touha se
podívat na zajímavá místa.
Pokud se chcete dovědět více, tak
spolek má své webové stránky
www.kolejova.cz, stránku Kolejová
i GeoKolejová naleznete i na sociální
síti Facebook a na YouTube provozujeme
videokanál,
kam
občas
přispíváme videi nejen z našich akcí.
Pevně věřím, že jsem na nic nezapomněl a v kostce vás seznámil s naší
skromnou, ale nápaditou partou.
Doufám, že se nám společně povede

spousta akcí, jejichž výsledkem budou
nejen dětské úsměvy. A potkáte-li
někdy v Řícmanicích, kde nevedou
koleje, člověka v železničářské uniformě, pak se nezbláznil ani on, ani vy,
jen je to prostě Koleják....
Kamil Kyzlink, jednatel spolku

SENIOŘI – ZVEME VÁS NA PROMÍTÁNÍ
Zveme vás na další filmové představení
z dílny pana Marcela Martínka z Bílovic. Tentokrát o historii obřanského
hradu. Promítání se uskuteční ve
čtvrtek 5. dubna v 19.00 hod. v obecní
knihovně.
Ti z vás, co již zhlédli jeho první film
,,Řícmanice, duch a život“ s následnou
besedou, mi dají jistě za pravdu, že
jsou to díla velice zdařilá, s poutavým

vyprávěním
o
historii
našeho
nejbližšího okolí a v tomto filmu
i s hranými historickými postavami
z řad dobrovolných herců.
Přijďte, mladí starší i nejstarší, film je
určen všem, nejenom seniorům.
Jste srdečně zváni!
za seniory Blanka Koutská

HLEDÁME PROSTORY A PROSÍME O POMOC!
Naše místní kapela JenTak hledá prostory ke zkoušení, aby mohla i nadále
pokračovat ve své hudební produkci.
Doposud jsme zkoušeli v prostorách
nad místní hasičskou zbrojnicí, ale po
rekonstrukci tam pro nás bohužel už

místo není. Pokud byste o nějaké
možnosti zde, či v blízkém okolí věděli,
budeme Vám vděční za případný kontakt (Lenka Rovenská - 774 734 316).
Vřelé díky!

Vaši hudbychtiví JenTaci
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KAM ZMIZELY DESKOVKY?
Možná jste si všimli, že od března se
deskovky v knihovně nehrají. Hráčské
nasazení se občas projevuje větší mírou bujarého pokřikování, což se zkrátka s klidem na výběr knih moc
neslučovalo. Pro ty, kdo chodili nepravidelně a širší veřejnost se proto
úterní setkání dočasně uzavírá. Až

začne být teplo, máme přislíbeno, že
bychom se mohli přesunout do prostor
nad hasičskou zbrojnicí. Aktuality se
včas dozvíte na facebooku Klubu
deskových her Řícmanice nebo obecním mailem.
Vendula Borůvková

OČIMA DĚTÍ – PODRUHÉ!
Už druhou dětskou minipřílohu
chystáme vydat před prázdninami! A
opět hledáme reportéry, ale také
fotografy, nebo ilustrátory od sedmi
do čtrnácti let!
Že nemáte žádné zkušenosti? Zeptejte
se autorů první přílohy! Věřím, že naši
zkušení elévové se znovu zúčastní, ale
přidat se může kdokoli! Na první
redakční schůzce si řekneme, jak by
příloha měla vypadat a co to obnáší.
Během dubna a května pak „náš
prázdninový časopis“ vytvoříme.
Doufám, že vás bude bavit stejně, jako
ten vánoční!
Pro více informací mě kontaktujte na
mailu vendulala@email.cz. Na stejném
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mailu se také můžete (do 31. března)
do projektu přihlásit.

Vendula Borůvková

INZERCE
Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet
také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde
a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší
může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude
vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství
v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik
konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let.
Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně,
Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj
také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další
služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV.
Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343

Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

www.vzdelavanivsem.cz

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847

KALENDÁŘ AKCÍ
VALNÁ HROMADA T.J. SOKOL ŘÍCMANICE
v pátek 23. března 2018 v 18 hod. v knihovně

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: ,, KLOBOUKY “

Divadelní soubor ŠKEBLE uvede příběh učitele tělesné výchovy
v sobotu 24. března 2018 v 18.00 hod. v sále restaurace U Lajcmanů

JARNÍ FOTBALOVÁ SEZONA ZAČÍNÁ

v neděli 25. března 2018 na hřišti v Řícmanicích
muži Řícmanice - Lískovec od 15:00 hod

BESEDA SE ČLENY SPOLKU KOLEJOVÁ

v úterý 27. března 2018 v 17.00 hod. v obecní knihovně
GEOCACHING- netradiční forma turistiky

SENIOŘI – POZVÁNÍ NA PROMÍTÁNÍ

ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 19.00 hod v obecní knihovně – film ,,Obřanský hrad“
Zveme všechny, nejenom seniory.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC PRO MALÉ I VELKÉ

v pondělí 30. dubna 2018 u tenisových kurtů – pořádá SDH a SOKOL

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU

proběhne duben-květen 2018 - termín bude upřesněn

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v sobotu 12. května 2018 10.00 – 11.00 hodin na návsi.
Je nezbytné vyčkat příjezdu obsluhy svozového vozu
a odevzdat odpad přímo do rukou obsluhy.

POHÁROVÝ TURNAJ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

v neděli 10. června 2018 Od 13:00 hod na hřišti v Řícmanicích

VEŘEJNÉ SLETOVÉ VYSTOUPENÍ

v neděli 17. června 2018
T.J. Sokol připravuje předvedení skladeb pro XVI. Všesokolský slet

RESTAURACE U LAJCMANŮ PRO VÁS PŘIPRAVUJE:

17. 3. – 18. 3. 2018
Zabíjačkové speciality
24. 3. – 25. 3. 2018
Rybí speciality
29. 3. 2018 - Zelený čtvrtek zelené pivo, uzená žebra, tatarák, pečená kolena
31. 3. -- 2. 4. 2018 Velikonoční speciality
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Dětský maškarní karneval (18. 2. 2018)

MŠ Řícmanice slaví 10 let od svého vzniku

Tříkrálová sbírka (6. 1. 2018)

Ostatky (2. 3. 2018)
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