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Staré koupaliště, 60.-70. léta

Z obsahu tohoto čísla vybíráme:
•
•
•
•
•

Úvodní slovo starostky
Informace z Obecního úřadu
Řícmanský kroj obnoven
Informace z organizací (Sokol, farníci, SDH, senioři)
Znáte je? (vzpomínka na Vítězslava Hofírka,
rozhovor s paní Jarmilou Staňkovou)
• Program oslav 800. výročí založení obce

STEZKY PRO PĚŠÍ
Začíná léto a pokračuje nikdy nekončící práce na zahrádkách, kolem domů… Všichni
máme vážné starosti, jak budeme žít dál. Jedny volby jsou za námi, další, podzimní,
před námi. I obec má mnoho problémů - neutěšený stav silnic, chodníků, potřebná
rekonstrukce vodovodního řádu, kanalizace, oprava veřejného rozhlasu, dokončení
územního plánu, ani ten les neroste tak úplně, jak bychom si představovali.
Ale protože začíná léto, ráda bych Vás alespoň obrazně pozvala do stínu lesa
a informovala o chystaných stezkách v rámci společného projektu svazku obcí Časnýř
a městské části Maloměřice - Obřany.
Jedná se o vyznačení a úpravu pěší stezky vedoucí z Obřan po břehu Svitavy do
Bílovic a dále kolem hájenky lišky Bystroušky Ušákovem do Řícmanic. Z Řícmanic
povede stezka směrem na Kanice, kudy půjde bude ještě upřesněno. Stezky budou
pokračovat i kolem Kanic a směrem na Babice nad Svitavou. Celý projekt řeší městská
část Maloměřice - Obřany. O dotaci bude zažádáno na Regionální operační program
Jihovýchod – oblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Vybudování
pěších stezek bude spočívat v upravení povrchu (pokud to bude třeba), vyznačení
stezek a umístění informačních panelů a odpočívadel. Stezky budou jistě lákat
k příjemným procházkám a upozorní na přírodní i historické zajímavosti v lokalitě,
kterou budou procházet. Bílovicím jistě výrazně pomohou v tom, že odkloní pěší turisty
na druhou stranu řeky a zmírní se tak provoz na velice vytížené cyklostezce, která je
využívaná hojně nejen cyklisty, ale i jezdci na kolečkových bruslích.
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatky za komunální odpad a za psy
Upozorňujeme ty občany, kteří z jakéhokoliv důvodu zapomněli zaplatit poplatky,
že uplynul termín, do kterého měly být poplatky uhrazeny.

Koupaliště
Koupaliště bude letos otevřeno 1.7.2010.
Ceny zůstaly oproti loňskému roku nezměněny. Osoby se ZTTP po předložení průkazu
zdarma. Permanentky pro občany s trvalým pobytem v obci se budou prodávat jen na
obecním úřadě.
V rámci „podpory rodiny“ bude opět letos poskytován příspěvek pro rodinné sportovně
rekreační aktivity. Tento příspěvek bude určen pro občany obce Řícmanice, kteří budou
využívat ke svým letním sportovně rekreačním aktivitám areál místního koupaliště. Výše
příspěvku je pro dospělého 165 Kč a pro dítě do 15 let 110 Kč.

Informace z kroniky
Narozené děti v roce 2009:
Zemřelí občané v roce 2009:
Počet přistěhovaných občanů v roce 2009:
Počet odstěhovaných občanů v roce 2009:

14
5
21
12
2

Počet obyvatel k 31.12.2009:
Počet obyvatel k 31.5.2010:

716
725

Strom života k 31.5.2010 po 5 letech
Rok narození
Věk
Muži
Ženy
Celkem
- 1915
95 1
1
2
1916 - 1920
90 - 94
0
1
1
1921 - 1925
85 - 89
6
7
13
1926 - 1930
80 - 84
11
14
25
1931 - 1935
75 - 79
12
11
23
1936 - 1940
70 - 74
9
12
21
1941 - 1945
65 - 69
23
18
41
1946 - 1950
60 - 64
18
21
39
1951 - 1955
55 - 59
18
21
39
1956 - 1960
50 - 54
25
17
42
1961 - 1965
45 - 49
22
23
45
1966 - 1970
40 - 44
30
22
52
1971 - 1975
35 - 39
40
32
72
1976 - 1980
30 - 34
26
39
65
1981 - 1985
25 - 29
21
18
39
1986 - 1990
20 - 24
24
18
42
1991 - 1995
15 - 19
18
14
32
1996 - 2000
10 - 14
14
20
34
2001 - 2005
5 - 9
24
23
47
2006 - 2010
0 - 4
31
20
51
Celkem
373
352
725
Průměrný věk
39
40
40

Statistika jmen a příjmení k 31.5.2010:
Různých jmen 184, z toho nejvíc:
Jiří – 25, Jana – 25, Martin – 21, Jan – 20, Petr – 18, Marie - 17
Různých příjmení 396, z toho nejvíc:
Slabý – 7, Heger – 7, Hegerová – 6, Prokop - 6

Sběr odpadu v obci
Za bývalým kravínem je nově vyhrazeno stálé oplocené místo pro ukládání odpadu.
Je zde možné odevzdat:
1) Objemný odpad bez nebezpečných vlastností, který s ohledem na své rozměry
nelze odložit do popelnic či kontejnerů. Jedná se zejména o starý nábytek,
podlahové krytiny, umyvadla a toalety, pračky, kočárky, plynové sporáky.
3

2)

Stavební suť – musí se však jednat o čistou stavební suť bez příměsí - nesmí
obsahovat zejména hlínu, polystyren, PUR pěnu.
3) Biologický odpad - tráva, větve, listí (také slupky z ovoce, čajové sáčky, lógr
z kafe).
4) Železný šrot
Dále jsou přistaveny nádoby na separovaný odpad:
papír
pet láhve a nápojové kartony
Odpad bude možno odevzdat pouze v níže uvedené provozní době pracovníkovi
pověřeným obcí k přebírání odpadu. Odpad neuvedený v seznamu nebo vykazující
nebezpečné vlastnosti bude pracovníkem odmítnut.
Provozní doba: sobota 9.00 – 11.30 hod.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných 28. 29. 5. 2010 v obci Řícmanice
Z celkového počtu 567 zapsaných se dostavilo 391 voličů. Volební účast: 68,96%

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

název strany
TOP 09
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
KSČM
Věci veřejné
Strana Práv Občanů Zemanovci
KDU-ČSL
Strana zelených
Suverenita blok Jany Bobošíkové
Strana svobodných občanů
Pravý blok
Koruna Česká (monarchistická strana)
Moravané
Česká strana národně socialistická
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravednosti
OBČANÉ.CZ
STOP
Konzervativní strana
Celkový počet platných hlasů:

počet
hlasů
89
86
79
25
24
22
19
19
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
0
391

procento z
celkového
počtu hlasů
22,76%
21,99%
20,20%
6,39%
6,14%
5,63%
4,86%
4,86%
1,28%
1,02%
1,02%
0,77%
0,77%
0,77%
0,51%
0,51%
0,26%
0,26%
0,00%

Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám.
Lenka Kunčarová, OÚ
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ZPRÁVA KNIHOVNY
V současné době probíhá pod metodickým vedením Regionální knihovny Kuřim
inventarizace knihovního fondu. Byl vyřazen větší počet knih, o které nebyl dlouhodobě
mezi čtenáři zájem. Tyto knihy byly zdarma nabídnuty našim občanům a tak se asi
třetina knih rozebrala. Knihy poškozené byly zlikvidovány a zbývající byly zatím
uschovány s tím, že by bylo ještě možné je nějak uplatnit. Tím se uvolnily prostory pro
nové zajímavé knihy a časopisy. Od 1. června jsme také lépe vybaveni technicky,
konečně máme jednoduchou tiskárnu s kopírkou.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

ŠKOLKOVÉ VÝLETY NÁS BAVÍ
Jarní měsíce lákají k výletům. Když
k tomu ještě dopřeje počasí, je to
prima. A naši nejmenší? Ti se těší
nejvíce. Stačí si vzít batůžek plný
dobrot, k tomu dobrou náladu
a vyrážíme.
Hned 11. května jsme si udělali
první výlet a to na Panskou Líchu.
Viděli jsme ukázky drezury koní
a výcvik parkurového ježdění.
Počasí nám přálo, svačinky nám
chutnaly. Na další výlet jsme
vyrazili v úterý 25. května na zámek
do Rájce nad Svitavou, společně s
1. třídou ZŠ Kanice. Byl to náš celodenní výlet autobusem. Na zámku a zámeckém
nádvoří byl připravený program pro děti MŠ a ZŠ. Nakonec jsme si opekli špekáčky a
jeli domů.
Ani červen nebyl bez výletu. V pondělí 7. června jsme jeli do ZOO Brno. Zaměstnanci
zoologické zahrady pro nás připravili program „U nás na dvorečku“, prohlédli jsme si
zvířátka a hurá, zpět domů. Tradiční zahradní slavnost s pasováním předškoláků se
bude konat ve čtvrtek 17. června.
Na konec školního roku nás čeká ještě jedno velké překvapení – spaní ve školce v úterý
29. června. To bude dobrodružství, budeme jen s paními učitelkami spát sami bez
rodičů a v naší školce. Ale nebudeme spát v postýlkách, vlezeme si do spacáků,
přečteme si pohádku, zazpíváme si něco na dobrou noc a ráno nás probudí školkový
zvoneček.
Pro všechny, kdo s námi nejezdí a nebyli, máme fotky z našich výletů, které najdete na
www.msricmanice.cz. Dalším školkovým výletům přejeme hodně štěstí, příznivé počasí
a dobrou náladu.
za děti a celý kolektiv školky
Hana Janošková, ředitelka MŠ
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ŘÍCMANSKÝ KROJ OBNOVEN
Ne všichni možná víte, že i naše obec docela nedávno měla svůj kroj. Jak píše pan
řídící Páral v kronice: „Tento lidový kroj počal již od počátku minulého století postupně
mizeti z vesnice a lid se oblékal, jak se oblékalo ve městě. Ze všech okolních vesnic
našeho kraje však v Řícmanicích kroj se zachoval nejdéle a ještě v roce 1890 staří lidé
ve vsi měli toto krojové oblečení.“
Kroj, který se na hody nosí dnes, do naší oblasti nepatří. A jak se sem vlastně dostal?
Jednoduše. Půjčovny krojů nabízely pouze kyjovské kroje. A když jsme chtěli
v Řícmanicích krojované hody o početné chase, jak to tady bývalo a bývá, nebyla jiná
možnost.
Abychom připomněli nám všem, jak sváteční řícmanský kroj mohl vypadat, pustili jsme
se společně s Obcí Řícmanice do jeho obnovy. Cesta nebyla jednoduchá. Základem
bylo získat co nejpřesnější informace z kronik a od pamětníků, čímž se zabývala paní
Jiřina Tomková. Výsledkem byl popis z Páralovy kroniky, který je dle odborníků asi
nejpřesnější a zřejmě vychází ze vzpomínek pamětníků. Nevíme o tom, že by se kroj
v některé z rodin dochoval. A jak tedy asi vypadal?
„Nedělní kroj byl úpravnější a pestřejší. Muži nosili košili z režného plátna s límcem
a ten, jakož i spodní část rukávu, byly z jemnějšího plátna. Na krk se vázal šátek, který
u mladších byl barevně pestřejší, u starších tmavší. Kalhoty bývaly žluté, hnědé až
černé koženky do půli lýtek a boty opět vysoké s měkkými holeněmi, nahoře ohrnuté
a někdy zdobené třepením. Spodní část kalhot se do holení zasunovala. Kalhoty
přidržoval takzvaný formanský pás 8-12 cm široký, často zdobně vyšívaný a na něm
přišité kapsy, kde se nosily peníze a drobnosti. Na hrudi byla bezrukávová vesta,
vysoko zapjatá ke krku, která bývala modrá, fialová, tmavozelená, často manšestrová
s řadou lesklých mosazných knoflíků. Klobouk byl lesklý, černý, se širokým okrajem
a zelenavou šňůrou, která po straně vybíhala ve dva střapce. Ženy ve svátky nosívaly
šněrovačku, vzadu do špice, pestrou, často vyšívanou, damaškovou. Sukně (kytlice)
byla různých, většinou tmavších barev a s jinobarevným lemem. Spodních sukní bývalo
několik „tištěných“ a také režných. Vdané ženy pokrývaly hlavu šátkem a šálou, kdežto
mladá děvčata nenosila na hlavě ničeho, byla jen hladce učesána a účes byl zdoben
barevnou stužkou.“
Už máte v hlavě obraz, jak asi mohl kroj vypadat? Jak moc se vaše představy liší od
představ odborníků, se můžete přesvědčit na Řícmanských hodech, které se
uskuteční v sobotu 28. srpna 2010. Přijďte se určitě podívat!
V běhu je také nácvik dětského hodového pásma. Pokud má ještě některé dítko
zájem zpívat, kontaktujte obratem Hanu Janoškovou, tel. 724 252 430, e-mail:
hanajanos@seznam.cz.
Poslední možnost objednání krojů bude v pondělí 28. června a v úterý 13. července
vždy v 18 hod na zahrádce restaurace U Lajcmanů. Více informací u Martiny
Kubíčkové, tel. 605 567 436, e-mail: MKubickova@ksoud.brn.justice.cz.
Ivana Hegerová za hodový výbor
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LÉTO PLNÉ POHYBU
Poslední květnovou neděli jsme k 800-stému výročí obce uspořádali v areálu koupaliště
Veřejnou cvičební akademii. Vystoupilo 80 cvičenců v 11 skladbách a také diváci přišli
v hojném počtu. Dobrou náladu nám nezkazil ani déšť, který začal s příchodem prvních
cvičenců na plochu. Závěrečný nástup a přátelské posezení se konalo již za pěkného
slunečného počasí. Děkujeme všem, kteří přišli a odměnili cvičence i ve ztížených
podmínkách potleskem.
Sokolské Brno – Sokolgym 2010 se konalo 4.-5. června, kde naši jednotu
reprezentovali cvičenci ve skladbách rodiče a děti (8), starší žákyně (3), ženy (12)
a věrná garda (12).
I když cvičební sezóna byla ukončena počátkem června na Sokolském cvičišti
opékáním špekáčků, čeká nás léto v pohybu. A to nejen ve cvičebním, ale
i v pracovním.
Pokud příjde opravdové léto, nebude chybět ani aerobik na koupališti. Máte se na co
těšit! Kromě klasiky bude i ZUMBA a další překvapení. O podrobnostech vás budeme
informovat koncem června.
Velkému zájmu se těšil zimní přebor Řícmanic ve stolním tenise. Proto jsme pro vás
připravili i letní verzi, a to v sobotu 17. července od 15.30 v sále restaurace U Lajcmanů.
Kategorie budou stanoveny až po uzávěrce přihlášek do turnaje, která je v den konání
soutěže v 15 hodin, podle věkového rozpětí tak, aby ve skupině hrálo systémem každý
s každým maximálně 6 hráčů. Pravidla soutěže budou přibližně stejná jako při zimním
turnaji. Rádi bychom vytvořili příjemnou sportovní atmosféru, trochu hecu mezi
Řícmaňáky a Řícmaňačkami a hlavně pěkné letní sportovní odpoledne. Účast hostů se
nevylučuje, ale podmínkou je čistě amatérské nesoutěžní provozování tohoto sportu.
Během prázdnin bychom také rádi dokončili dvě nová stanoviště stezky zdraví
HVOZD, aby vznikl ucelený okruh.
Září bude ve znamení Sokolení, což je celorepubliková akce, do které se zapojíme již
podruhé soutěží Pozor, jedu! Jde o jízdu zručnosti na čemkoliv (kola, koloběžky,
odrážela,…). Děti, nezapomeňte přes prázdniny trénovat!
Ivana Hegerová a Vladimír Nováček za výbor TJ

SHODA NÁHOD?
I když se nám život mnohdy zdá jako souhrn náhod, přesto se nic na tomto světě
neděje náhodou. Člověku až mrazí po těle, když si některé události dá do souvislostí. Je
tomu tak i v případě Lidic.
V buštěhradských listech z roku 1933 se nachází oznámení, že se Lidice prohlásily za
první ateistickou obec v tehdejší ČSR. Toto prohlášení podepsal starosta i ředitel školy
a další místní veličiny. Na důkaz toho pak občané odnášeli všechny kříže a sošky na
zahradu Horákova statku a tam vše podpálili. Přesně tam, kde o pár let později byli
postříleni všichni muži, včetně faráře Štemberky, který šel na smrt dobrovolně.
Události, které se staly, již změnit nemůžeme, ale vždy je možné udělat krok k tomu,
aby negativní následky byly, pokud možno, co nejmenší. Dnes můžeme děkovat za
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minulost, dnes můžeme prosit i za budoucnost. „Včera“ již nestihneme nic a vůbec není
jisté, zda nám bude umožněno stihnout něco i zítra…
V současné době se lidé, častěji než dříve, obrací k historii - pátrají v archivech po
stopách svého rodu a mapují rodokmen svých předků. Návrat k tradicím, v mnoha
případech i jakýsi odklon od přetechnizovaného světa, je zřejmý. Duševní síly jsou
někdy tak vyčerpány, že se setkáváme i s tím, že lidé jezdí na dovolenou do klášterů,
kde ponořeni do jeho ticha čerpají duchovní i duševní posilu a rovnováhu. Tam se
potkává dávná minulost s věčnou budoucností a lidé jsou vnitřně uzdravováni. Tak, jako
činy minulosti působí na člověka, působí i na celé rodiny a národy.
Určitou smutnou událostí se v Řícmanicích stalo i odstranění kříže z roku 1872 v 50.
letech. Jeho obnovení je nadějí pro budoucnost každého z nás…
Dana Menšíková za o.s. ORA ET LABORA 2010

HASIČI INFORMUJÍ
V neděli 25. dubna se konala v pořadí již devátá
Hasičská pouť ve Křtinách, na svátek svatého
Floriána, patrona hasičů.
Po prezentaci a seřazení účastníků na křtinském
koupališti, se vydal slavnostní průvod všech
členů zúčastněných sborů a techniky, jak
historické tak současné, směrem na náměstí ke
kostelu. Zde v kostele sloužil pan děkan Tomáš
Prnka mši svatou za všechny hasiče a posléze
vysvětil nové zástavy a techniku několika sborů.
Poté se na náměstí konaly ukázky např. zásahu historickou koněspřežnou stříkačkou,
nebo ukázky činnosti mládeže v požárním sportu. Zájemci si mohli vyzkoušet první
pomoc na figurínách pod dohledem lékaře
záchranné služby. Čas mezi ukázkami
vyplnila dechová hudba Bivojanka a dívčí
taneční skupina Glitter Stars. Závěr patřil
Integrovanému
záchrannému
systému.
Složky IZS předvedly ukázku zásahu na
hořící budovu obecního úřadu za pomoci
výškové techniky.
Účast více než 40 sborů dobrovolných
hasičů svědčí o prestižní akci, která se
každým rokem rozšiřuje.
Milan Stejskal za SDH a JSDHo
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SENIOŘI K VÝROČÍ
Senioři obohatí program oslav 800 let trvání naší obce přípravou a zajištěním
Řemeslnického jarmarku, který se uskuteční v sobotu 3. července t.r. od 14 hodin
v sále a na zahradě restaurace U Lajcmanů. Téměř dvacítka řemeslníků zde předvede
výrobu v zajímavých rukodělných oborech, svoje výrobky vystaví a tyto budou
předmětem prodeje.
Na jarmark naváže téhož dne od 19 hod další - již 15. setkání seniorů. V případě
příznivého počasí se tentokrát uskuteční na zahradě restaurace u udírny, jinak v sále.
Využijte zajímavé nabídky obou akcí a přijďte se poučit i pobavit. Srdečně Vás zveme.
senioři

ZNÁTE JE?
V letošním roce by se rodák z Řícmanic Vítězslav Hofírek,
který byl po roce 1945 in memoriam vyznamenán
československým válečným křížem od prezidenta republiky
Edvarda Beneše, dožil 100 let.
Připomeňme si jeho smutný, byť hrdinský osud.
Osmadvacetiletý Vítězslav působil v roce 1938 v rámci Stráže
obrany státu (SOS) jako dozorce finanční stráže na Krnovsku.
V regionu kolem pohraničí vzrůstalo postupně napětí již asi od
poloviny měsíce září roku 1938. Místní mladí Němci, kteří byli
povzbuzeni úspěchem Henleinových Freikorps, se tehdy
22. září pokusili odzbrojit četnickou stanici v obci Liptaň.
K tomuto účelu měli palné zbraně. Skupina Němců čítala dle
svědků 80-150.
V době přepadení přijížděla k četnické stanici motorizovaná hlídka dozorců finanční
stráže z obce Fulštejn, kterou tvořili Vítězslav Hofírek a Inocenc Dostál. Dav Němců se
je pokoušel zastavit, avšak tito dva muži se snažili dostat za každou cenu do četnické
stanice, o níž netušili, že je již obsazena nacisty. Ve zmatku padlo několik výstřelů. Tato
situace vyprovokovala dav Němců natolik, že jejich předáci vstoupili do stanice
a postříleli odzbrojené a bezbrané četníky včetně mladého Vítězslava.
18. září, tedy čtyři dny před osudnou událostí, píše voják dopis adresovaný rodičům
a své sestře Milici do Řícmanic, kde popisuje situaci a tuší, co se asi stane. „Těší však
nás pomyšlení, že svými životy
vykoupíme Vás ve vnitrozemí. Strach
nemám ani já, ani moji kamarádi
a stane-li se něco, buďte na mne hrdi,
že jsem padl pro naši drahou vlast
a neplačte pro mne, o to jediné Vás
prosím v podvečer mého života. Jsem
rád, že jsem Vám tento dopis neposlal
hned a nepostrašil Vás pomyšlením, že
žijete ve strachu o mě, ztěžovalo by mi
to mou poslední chvíli.“ Spolu se svými
9

kolegy se poté stal symbolem hrdinství a obětování se pro druhé v boji proti
nacistickému Německu.
Zastřelení muži byli druhý den naloženi na nákladní auto a odvezeni do tehdy
německých Hlubčic (Leobschütz), dnešní polské Glubczyce. V této obci pak byli
nepietně zakopáni u hřbitovní zdi. Vítězslavovo přání však bylo, aby byl pochován
v rodných Řícmanicích, neboť, jak napsal v dopise, ve Slezsku by ho „tížila zem.“ Na
žádost jeho matky Matyldy bylo tělo jejího syna exhumováno. Po převezení ostatků do
jeho Řícmanic se v červenci roku 1939 konal pohřeb Vítězslava Hofírka, na kterém se
kromě rodinných příslušníků sešly davy místních i přespolních občanů. Dochované
fotografie velmi realisticky ukazují dobovou atmosféru, kdy byl hrdina předmnichovských
dní za přítomnosti kněze, bíle oděných družiček a smutečně oblečených zlomených
pozůstalých uložen do hrobu na řícmanickém hřbitově, ve své milované rodné obci.
Je tomu již 30 let, co lavice místní školy
opustili poslední žáci. Ředitelem byl tehdy
pan Milan Kalivoda, pod kterým léta
pracovala paní učitelka Jarmila Staňková.
Ta naučila číst a psát mnohé z Vás. Dnes je
nejstarší občankou Řícmanic, přesto stále
s velmi bystrou myslí. A jak na učitelská léta
vzpomíná?
„Moc ráda. Práce s dětmi mě naplňovala
a také mne zavedla do různých koutů naší
republiky. Najít učitelské místo nebylo tehdy snadné. Po ukončení Učitelského ústavu
v roce 1934 jsem nemohla najít práci a tak jsem se vyučila švadlenou. Za rok jsem
dostala umístěnku do Stakčína, kde byla poslední vlaková zastávka na východě
Československa, na hranici Slovenska, Polska a Zakarpatské Rusi. Učilo se tam
slovensky, i když všichni mluvili rusínsky. Další učitelskou štací byla Blatnice pod
Svatým Antonínkem a také Silůvky. Pak jsem se vdala, narodily se mi děti a já po válce
konečně dostala místo v Řícmanicích, kde řídícím byl pan Mlčoch. Zde jsem učila až do
důchodu. Pak jsem ještě vypomáhala v Bílovicích a Kanicích. Řícmanická škola je můj
osud. Moji rodiče se poprvé potkali právě při
svěcení nové místní školy. Bydlím hned naproti
a tak jsem to měla do práce vždy kousek, ale
stále do schodů a ze schodů. Bývalo zde pět
ročníků, první tři jsem měla já a v ostatních
jsem učila tělocvik a zpěv. S dětmi jsem
nacvičovala programy na různá kulturní
vystoupení, besídky, spartakiády a také jsme
jezdily na výlety. Ráda jsem také brala děti po
škole ven sáňkovat nebo lyžovat třeba na
Mlynářku. Místní škola byla vzorovou školou
Poslední žáci místní školy pro Učitelský ústav, kam chodili studenti na
náslech do malotřídek.
Práce s malými dětmi mě vždycky moc bavila. Nikdy jsem si nedovolila nějakého žáčka
uhodit. A kdyby Pán Bůh dal, byla bych učitelkou znovu.“
Připravily Jiřina Tomková a Ivana Hegerová
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Obec Řícmanice zve všechny občany na zábavný víkend

SLAVÍ CELÁ DĚDINA,
který se koná u příležitosti 800. výročí od první písemné zmínky o obci
PÁTEK 25. června 2010
Obecní knihovna
18.00 výstava historických fotografií
(výstava potrvá do soboty 3.7. 2010)
SOBOTA 26. června 2010
Fotbalové hřiště
10. 00 Vyhlídkové lety vrtulníkem
Areál koupaliště
14.00 Cirkus LEGRANDO
MILITES TEMPLI –šermířské vystoupení
Interaktivní výstava vláčků
Hraje JEN TAK
18.00 Pohádkový JARMARK
19.00 Hraje Antonín Klučka a Jiří Noss
21.00 Divadlo FACKA – Řícmanické pověsti
22.00 Noční překvapení
23.00 Hraje JEN TAK
V průběhu celého programu bude připraveno občerstvení a ochutnávka vín.
NEDĚLE 27. června 2010
Na návsi
13.30 Vystoupí smíšený pěvecký sbor Ars Brunensis Chorus
14.00 Slavnostní bohoslužba a žehnání obnoveného kříže,
celebruje Mons. Mgr. Pavel Posád, pomocný světící biskup českobudějovický
SOBOTA 3. července 2010
Areál restaurace U Lajcmanů
14.00 Řemeslnický jarmark, který připravili senioři
19.00 Setkání seniorů, hraje Antonín Klučka
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---------------------------

LETNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
17. července 2010 od 15.30 v sále restaurace U Lajcmanů,
více informací na str. 7
---------------------------

PEDIKŮRA - MANIKŮRA
Dagmar Stejskalová
Řícmanice 85
Tel: 604 267 646
Možnost docházky do domu.

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: ou_ricmanice@volny.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: Ivana Hegerová, Alena Hegerová
12Toto číslo vyšlo 15. 6. 2010.
Neprošlo jazykovou úpravou.

