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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
srdečně vás všechny zdravím jménem
nového zastupitelstva. Opět je tu čas
adventní, čas bilancování a předvánočního shonu. Zima se nám již začala
hlásit a věřme, že snad letos budeme
mít Vánoce i trochu bílé.
Jsem rád, že i v letošním prosinci proběhly oblíbené akce pro děti i dospělé.
Na naše kluziště k nám opět přišli
Mikuláš, andělé i čerti, tedy vlastně
přibruslili. Asi nebude mnoho obcí, kde
vozí dárky Mikuláš na bruslích. Děkuji
všem pořadatelům za tento nevšední
zážitek s hodnotným doprovodným
programem.
Další akcí bylo tradiční rozsvícení
Vánočního stromu. Tentokrát mělo
zvláštní nádech díky přítomnosti duchovního správce naší farnosti, katolického kněze Zdeňka Držtky. Patří mu
velké poděkování za jeho příjemnou
Vánoční promluvu. Děkuji také celé
naší školce, která se ujala vánočního
programu a všem přítomným dětem,
jejichž hlasité odpočítávání znovu

zažehlo naše nádherné retroosvětlení,
které nám závidí blízké i daleké okolí.
Třetí tradiční akcí byl Vánoční punč,
který nás všechny přilákal na ochutnávky vánočních dobrot, k zahřátí se
písničkou s vánočním punčem a popovídání se svými sousedy. Věřím, že se
všem toto vánoční zastavení líbilo.
Čtvrtou akcí, která nás teprve čeká je
„Šťedrovečerní setkání“ u našeho
Vánočního stromu. Toto setkání nás
vždy přinutí opustit teplo našich domovů, plné domácí talíře i sklenice a
provětrat se v pozdních 22 hodin na
návsi. Tam nás ovšem čekají pro změnu
plné sousedské talíře a lahvinky a noční
tóny našeho zpěvu se pak návsí moc
krásně nesou. Snad právě proto se tam
tak rádi scházíme.
Na závěr přeji všem krásné prožití adventu, klidný čas vánočních svátků a
dětem kouzelné dny vánoční, třeba při
Mši půlnoční a celé zimní prázdniny.
Těším se, že se ve zdraví budeme vídat
celý příští rok 2019.
Libor Slabý, starosta

Omluva za vyjádření v článku „DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko“ v Řícmanickém zpravodaji č. 3/2018.
Omlouvám se majitelům nemovitosti
výrazy, které jsem v tomto článku
č.p. 126 za moje neobjektivní hoduvedl. Tato věta bude odstraněna i ze
nocení jejich přístupu ke svým
Zpravodaje umístěném v archivu na
sousedům a celé obci při budování
webových stránkách obce Řícmanice.
splaškové kanalizace. Zejména se pak
Libor Slabý, starosta
omlouvám za nepřiměřeně hrubé
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OSLAVA STÉHO VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
Psal se rok 1918. Touha mnoha Čechů
a Slováků po životě ve společném, svrchovaném státě se proměnila ve
skutečnost. Československo, nová republika na mapě Evropy, vykročilo s
nadějemi na cestu dějinami a záhy si
získalo mezinárodní respekt a uznání.
Píše se rok 2018. Od tehdejších událostí uplynulo právě jedno století. Mapa
Evropy se za tu dobu mnohokrát měnila. Měnily se i hranice našich zemí. Pro
naše moderní dějiny přesto zůstává rok
1918 přelomový. 100 let je krásné, kulaté výročí, pojďme jej oslavit!
Tak nějak se zrodil nápad oslavit
Československo i u nás v Řícmanicích.
První s nápadem přišla Vendula
Borůvková, která nás, zastupitele z kultury, nadchla nápadem zasadit památnou lípu, jarmarkem, dobovými
kostýmy a procházkou po významných
místech obce. Slovo dalo slovo, oslovili
jsme všechny spolky v dědině a prvotní
nápad se začal rodit v realizaci. Nebylo
to tak jednoduché, jak se na první
pohled zdálo! Program oslav se
rozrostl o další akce, čímž přibylo
mnoho dalších úkolů pro nás organizátory i dobrovolníky.
Práce bylo moc a termín oslav stanovený na 28.10.2018 se rychle blížil.
Největším oříškem bylo najít vhodné
místo na zasazení památné lípy.
Původně byl vybrán prostor koupaliště, ale na poslední chvíli se vše
změnilo a lípě přenechala své místo
stará bříza přímo na návsi.
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Celé akci bohužel nepřálo počasí,
pršelo a bylo chladno. V plánu bylo
umístit na náves stany, aby se celá
oslava republiky odehrávala pod zasazenou lípou. Nepřízeň počasí nás donutila na poslední chvíli postavit celý jarmark do závětří zahrady Restaurace U
Lajcmanů. Organizátoři s velkými obavami očekávali začátek oslav. Nakolik
špatné počasí odradí návštěvníky?
Obavy byly naštěstí zbytečné. Náves se
před čtrnáctou hodinou začala plnit
lidmi, někteří přišli v dobových kostýmech, někteří pouze v historickém
klobouku nebo dámy s kožešinovým
štucem na rukou. Děvčata rozdávající
trikolóry měla co dělat, aby vše zvládla.
Program byl slavnostně zahájen ve 14
hodin československou státní hymnou
v podání Moniky Kvapilové. Oslavy
poté oficiálně zahájila Helena Bajerová
a starosta Libor Slabý, s kulturním programem vystoupilo trio Patrik, Adélka
a Terezka Hegerovi. Před zasazením
lípy se pod její kořeny vložila schránka
s artefakty nynější doby a poté lípu
zasadili všichni přítomní symbolickým
zasypáním zeminou. U lípy po celou
dobu drželi čestnou stráž sokolové a
hasiči ve slavnostních krojích.

Následovala zajímavá komentovaná
procházka obcí. Toho se ujaly paní
Hana Staňková a Jana Klimešová. Zájemci obdrželi letáčky s mapkou obce,
kde byla označena zajímavá historická
místa. Tam byly k vidění dobové fotografie jednotlivých zastavení. Kde bylo
kino, mlékárna nebo Sobotkova pekárna? To všechno a mnoho dalšího se
účastníci dozvěděli a někde dokonce
mohli nahlédnout i do vnitřních prostor! V průběhu této části oslav byl položen věnec u památníku obětem bombardování, který je umístěn u obecního
úřadu (bývalá obecní škola). Trasu
procházky, místa zastavení i dobové
fotografie připravila naše již skoro
kronikářka Eva Olešovská.

Dalším programem byla vernisáž pana
Antonína Klučky. Kdo by neznal tohoto
místního umělce! Jeho velká plátna
s krojovanými patří neodmyslitelně k
řícmanským hodům! Mnoho domácností zdobí jeho krásné grafiky,
olejomalby nebo krajinky z Řícmanic a
okolí. Na zahájení vernisáže byl sál do
posledního místečka zaplněn a zájem o
shlédnutí obrazů byl i po celou dobu
trvání výstavy, která se protáhla na
celý týden.
V průběhu vernisáže byla též předána
velitelem výjezdní jednotky SDH

panem Milanem Stejskalem pamětní
medaile dlouholetému členovi a
starostovi SDH Řícmanice panu
Štefanu Faklovi.
Během všech těchto akcí probíhal jarmark a prezentace spolků – Kolejová,
Ora et Labora, Roska….. Na jarmarku
jsme mohli ochutnat různé koláče a
ovoce ze zahrad našich seniorů, pravá
horká povidla, svařák a cigáru v podání
SK, v hasičské zbrojnici výborný
hasičský guláš i domácí buchtičky s trubičkami. K mání byla pravá čokoláda,
čerstvě usmažené brambůrky, výborná
káva či cukroví od paní Růženky…
Děti si v sále mohly vyzkoušet pod
vedením Vendulky Borůvkové a dalších
lektorek svou dovednost v různých výtvarných dílnách.
Závěrem celé akce bylo položení věnce
na počest padlých k pomníku pod
lipami. Poté starosta obce Libor Slabý
připomněl okolnosti vzniku republiky a
starostka naší tělocvičné jednoty Eva
Olešovská důležitou roli Sokola v historii i současnosti. V podání bílovického
pěveckého sboru Bronislav zazněla
státní hymna i písně Leoše Janáčka.
Vrcholem oslav bylo vypuštění krásných svítících lampionů štěstí.
Touto cestou děkuji všem organizátorům, spolkům i dobrovolníkům za
perfektní spolupráci a za práci, kterou
vložili do příprav a celého průběhu
oslav. A především děkuji vám, kteří
jste přišli a vytvořili nezapomenutelnou atmosféru.
za realizační tým a kulturní výbor
Blanka Koutská
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„ ZASAĎ STROM“
V listopadu u nás proběhla krásná akce
- komunitní sázení stromků v sadu za
hřbitovem. Vše začalo, když se naše
obec přihlásila do projektu „Milion
stromů“ a nabídla pozemek za hřbitovem k výsadbě.
Obec Řícmanice byla do projektu
vybrána a přes Krajské sdružení NS
MAS Jihomoravského kraje získala 100
ovocných stromků včetně veškerých
potřeb k výsadbě a zpracovaného
výsadbového pasportu sadu. Obec
zajišťovala komunitní výsadbu, pozvala
ke spolupráci všechny spolky a občany
a zavázala se o stromky dále pečovat.
Několik dní před výsadbou jsme zjistili,
že výsadbový pasport byl sice krásně
vypracován, ale chybička se vloudila a
pasport, dělaný v předjarním období,
nezohledňoval již rostoucí a některé už
i plodící ovocné stromky, které tam

byly vysazeny dříve. Nezbylo nám nic
jiného, než si zmapovat tyto rostoucí
stromky a celý plán výsadby vypracovat znovu. Není sice odborně zpracovaný, ale svému účelu posloužil dobře.
Týden před výsadbou jsme vytyčili sad,
byly vyhrabány jámy a hasiči je prolili
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vodou, aby stromky přes zimu
nestrádaly.
Termín výsadby padl na sobotu 24.listopadu 2018 a k velké smůle jsme se
zase trefili do sychravého a deštivého

počasí. Naštěstí byl připraven horký
svařák pro velké a čaj pro malé zahradníky, rozdělán oheň a špekáčků
tolik, kolik bylo stromků. Měli jsme
opravdu velký strach, že kvůli počasí
přijde málo lidí a většina špekáčků
skončí v mrazáku, ale opět nás mile
překvapil zájem o tuto akci. Přišli jednotlivci i celé rodiny a někteří zasadili
ne jeden, ale třeba i deset stromků!
Každý si mohl stromek označit svým
jménem, aby mohl nadále sledovat
jeho růst. Tak tam máme třeba jabloň
Evelínku, třešeň Dorku, třešeň Kačenka
a Buráček… ale také jabloň SK+SOKOL,
nebo slivoň SDH. Těch „SDH“ asi bude
nejvíce, protože hasiči do tmy dosazovali zbylé stromky. Ono totiž zasadit
sto stromků není žádná legrace! Obzvlášť v takovém počasí…
Visačky na stromcích asi dlouho
nevydrží, ale nezoufejte, vše je zmapováno a doufám, že se nám brzy podaří

mapku sadu a tabulku stromků se
jmény vložit na webové stránky obce.
Nezbývá mi, než poděkovat všem
zúčastněným za výsadbu tohoto sadu a
popřát vám krásné Vánoce a Nový rok.

A v novém roce ať nám stromky krásně
rostou!
za zastupitele Blanka Koutská

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
23. a 24. listopadu proběhla burza
vyřazených knih. Občanů mnoho
nepřišlo, ale potěšující je, že nový ,,domov “ našlo kolem 90 knih a věřím, že
své nové majitele potěší. Zbývající
knihy jsou v nabídce knihovny až do
konce roku.
A tentokrát nabídka nových knih české
literatury pro dospělé:
Suchý Jiří: Pan Werich z kampy, Pan
Voskovec z Manhattanu – vzpomínkové knihy na dva velké herce.
Hanibal Jiří: Mrazné květy na skle příběh studentské lásky v době
druhé světové války, Hon na motýly příběh pěti žen, mladých, bohatých,
ale ne šťastných.
Mornštajnová Alena: Slepá mapa románová sága jedné rodiny od 1. sv.
války až do nedávné minulosti.
Formánek Josef: Úsměvy smutných
mužů - zápisky z léčebny závislostí,
Mluviti pravdu - brutální román o
lásce.
Harasimová M.: Vůně noci - příběh z
lékařského prostředí s krimi zápletkou.
Kornerová H. M.: Co neodvál ani čas příběh tří zcela rozdílných kamarádek.
Ageiwa Veronika: Deník japonské
manželky - skutečný příběh české dvky
provdané do Japonska.

Hartl Patrik: Nejlepší víkend - parta
mladých lidí si dává novoroční
předsevzetí, každý chce nějak změnit
svůj život…
Třeštíková Radka: Veselí - mladá žena
se vrací do míst svého mládí, na jižní
Moravu.
Damijo Alena: Mé anglické sezony - již
druhá kniha ze života české dívky, žijící
v Anglii.
Dubská Kateřina: Malé zázraky - 12
příběhů ze života.
Požárová Lenka: Muž s vůní kávy, žena
s vůní skořice - dobrodružství autorky
knih o vaření na cestách po střední
Americe, Rozmačkané ego se slaninou
- příběh světoběžnice Nely, která
skončí jako servírka na anglickém venkově.
Svěrák Zdeněk: Strážce nádrže - životní
peripetie venkovského učitele, později
strážce nádrže.
Dvořáková Petra: Dědina - příběh
spjatý s venkovem, půdou a hospodařením.
Cajthaml Miloš: Na odstřel - kniha
z prostředí bohatých mladých lidí noční kluby, alkohol, drogy, prostituce
a dva mladíci, kteří hledají své místo
(vítěz 23. ročníku LCKK).
Kolektiv autorů: Město mezi zelenými
kopci - soubor povídek od našich
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předních současných spisovatelů
(Viewegh, Mornštajnová, …).
V příštím čísle nabídnu nové knihy zahraničních autorů a knihy pro děti.

Všem spoluobčanům přeji klidné
prožití adventního času, krásné svátky
a vše nej do dalšího roku.
Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
S úsměvem jde všechno líp….
… i ve školce. Jsme rádi, když se usmívají děti i rodiče a vzájemně cítíme
spokojenost. Snad nám to vydrží i po
celý rok 2019. Přispíváme k tomu
všichni společně. Také nově založená
„funkce ve školce - třídní důvěrník“,
vybraný z řad rodičů, je přínosem pro
dobrou spolupráci a komunikaci mezi
námi všemi. Proto neváhejte, milí
rodiče, se na něj se svými požadavky či
dotazy obracet.

I nové obsazení zřizovatele naší školky,
vedení obce, nám přineslo něco
pozitivního. Chodí za námi více do
školky, zajímají se o dění ve školce a
především máme pracovní pomoc
v podobě oprav a montážních prací,
kterých přibývá čím dál víc. Také jsme
rádi, že pan starosta nám zajistil nový
strom na zahradu. Slavnostně jsme
spolu zasadili ořešák. Ted už se jen
těšíme, až nám vyroste a poskytne
nejen stín pro děti a dospělé, ale i
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příjemné zázemí a možná i oříšky pro
mlsání dětí.
Letos děti ze školky rozsvítily svým programem vánoční strom na návsi. Děkujeme tímto i všem ostatním zúčastněným za zpívání vánočních koled.
A máme tu období dárečků... nejen od
Mikuláše a „ Ježíška“.
Z naší spolupráce s obcí Dolné Saliby
děti dostaly krásná trička, která jsou financována z peněz projektu.
Na Mikulášské oslavě ve školce, která
byla ve čtvrtek 6.12., děti dostaly
zdravé mikulášské balíčky a spoustu
veselých zážitků.
A ještě přijde „školkový Ježíšek“, ve
čtvrtek 20.12. dopoledne. Tentokrát
děti pod stromečkem překvapí dárečky
financované z projektu s obcí Dolné
Saliby. A aby o to nepřišli i dospělí, tak
hned 20.12. odpoledne od 16.30h.
zveme rodiče do školky na vánoční
posezení, kde si mohou s dětmi
pohrát, něco vyrobit, popovídat si a
prožít příjemně předvánoční čas.
Těšíme se na vás a přejeme všem
příjemné vánoční svátky a spokojený
nový rok 2019.
Za celý kolektiv MŠ
Řícmanice Hana Janošková, ředitelka

TJ SOKOL ŘÍCMANICE
Sokol cvičí, Sokol slaví
Od října začalo pravidelné cvičení
všech složek, florbal, stolní tenis,
power yoga, zdravotní cvičení. Své
hodiny začali vést noví cvičitelé: Veronika Kubíčková a Petr Kadlečík
s mladšími chlapci trénují florbal každé
úterý od 17 do 18 hod. Monika
Mikulková vede cvičení rodičů s dětmi
každý pátek od 9 do 10 hod.
Od ledna se můžou těšit na nové
cvičení maminky s dětmi ve věku od 6
- 12 měsíců. Cvičení povede paní Eliška
Žižková každý pátek od 10:30 do 11:30
hod. První hodina bude 11. ledna 2019.
Na druhý říjnový víkend jsme zorganizovali výlet do Ostružné. Více než 40
Řícmaňáků se vydalo autem nebo vlakem do 170 km vzdáleného areálu Skiland v Ostružné v Jeseníkách. Aktivity
byly pestré, každý si zvolil, co je mu
blízké: turistika, jízda na kole i na elektrokole, tenis, stolní tenis, bowling,
pouštění draků, jízda na duších… a
třeba i taneček u cimbálu. Více o tom,
jaké to tam bylo, píše v samostatném
článku Adélka Hegerová.
Stejně jako v minulých letech, také letos jsme uspořádali na Vinohrádkách
Drakiádu. V neděli 21. října odpoledne
30 dětí pouštělo své draky za přihlížení
a malé pomoci dospělých. Tentokrát
nám počasí přálo, nepršelo a ještě
foukalo. Tak mohli být všichni spokojení, děti si opekly špekáček a držitelé
nejlépe létajících draků a doma vyro-

bených si odnesli diplom a sladkou odměnu.
Oslavy založení vzniku samostatné
Československé republiky pořádala
naše obec 28.října. Sokol, stejně jako
ostatní spolky se podílel na přípravách
i průběhu oslav. Členové v historických
sokolských krojích položili věnec
k pomníku padlých v první i druhé
světové válce. Na závěr jsme připravili
létající papírové lampiony a děti
vypustili do tmy 50 krásně svítících
lampionů.
Les ve tmě letos přilákal 50 dětí. Ty se
vydaly samy nebo s rodiči na večerní
poznávací cestu lesem. Ve tmě, jen za
světla z baterky hledali značky a plnili
úkoly. Nikdo se neztratil, hra se líbila,
tak ji příští rok zopakujeme a
připravíme zase nějaké malé změny.
V pátek 9.11. po setmění se na návsi
sešly děti s lampiony na Martinský
průvod. Připomněly si legendu o svatém Martinovi a vydaly se úvozem
z Močílek. Ve tmě podél cesty na ně
svítila světýlka z vydlabaných dýní. Až
vyšli všichni na Vinohrádky, přivolali
svatého Martina. Ten přijel na bílém
koni, hezky ke všem promluvil, a všem
dětem rozdal sladkosti.
Také naše jednota nemohla chybět při
obecní akci Sázení stromů 24. listopadu v prostoru za hřbitovem. U
spodní cesty vedle plotu hřbitova jsme
zasadili dvě jabloně Holovouský malináč. Jsou označené sokoským logem,
7

tak při procházce kolem můžete
sledovat, jestli se jim daří. Ještě
můžete najít jednu jablůňku označenou naším logem, a hned vedle
něj visí logo SK Řícmanice. To je
společný strom našich spolků se slibem
vzájemné spolupráce. Těším se na
plody naší práce.
Za deště a
s úsměvem sázené stromky snad
přinesou sladké plody.
Největším úkolem letošního roku bylo
připravit oslavy 110 let založení
T.J.Sokol Řícmanice.
V neděli 25.11.2018 v 15:30 hodin
přivítala moderátorka slavnostního odpoledne Helena Bajerová všechny
přítomné členy i hosty, zástupce obce,
řícmanských spolků i Vaníčkovy župy.
Následovalo krátké shrnutí od založení
v roce 1908 po současnost. Poté členky
výboru předaly pamětní listy a malé
pozornosti věrným a aktivním
dlouholetým členům.
Vystoupili předškoláci a mladší žáci
s ukázkou cvičební hodiny, pak zazněl
zpěv a hra na housle od Terezky a Adélky Hegerových. Viděli jsme gymnastickou sestavu Terezky Malé a Terezky
Hegerové, vyslechli báseň od Veroniky
Kubíčkové. Starší žákyně předvedly
nacvičenou sestavu zumby, a poté část
8

své sletové skladby. Moderátorka
Helenka nás seznámila s historií všesokolských sletů, a na závěr vystoupily
ženy s ukázkou sletové skladby siluety.
Potom už se všichni přítomní bavili při
přátelském posezení a povídání nad
výstavkou historických i současných fotografií. Panely s fotkami pak byly
převezeny do knihovny, kde si je
můžete prohlédnout až do konce roku
v době otevření knihovny. Byly jsme
potěšeny, že někteří zůstali až do
pozdních hodin, vzpomínali, vyprávěli,
a všem nám bylo dobře.

Na poslední listopadový čtvrtek jsme
pozvali floristku paní Soňu Kupčíkovou
na Vázání adventních věnců. Zajistila
nám chvojí z normandské neopadavé
jedle, přinesla svíčky, stuhy, ozdoby…
A hlavně nám pomohla dobrými
radami. Tak se může 20 řícmanských
domácností pochlubit originálním adventním věncem vlastnoručně vyrobeným v našem kurzu. A že se nám
povedly, a byly hezky a nápaditě ozdobené, dostaly jsme pochvalu od paní
Kupčíkové. Tvořily jsme v místnosti nad
hasičkou, kde nám pan Alexa zatopil,
nabízel čaj a svařák. Děkujeme, bylo to
příjemné.

Pro Mikulášskou nadílku si děti
podobně jako v loňském roce přijely na
bruslích. V neděli 2.12.2018 odpoledne se všichni nejdříve rozbruslili a
s trenérkou krasobruslení Petrou
Kepákovou si zasoutěžili v bruslařských
dovednostech. Potom všichni obdivovali vystoupení tří mladých krasobruslařek. Mikuláš se dvěma čerty a
dvěma krásnými anděly přijel až na
třetí zavolání. Přivezli na saních velkou
hromadu balíčků, kterou andílci rozdali
všem šikovným dětem.
TJ Sokol Řícmanice opět připravil kurz
bruslení, letos pro děti i dospělé. Pro
děti jsou letos rezervované středy od
16-18 hod. (dvě skupiny, rozděleny dle
pokročilosti, každá cca 50 min). Kurz
probíhá od začátku prosince do konce
února mimo prázdniny a je vhodný pro

děti od 3 let. Dospělí budou mít v
neděli od 19.45 do 20.45 hod. 4 lekce,
které povede zkušená krasobruslařka z
Bílovic Lucka Hornová. Děti ji znají
z loňského kurzu bruslení, kde zaskakovala.
Na únor připravujeme pro děti
maškarní karneval, v březnu bude
turnaj ve stolním tenise.
Koncem března nás čeká také Valná
hromada, tentokrát volební.
Ještě připojuji výzvu: „Máte nápady a
chuť pomoct při přípravě akcí?“
Přidejte se k nám!!!
Na závěr za celý výbor T.J.Sokol Řícmanice Vám všem přeji radostné a
v kruhu svých blízkých prožité vánoční
svátky, a do nového roku pevné zdraví
a co nejvíce důvodů k úsměvu!
Eva Olešovská, starostka TJ

Sokolský výlet do Ostružné
Jeli jsme na sokolský výlet do Ostružné
v Jeseníkách. Ubytováni jsme byli ve
Skilandu, rekreačním středisku pro
sportovně a hudebně založené typy. A
tomu neuvěříte! Když naše auto cestou
tam stálo v zácpě na dálnici, ve vedlejším pruhu vedle nás stál s dodávkou
také zpěvák Tomáš Klus. Byly jsme
nadšené. Máme ho na fotce. Náš
příjezd byl ve 20 hod a už nás čekala
výborná večeře. Dospělí do noci dojídali přivezené domácí produkty a zpívali táborové písně. A hádejte, co jsme
dělaly my. No, rozhodně jsme nespaly.
Řádily jsme v pokoji, kde nás spalo šest
holek a za oběť tohoto řádění padly
dva balíčky brambůrků a dvě čokolády.

Druhý den ráno nás vedoucí vyhnali
z postele na rozcvičku na čerstvém
horském vzdoušku. Následovala snídaně ve stylu švédského stolu. Honem
jsme si něco zabalili a podle plánu
všichni vyrazili na celodenní výlet na
Šerák. Velcí odvážlivci šli celou cestu
pěšky, aly my jsme jely z Ramzové lanovkou. Z Šeráku jsme vyšlapali ještě
na Keprník, odkud se nám otevřel
krásný výhled na Praděd. Siluety hor
osvícené sluncem vypadaly jako
z jiného světa. Cestou zpět jsme se
posilnili v restauraci nacpané lidmi
k prasknutí a potom pokračovali po kamenité cestě dolů. Cesta byla náročná
a strmá. V půli cesty jsme zastavili
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u skal Obří kameny, kde nám skřítek
Keprník schoval poklad. Našli jsme ho!
Ani po výšlapu jsme neodpočívali.
Skákali jsme na bungee trampolínách a
hráli bowling. Večer hrála v sále naše
oblíbená cimbálová muzika Řícmanica.
Tancovali jsme, zpívali a každá z nás
vypila aspoň dva litry džusu.

V neděli po snídani jsme vyrazili do
Ramzové, kde jsme vyzkoušeli jízdu na
kárách a duších. Bylo to super. Pozdní
oběd zakončil náš vydařený víkend a už
nás čekala jen cesta domů. Výletu bychom daly deset bodů z deseti a doufáme, že nám vzpomínky zůstanou
navždy!
Adéla Hegerová a Elenka Diatková

SK ŘÍCMANICE
Tenis
Letošní tenisová sezóna byla pro naše
tenisové nadšence velmi příznivá a po
více jako 5 letech byla protažena až do
konce října.
Podrobnosti k podmínkám a začátku
nové sezóny budou zveřejněny v jarním vydání Zpravodaje, na nástěnce a
webových stránkách Sportovního
klubu a také na webu obce.
Muži
Začátek soutěže se nám jako každoročně nevydařil. První zápas jsme remizovali v Obřanech 1:1 a potom následovaly tři vysoké porážky, které byly
zapříčiněny především neúčastí našeho brankaře, který byl mimo republiku. Následovala série střídavých
úspěchů a neúspěchů. Nejlepší výkon
v podzimní části sezóny podalo mužstvo na hřišti v Maloměřicích, kde zvítězilo 3:6. V konečné tabulce podzimu
jsme obsadili 10. místo se 14 body a
pasivním skóre 31:40.
Co se týče kádru, mužstvo opustil Radek Kuropata, který zamířil do Vilémo-
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vic, naopak do mužstva se vrátil ze Slovanu odchovanec Dominik Chalupa,
který nastoupil do utkání po zranění a
v odehraných utkáních ukázal, že bude
do budoucna velkou posilou. Do mužstva se zapojil také Filip Kýn, který bohužel přestal bez omluvy jak na tréninky, tak na mistrovské utkání docházet. Je to škoda, jelikož se jedná o mladého nadějného fotbalistu. Velká
škoda v podzimní části byla neúčast
Jana Veselého, který dostal na začátku
soutěže disciplinární trest na 6 zápasů
a vlastně polovinu sezóny nám chyběl.
Výkony mužstva byly také ovlivněny
kvalitou domácího hřiště, a tím i zranění hráčů, které při letošních klimatických podmínkách udělaly ze hřiště
„step“ a hřiště bylo na hranici způsobilosti.
Musíme bohužel konstatovat, že jsme
jediným klubem v soutěži, které nemá
umělé zavlažování!!!
Udržovat fyzickou kondici bude naše
mužstvo na multifunkčním hřišti
v Řícmanicích, kde každé úterý budeme hrávat hokej.

Letos se nám nepodařilo na zimní období zarezervovat halu, tak budeme
chodit společně s mužstvem Maloměřic od ledna každé pondělí do haly na
Lesné.
Pokud to počasí dovolí, venkovní přípravu na jarní část soutěže bychom

chtěli zahájit první únorový týden.
Doufáme, že hráči přistoupí k přípravě
zodpovědně a na jaře se poperou
o čelní příčky tabulky.
Začátek jarní části soutěže je plánovaný na 24. března 2019.

Tabulka II. třídy městského přeboru po podzimní části 2018:
1.
2.

Lelekovice
Líšeň "C"

13
13

11
8

0
2

2
3

48:17
35:25

33
26

3.
4.

Obřany
START Brno "B"

13
13

7
6

3
4

3
3

30:16
33:20

24
22

5.
6.
7.
8.
9.

Řečkovice
LOKOMOTIVA BRNO
Chrlice
ČAFC Židenice
Jundrov

13
13
13
13
13

6
6
6
6
5

4
3
2
1
1

3
4
5
6
7

30:20
46:25
34:31
32:22
22:29

22
21
20
19
16

10.
11.

Řícmanice
FC Slovan Brno "B"

13
13

4
4

2
1

7
8

31:40
25:42

14
13

12.
13.

Starý Lískovec
MEDLÁNKY "B"

13
13

4
2

0
4

9
7

21:42
17:41

12
10

14.

MCV

13

2

1

10

15:49
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Mladší žáci
V první sezóně této věkové kategorie
naše mužstvo především sbíralo zkušenosti a dosáhlo pouze na 2 remízy. Někteří soupeři byli „fotbalově jinde“, ale
ti další jsou pro nás „hratelní“ a pevně
věříme, že v jarní části soutěže bude
náš fotbalový projev vyspělejší a kluci
si také vychutnají nějaký vítězný zápas.
Zahájili jsme zimní halovou sezónu,
chodíme trénovat každé pondělí od 18
do 19 hod do tělocvičny v Babicích. Po
dohodě s Ochozí, Bílovicemi, Viničnými

Šimicemi a Mokrá-Horákovem sehrajeme každý měsíc jeden turnaj v hale
v Jedovnicích; v tom prvním listopadovém turnaji jsme jen remizovali s Viničnými Šumicemi a s ostatními soupeři
jsme prohráli.

Mladší přípravka
Naše družstvo sehrálo v uplynulé podzimní sezóně převážně vyrovnaná
utkání, ve kterých dosáhlo na 3 vítězství, jednu remízu a 5x odešlo poraženo. Zápasy jsou často „jako na houpačce“ a někdy nestačí ani 10 gólů na
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vítězství, o čemž se přesvědčila Líšeň,
kterou jsme porazili 14:10. Nám zase
na vítězství nestačilo 9 gólů, když jsme
prohráli se Slatinou 9:10…
Také mladší přípravka trénuje v hale
v Babicích každé pondělí od 17 do 18
hod.
V sobotu 8.12.2018 se zúčastníme Mikulášského halového turnaje Lokomotivy Brno.
Další halové turnaje a zápasy jsou
v jednání.

Kurz hokejové techniky
SK Řícmanice pořádá během zimního
období na kluzišti v Řícmanicích kurz
základů hokejové techniky pro kluky a
holky do 12 let. Cena je 50,-Kč za 1 hodinu. Kurzy budou organizovány za
příznivých klimatických podmínek každou sobotu od 9.30 do 10.30 hod. Vedoucí kurzu je pan Petr Vojanec a zájemcům podá vice informací na tel. č.
733275504.

Silvestrovský fotbálek
Sportovní klub jako již každoročně připravuje na poslední den roku, tj.
31.12.2018 od 10 hodin na hřišti „Silvestrovský fotbálek“ na který jste
všichni srdečně zváni. Něco na zahřátí
bude samozřejmě připraveno.
Sportovní maškarní karneval
Na sobotu 19.1.2019 připravuje Sportovní klub tradiční, už 6. maškarní karneval. Tentokrát jsme téma pojali jako
„Velký pyžamový bál“. Začátek je také
tradiční, v 19 hodin, a vítáni budou
všichni, ať už v pyžamových kostýmech
nebo v civilu.
Sportovní klub přeje všem svým příznivcům, fanouškům a všem našim občanům krásné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí a hlavně zdraví
v roce 2019.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml.

HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
s podzimem tohoto roku se v naší obci
rozezněl požární poplach celkem
třikrát. Poprvé to bylo 12.10., kdy jsme
vyjeli do Bílovic nad Svitavou, poté co
byl na operační středisko nahlášen
požár lesa. Průzkumem bylo zjištěno,
že se jedná o planý poplach a zasahující
jednotky se vrátily zpět na svoje základny. 30.10. jsme za pomocí
motorové pily likvidovali spadený
strom na silnici směrem do Kanic. Prozatím posledním zásahem tohoto roku
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byl požár chaty, mezi Bílovicemi a Adamovem. Jednalo se o rozsáhlý požár
chaty, který byl specifický hned z
několika důvodů. Požářiště se nacházelo v bezprostřední blízkosti vlakové
tratě, kde se musel brát zřetel na
traťové elektrické vedení. Další komplikací bylo to, že k chatě nevedla
příjezdová cesta a zásah probíhal způsobem, kdy zasahující jednotky musely
nejprve přebrodit řeku Svitavu. U zásahu bylo zapotřebí velké množství

vody, a proto se za pomoci plovoucího
čerpadla čerpalo i z řeky. Ještě není
konec roku a výjezdová jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce Řícmanice
vyjížděla už třináctkrát. Několikrát také
naše jednotka zasahovala v obci u
technických událostí, kdy nebyl operačním střediskem vyhlášen poplach.
V září jsme již po druhé uspořádali
soutěž ve vaření guláše, za účasti 5
soutěžních družstev. Návštěvníci této
akce mohli ochutnat všechny uvařené
guláše a stali se i hodnotící porotou,
která si za nejlepší guláš zvolila ten, co
připravovali hasiči z Řícmanic. Anonymní hodnocení prováděla i porota
odborná a ta zvolila za vítěze tým,
který byl pojmenovaný Pat a Mat. Ti se
nebáli soutěžit s gulášem bramborovým, což se jim nakonec vyplatilo,
protože nejen, že chutnal, ale i zvítězil.
Dále jsme se podíleli na přípravách
oslavy 100. výročí založení Československa. Při komunitní výsadbě ovocných stromů za hřbitovem jsme se
podíleli na přípravě výsadby. V pátek 1.
března 2019 pořádáme Ostatkovou zábavu, kdy nám v Sokolovně bude hrát
STARá BANDa.

Vážené sestry a bratři hasiči, tímto si
Vás dovolujeme pozvat na Výroční
schůzi Sboru dobrovolných hasičů Řícmanice, a to v sobotu 12. ledna 2018
v 10 hodin na hasičské zbrojnici.
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice,
Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Máme tu poslední vydání zpravodaje a
s ním i poslední číslo letošního roku.
Včely zažívají svůj zasloužený zimní odpočinek a včelaři tak dávají čas k
rozjímání. Krásný to čas adventní
pohody.

Při „surfování“ po různých webech
jsem narazil na zajímavosti, které mohou být smyšlené, ale za zmínku stojí.
- lidé si kupují za vyšší cenu med
medovicový tmavý (lesní). Přitom ale
tento med bývá přefiltrovaný přes
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různé druhy mšic a zbavený tak o
vhodné minerály a vitamíny. Je sladší,
aromatičtější, ale ochuzený o vše
ostatní. Pokud se tento typ medu objeví v úle na zimování, včely jej neumí
trávit a mnohdy včelstvo nepřežije.
Naopak první květový med světlý je
přesným opakem.
- Včelaři, kteří si nechávají narůst
plnovous, mají podstatně těžší práci.
Včely jej považují za obávaného
predátora medvěda.
- Zkrystalizovaný, lidově zcukernatělý
med, není vůbec nic špatného. Ba
právě naopak! Krystalizace je známkou
kvality medu. Med, který se občas
prodává v obchodech, a který nekrystalizuje, bývá totiž uměle doslazován
cukrem, fruktózou nebo přehříván,
čímž ztrácí mnoho účinných látek.
- léčba bez kortikoidů - propolis
nejenže působí hojivě na rány, ale
dokáže zastavit úporné svědění. Na
ekzémy se nejlépe hodí propolisová
mast. Po aplikaci začne kůže namísto
svědění mírně pálit - to proto, že se
účinné látky z propolisu dostávají do
ekzémem poškozených míst.
- mateří kašička, elixír mládí.
- kdyby jste zvažovali zařadit se mezi
včelaře, hodně trpělivosti, nějaký ten
čas a nepočítat, zda-li je to výhodné či

nikoli. Na to se můžete zeptat předem,
než tak učiníte. A hodně zdaru.
A jak už se stalo tradicí, jeden vánoční
vtip na závěr:
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?”
ptá se v práci pan Urbánek.
„Manželka chce, abych jí pomohl s
vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu
dávat volno!” rezolutně to odmítne
ředitel.
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec.
„Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.”
a ještě jeden do nového roku
„Představte si, poprvé se u nás sešel na
štědrovečerní večeři sudý počet lidí!”
„Jak to, vždyť jste byli tři!”
„Jo, ale potom přijelo sedmnáct
hasičů!”
Závěrem chci poděkovat jménem
všech včelařů za zázemí obecní knihovny k občasným schůzkám, 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.
Tak ať nám bzučí i o Vánocích.
Za řícmanické včelaře
Pavel „Harry“ Křížek

ORA ET LABORA 2010
Proměna významů slov
Svět ve kterém žili naši předci znal sedmero hlavních hříchů. Pýchu, lakom-
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ství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost. Celé generace žili tento
hodnotový systém a vychovávaly

v tomto duchu své potomky a také
mou generaci, protože bylo jasné, že
tyto hříchy plodí další a lidé se
dostávají do nesnází.
V současné době jsme svědky, jak se
z hlavních hříchů stávají přednosti. Podle profesora PaedDr. ThDr. MUDr.
Jaroslava Maxmiliána Kašparů Ph.D se
jednotlivé hříchy změnily:
- z pýchy se stalo zdravé sebevědomí
- z lakomství se stal zákon ekonomiky
- nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň
- závist se změnila v boj o spravedlnost
- hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých
- smilstvo v prevenci proti neurózám
- lenost se proměnila ve výraznou a
chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější
dobu.
K tomu je ještě nutno dodat, že dnes již
málo známé pojmy jako:
- hulvátství se změnilo ve svobodu
projevu
- okrádání je definované jako svobodný trh

Tříkrálová sbírka 2019
V Řícmacnicích se uskuteční v sobotu
5.1.2019 již posedmé Tříkrálová sbírka.
Potřebujeme 12 koledníčků. Věřím, že
koledníčci z minulých let se znovu
zúčastní.
Pokud někdo z dalších dětí má zájem
zúčastnit se koledování, tak zavolejte a
nebo napište.

- zanedbanou výchovu dětí jako
tvorbu vlastního názoru potomstva
- neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu
- a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků.
Kde se to vlastně nacházíme, když svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
tolerance se proměnila v ustupování
zlu a korektnost je povinný názorový
koridor.
Je advent. Čtyři týdny čekáme, abychom si připomněli příchod Božího
syna Ježíše Krista. Obchody jsou vyzdobeny a připraveny prodat vše, co jen
prodat lze. Mnoho domů má již také
výzdobu za okny, v předzahrádkách, na
štítech domů. Je to podstata Vánoc?
Příchod Ježíše Krista přináší radost
Marii a Josefovi, třem králům a
pastýřům, kteří se přišli do Betléma
poklonit, dát dary z toho mála co měli
a radovat.
Radujme se i my. Obnovme mezilidské
vztahy, vraťme se k tradicím, vyznávejme skutečné hodnoty, odpouštějme
a přijímejme lásku Toho, jehož narození si připomínáme.
Podle časopisu „Milujte se” za Ora
et labora 2010 Leoš Kubíček
Kontakt:
Ivana
Slaná,
mobil:
728408425, email: slanaivana@seznam.cz
Po absolvování náročného úkolu vás
všechny bude čekat jako každý rok bohaté občerstvení a odměna.
Za Ora et Labora Ivana Slaná
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KOLEJOVÁ
Kolejácký rok
Vážení přátelé, protože nás na začátku
roku zradila technika a předseda měl
zdravotní problémy, nebylo možno zasílat příspěvky. Věříme, že tuto indispozici omluvíte a my vám ji vynahradíme
následujícím shrnutím.
Náš rok začal jako již tradičně výroční
členskou schůzí v Bílovicích nad Svitavou. Zde jsme zhodnotili průběh roku
2017 a nastínili plán akcí v roce letošním. Na tuto schůzi jsme navázali návštěvou valné hromady TJ Sokol Řícmanice, kterou za spolek Kolejová navštívili Kamil Kyzlink a Karolína Brožová.
Zde jsme v krátkosti spolek představili
a nastínili možnou spolupráci v rámci
pořádaných akcí v obci. V měsíci únoru
se vydal náš geocachingový tým do
Prahy, kde v Technickém muzeu zhlédl
zajímavou výstavu Člověk v náhradách
a samozřejmě se věnoval i hledání skrytých schránek nejen v okolí muzea. I
přes chladné počasí se akce vydařila.
V měsící březnu jsme ve spolupráci s
knihovnou uspořádali malou besedu:
„Geocaching netradiční forma turistiky.“ Součástí besedy byla i výstavka
předmětů a fotografií z této turisticky
navigační hry. I když propagace byla
dostačující, mrzí nás malá účast z řad
občanů obce. Další zajímavou akcí měsíce března byla znovu návštěva Prahy.
Spolek byl osloven jednou cestovní
kanceláří, abychom v historických kostýmech doprovodili studenty Střední
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průmyslové školy železniční z Bělehradu. Se studenty jsme absolvovali asi
hodinovou projížďku historickou tramvají z roku 1930, čemuž jsme přizpůsobili naše ošacení. Této akce se účastnili:
předseda spolku Jiří Šimkůj, jednatel
Kamil Kyzlink, členky kontrolní komise
Bohumila Sedláková a Svatava Kyzlinková. Skupinu jsme měli doprovodit i
do Království železnic, ale z časového
zdržení výpravy jsme s nimi prohlídku
neabsolvovali. Mnozí členové spolku již
toto největší železniční kolejiště navštívili v rámci jiných akcí. V měsíci dubnu
zahájila provoz Zahradní železnice
předsedy spolku v Blansku. V letošním
roce předseda svou železnici obohatil o
mnohé modelové prvky a za spolek se
účastnil Libor Kokeš z Židlochovic se
svými plechovými hračkami. Zahájení
zároveň bylo registrováno jako setkání
příznivců Geocachingu – tzv. Geoevent.
Geocacheři, kteří akci navštívili, získali
dřevěnou pamětní minci a bod do své
statistiky. Mnozí si také nalezli keš,
vztahující se k této železnici. V měsíci
květnu byla turistická sezona v plném

proudu, což pro spolek znamená větší
zatížení. Začátkem měsíce tři členové
(předseda spolku Jiří Šimkůj, Karolína a
Kamil) vydali jako dobový doprovod
parního vlaku do obce Mladějov na
Moravě. V obci je v provozu Muzeum
průmyslových železnic, provozující úzkorozchodnou dráhu. Na této dráze působí jeden z našich členů Martin Havlíček. V Mladějově jsme absolovali i jízdu
historickým autobusem Praga RN a focení pro magazín Pozor vlak. Vydařenou akcí jistě byl i výlet s Řícmanskou
mateřskou školkou na předsedovu zahradní železnici do Blanska. S doprovodem dětí pomáhala i Kolejová pod vedením Bohumily Sedlákové, která má
bohaté pedagogické zkušenosti. Spolek
také rozdal dětem malé občerstvení v
podobě nápoje a děti si mohly vybrat
obrázek s mašinkou. Těší nás, že se výlet setkal s příznivými reakcemi dětí i
zaměstnanců školky. Koncem května se
spolek již poněkolikáté prezentoval na
akci Bambifest v zámeckém parku v
Blansku. Zde jsou představovány
hlavně venkovní aktivity pro mládež.
Ukázali jsme tedy zahradní modelovou
železnici a opět něco z geocachingu.
V červnu byl plánovaný v Řícmanicích
Dětský den ve spolupráci s dalšími
spolky v obci, na téma Cesta kolem
světa. Měli jsme nachystány úkoly, přibližující dětem Japonské železnice,
avšak počasí celý dětský den zmařilo. V
červnu nás také čekaly dvě akce: Víkend dopravní nostalgie v městě Brně a
účast na Czech raildays Ostrava. Předseda spolku Jiří Šimkůj se stal členem

poroty, hodnotící guláše v soutěži Zámecké gulášobraní v Blansku. Seděl zde
po boku kuchařského mistra Marcela
Ihnačáka, který byl na tuto soutěž pozván. Prázdniny nám začaly letním Geosoustředěním ve Frýdlantě nad Ostravicí v rámci něhož jsme navštívili zajímavosti měst Frýdek-Místek a Ostrava.
Zhruba v polovině prázdnin v rámci Geocachingu jsme absolovali putování napříč Lednicko-Valtickým areálem. Měsíc září pro nás znamenal účast na II.
Ročníku soutěže Hasičský kotlík, účastnili jsme se již loni, to jsme obsadili
předposlední místo, letošní sezona pro
nás nevyzněla opět dobře. I když jsme
obměnili soutěžní tým letos jsme obsadili poslední místo. Bereme to však
sportovně, s vidinou toho, že v příštím
roce to být horší už nemůže. Outsiderský guláš pro vás vařil tým pod vedením
místopředsedy spolku Zdeňka Otoupalíka, pokud půjde vše, tak jak má, chtěli
bychom v příštím roce poskládat dva
soutěžní týmy a to Kolejáci a Kolejačky.
Těšíme se tedy na předposlední a poslední místo.
V říjnu navštívil Brno železniční historický unikát – motorový vůz Stříbrný
šíp. Naši členové u této události nechyběli a projeli se s ním z Tišnova až na
Brněnské výstaviště. Pak i nás zastihly
přípravy na významné výročí - 100 let
od vzniku republiky. Protože se oslavy
konaly na více místech nemohl se do
nich v obci zapojit celý spolek. V Blansku byla součástí oslav i předsedova zahradní železnice, která jimi zakončila
svou letošní provozní sezonu. Opět se
zúčastnil Libor Kokeš, se svou sbírkou
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plechových hraček a poprvé i bývalý
člen spolu Lukáš Vlček, se svými RC modely kamionů. My v obci jsme se stali
součástí jarmarku, na němž jsme předvedli vzácnosti,
se svých sbírek
např. Publikace
o Edvardovi Benešovi, výroční
mince s portréty
Tomáše Garrigua Masaryka,
Edvarda Beneše
a Milana Rastislava Štefánika,
repliky
dobového tisku aj.
Měli jste zde také možnost zakoupit
námi vyráběné pohlednice, nejen se železniční tematikou. Celou naši prezentaci jsme doprovodili v oděvech, které
se blížily době vzniku republiky. Škoda
byla, že opět zklamalo počasí a v dobovém ošacení nepřišlo mnohem více lidí,
i z řad návštěvníků.
Pokud jde o poslední měsíc v roce, nejspíše se ponese v duchu mikulášských
jízd a jedné akce pořádané, již od
vzniku spolku v roce 2009. Touto je akcí
je tzv. Kolejácký předsilvestr. Jde o mikulášskou, vánoční i silvestrovskou besídku v jednom a symbolicky nám zakončuje sezonu. V minulých letech
jsme ji pořádali jen pro členy spolku, letos je třetím rokem otevřena jednak
příznivcům geocachingu, ale i široké veřejnosti. Koná se 15. prosince 2018 od
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14:00 hodin v Blansku v restauraci u
Slunce, protože každoročně přibližujeme nějakou významnou epochu lidských dějin letos je to Kolejáci mezi Hippísáky. Součástí celého odpoledne, je
již všemi oblíbená Kolejácká tombola,
proto kdyby ste se ve svých domovech
chtěli něčeho zbavit, ale ne vyhodit,
můžete to do této tomboly věnovat.
Předat případné věci můžete členům
spolku. Zároveň vás tímto srdečně
zveme. Pravidelně jste nás mohli vidět
i na adventní akci Vánoce s Novou radnicí v Brně, letos se však z důvodu stavebních prací v okolí radnice akce nekoná. I náš spolek čeká v příštím roce
významné jubileum. Oslavíme 10 let
činnosti spolku, rádi bychom vás seznámili průřezem oněch deseti roků a
proto se již domlouváme s místní knihovnou o instalaci malé výstavky fotografií, dokumentů, i jiných předmětů,
které se k naší činnosti váží. O datu konání a délce budete určitě informováni
na našich webových stránkách
www.kolejova.cz , i prostřednictvím vývěsky pod čekárnou, kterou se snažíme
pravidelně aktualizovat, což se nám zatím daří.
Závěrem vám za celý spolek Kolejová
přejeme klidné prožití svátků vánočních a šťastné vstoupení do roku 2019
a těšíme se s vámi na viděnou.
Za spolek Kolejová z.s. Kamil Kyzlink a
Karolína Brožová

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ
Milí senioři, zveme vás na předsilvestrovské posezení a vzpomínkovou
besedu, které se uskuteční 27.12. 2018
od 18.00 hod v obecní knihovně. Na
programu bude kromě přátelského
posezení i promítání dokumentárních
filmů našeho kameramana Libora Prokopa ze vzájemných setkání našich a
dolnosalibských občanů. Dolné Saliby
jsou naše partnerská obec ze Slovenska, se kterou naše obec navázala
užší kulturní spolupráci. V rámci
společného projektu tyto obce
vytvářejí i informační brožury
zaměřené na kulturní a přírodní bohatství ve svých lokalitách. A kdo jiný

by mohl být lepším zdrojem informací
o historii naší obce, její kultuře, zajímavostech, než naši aktivní senioři.
Zkuste se zamyslet a připravte si historky, fakta a zajímavé tipy pro
prezentování v této publikaci. Pomozte
nám ukázat naši obec a její okolí, jako
místo zajímavé a atraktivní pro návštěvníky z blízka i daleka.
Přijďte na toto zajímavé setkání,
přijďte si popovídat, zavzpomínat a rozloučit se se starým rokem.
Jste srdečně zváni, občerstvení bude
zajištěno.
za kulturní výbor Blanka Koutská

LESNÍ ŠKOLKA ŠEMÍČEK
Lesní novinky z Lesní mateřské školy Šemíček
Během podzimních měsíců jsme se
všichni v naší lesní školce pilně
připravovali na zimu, která je v lese
sice nádherná a plná překvapení, ale
náročnější na zajištění zázemí pro
mrazivé dny. Máme dostatek suchého
dřeva v novém dřevníku, takže stačí
jen nanosit ke kamnům do jurty a je
teplo. Naši králíčci jsou již zavrtaní do
slámou vystlané „zimní“ králíkárny.
Ptáčkům jsme letos připravili hned dvě
krmítka a pořídili velký pytel
slunečnicových semínek, abychom se i
v mrazivých dnech potěšili pohledem

na hejno úžasných lesních ptáčků,
zejména sýkorek a vrabčáků. Ze

zateplené jurty tak můžeme pozorovat
jejich veselé hodování, ke kterému jim
rádi zazpíváme a zatančíme, třeba
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oblíbenou písničku „Vzal vrabeček na
taneček sýkorku“.
A tak jako i loňský rok, budeme i letos
doufat, že napadne dostatek sněhu,
abychom se mohli vyřádit na bezva
kopci na sáňkování, který máme přímo
u školky. Když napadne, rozhodně
dojděte, na saních i bobech to úžasně
sviští.

Vánoční čas v naší školce vítáme, mimo
jiné, krásným lesním Betlémem, který

jsme si společně postavili hned u
vchodu do školky. Je to stavba
netradiční, lesní, naše. A po novém
roce k Betlému přijdou i tři mudrcové,
aby Ježíškovi předali své dary.
A protože čas utíká rychleji než bychom chtěli, musíme myslet již nyní na
další školní rok.
Zápis dětí do Lesní mateřské školy
Šemíček na školní rok 2019/2020 bude
probíhat během měsíce května.
Přijímáme děti od dvou let, které mají
předpoklady zvládnout celodenní
pobyt v přírodě bez rodičů. Vzhledem
k tomu, že jsme státní registrovanou
mateřskou školou, mohou být u nás
zapsané i děti předškolního věku.
Veškeré další informace naleznete na
www.skolkasemicek.cz
Krásné vánoce, prosluněný a láskou
prozářený nový rok vám přejí děti a
celý bezva kolektiv Lesní mateřské
školy Šemíček
Jana Gajdušková, ředitelka školy

ZNÁTE JE ?
Tento Zpravodaj vychází krátce po
oslavách 110. výročí založení řícmanského Sokola, a tak jsme si vybraly
k rozhovoru dva nejpovolanější členy.
Oba žijí od narození v Řícmanicích a
v Sokole strávili téměř celý svůj aktivní
život. Ona byla dlouholetou náčelnicí a
on dlouholetým starostou (dříve
předsedou). Oba pravidelně cvičili na
sletech, naposledy v roce 2012. Před
dvěma lety společně s celou rodinou
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oslavili diamantovou svatbu – manželé
Hana a Jaroslav Olešovští.

Řekněte nám, jak jste v Sokole
začínali, a vzpomenete si na své
cvičitele?
H: Oba moji rodiče byli v Sokole. Maminka byla cvičitelkou žákyň, s ní i se
sestrou Slávkou jsem chodila do
cvičení dřív, než do školy. Mojí první
cvičitelkou byla Josefa ČákováŠevčíková. Jako dorostenky nás vedla
Bohunka
Tomancová-Rotreklová,
která s námi nacvičila skladbu na XI.
Všesokolský slet v roce 1948. Tento
slet byl pro nás i pro více než 100
cvičenců
z Řícmanic
nezapomenutelným zážitkem.
J: Začal jsem chodit do cvičení jako žák.
V dorostu nás cvičil František Havlíček,
kterému se přezdívalo „Tírek“. Na
každou hodinu byl vždy pečlivě
připraven. Po nástupu a následném
pozdravu jsme začínali pochodem kolem tělocvičny a do kroku jsme si zpívali písně, které nás naučil. Cvičili jsme
sokolskou všestrannost s gymnastickými prvky a pravidelně nás chodilo
asi 20. Na slet v roce 1948 s námi
nacvičil skladbu dorostenců. Účast na
sletě se stala osudnou spoustě
dospělých cvičitelů, funkcionářů i běžných členů, protože většinu z nich do
konce roku 1948 akční výbory ze
Sokola vyloučily. My jsme však byli
ještě v dorosteneckém věku, tak nás
tyto čistky minuly. V Řícmanicích, tak
jako i jinde, zůstalo jen několik členů a
činnost Sokola úplně ochabla.
Pane Olešovský, také jste se věnoval
lehké atletice, jakým disciplínám?

Ještě za války jsem se zúčastnil závodů
v žákovském trojboji: běh na 50 metrů,
hod kriketovým míčkem a skok do
dálky. Pak jsem v časopise o atletice
našel jednotlivé fáze odhodu oštěpu a
vrhu koulí, a to mě dostalo. Začínal
jsem s oštěpem, který jsem si udělal
z lísky. Později jsem si koupil za 5
učňovských platů svůj první oštěp.
Trénoval jsem většinou v lese,
zpočátku s Pepem Taranzem a pak
sám. Na jaře 1948 jsem jako
dorostenec vyhrál přebor Vaníčkovy a
Máchalovy župy v kouli i v oštěpu.
Následně jsem se za Sokol Řícmanice
zúčastnil dorosteneckého mistrovství
republiky v lehké atletice v Praze, kde
jsem obsadil 5. místo v kouli a 6.
v oštěpu. Pak byly závody Čechy-Morava-Slovensko, kde jsem se jako reprezentant Moravy umístil na 3. místě
v oštěpu a na 4. v kouli. Potom jsem se
přihlásil do Sokola Brno I (později Zbrojovka), kde jsem závodil do roku 1951.
Následně jsem nastoupil na vojnu a
startoval na několika závodech organizovaných armádou. S aktivní atletikou
jsem skončil po vojně v roce 1953, protože se můj zájem přesunul k fotbalu.
V roce 1958 jsem ještě spoluorganizoval, a také se zúčastnil atletických závodů Bílovice-Řícmanice, které vyhrály
Řícmanice.
… a tak jsme u fotbalu. Jak dlouho jste
hrál v Řícmanicích?
Začal jsem po vojně. Od roku 1954
jsme měli nové kabiny a začali hrát
soutěž s kádrem, který byl složen
výhradně z domácích hráčů. Začínali
jsme na okrese Brno-venkov, pak i na
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okrese Blansko, kde byl koncem 50tých let předsedou Drahoš Švehla,
který pak přešel na Brno-venkov a
zasloužil se o to, že od roku 1968 hrají
Řícmanice soutěže Brno-město. Na
přelomu 50. a 60. let jsem si zahrál
v jednom mužstvu i s bráchou Zdeňkem. Poslední mistrovský zápas jsem
sehrál na jaře 1970 ve 40-ti letech. Pak
v období 1972 až 1977 jsem trénoval
žáky a následně dorostence spolu s Jardem Sehnalem a Bohušem Muselíkem
a mezi naše svěřence pařil i Roman
Kukleta. Od roku 1978 do roku 1985
jsem dělal předsedu oddílu kopané.
Oba jste také hráli volejbal, hráli jste i
spolu?
J: Po válce jsem začal hrát se staršími.
Na starém koupališti byla 2 volejbalová
hřiště a o volejbal byl takový zájem, že
někdy bylo potřeba počkat, až se
uvolní místo. Vyrostlo zde mnoho dobrých volejbalistek a volejbalistů.
Nechci jmenovat, abych na někoho
nezapomněl, jen zmíním, že nejlepší
hráči byli Soňa Šolarová-Maršálková a
Jenda Hloušek. Naši „prázdninoví“
spoluhráči Jitka Cvilínková-Hajtmarová
a Zdeněk Černoch dokonce reprezentovali Československo ve volejbale
na olympiádě v Londýně 1948. Když se
zrušila obě hřiště na koupališti, bylo
v 60. letech vytvořeno hřiště mezi
fotbalovou brankou a kabinami, kde
jsou dnes tenisové kurty. Tady jsme už
nehráli pravidelně, jen občas.
H: Jako holky jsme začaly hrát volejbal
ve cvičení v Sokolovně a na hřišti v Řícmanicích. Vytvořil se velmi dobrý
kolektiv. V padesátých letech jsme
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dokonce hrály krajský přebor. V roce
1953 jsme se kvalifikovaly na závěrečný turnaj sezóny a krajský přebor
vyhrály. Nikdo nás netrénoval, hrály
jsme pro radost a využívaly ke hře
každou volnou chvilku. Ve smíšených
družstvech jsme si spolu zahráli
v přátelských kláních na koupališti.
Byli jste také dlouholetými cvičiteli a
funkcionáři Sokola.
H: Cvičitelkou jsem byla od 18-ti let,
nejprve žákyň, potom dorostenek.
S dorostenkami jsem nacvičila skladbu
na spartakiádu 1960. V letech 1966 až
1986 jsem byla ve funkci náčelnice i
cvičitelky žen, a od roku 1991 do 2012
věrné gardy. V těchto obdobích jsem
nacvičila skladby na tři spartakiády a
čtyři sokolské slety.
J: V letech 1949 až 1951 jsem cvičil
žáky a po vojně od roku 1953 asi do
roku 1980 jsem střídavě vedl cvičení
žáků, dorostenců a mužů. Od roku
1990 do roku 2012 jsem cvičil sletové
skladby věrné gardy. V letech 19531956 a 1986-1989 jsem byl předsedou
Sokola a od roku 1990 do roku 2000
jeho starostou. V roce 1988, kdy jsme
slavili 80 let založení Sokola Řícmanice,
jsme pozvali také všechny žijící sestry a
bratry vyloučené v roce 1948. Přijeli
všichni, i ze vzdálených míst, a bylo na
nich vidět dojetí a radost z této akce.
Oba jste rodilí řícmaňáci, jak
vzpomínáte na hody a další akce
v obci?
Dokud jsme byli v činném věku, oba
jsme se pravidelně spolupodíleli na organizaci a přípravě hodů, bálů a dalších

akcí. Ovšem hlavním organizátorem
hodů býval Mila Muselík, který nás
s neutuchajícím elánem dirigoval a na
všechno dohlížel. Hody byly vždy
největší událostí v dědině a přípravy
byly obtížnější než dnes, protože jsme
nic nevlastnili. Parket jsme si půjčovali
z Jedovnic, stoly a židle z Bílovic, Adamova, atd. Na máju se vždycky musela
vykopat jáma a po postavení máje bylo
potřeba ji dlouho držet na záliškách
než se zasypala a zajistila. Kolem se
stavěl vypůjčený dřevěný parket, který
nebylo jednoduché vypodložit do
roviny.
J: Tyto komplikované práce mě
přivedly k myšlence postavit trvalý
parket. V létě 1987 jsem nechal svařit
budoucí šachtu z plechu na snadnější a
přesné usazení máje, kterou jsme
zabetonovali do vykopané jámy a kolem udělali betonovou plochu s terasovými dlaždicemi jako trvalý parket, a
jsem rád, že toto dílo slouží dodnes.
Padlo na to spoustu betonu, potu a
piv… (smích).
H: Také vzpomínáme na „Sokolské
věnečky“, kde jsme se vždy dobře
pobavili a zatancovali si. Na Vostatky
šel odpoledne průvod masek vesnicí
(medvěd, policajt, atd.) a hezké bývaly

i Velikonoce, kdy chodily party
s písničkou z domu do domu. V 60-tých
a 70-tých letech bývaly letní karnevaly
na zahradě za Sokolovnou a později na
koupališti.
Co říci závěrem?
Naše celoživotní sokolské aktivity nám
zabraly spoustu času a těší nás, že naše
děti se svými životními partnery v této
činnosti pokračují. Jsme rádi, že Sokol
v Řícmanicích dál funguje a našli se
pokračovatelé z řad mladších generací.
Holkám ve vedení fandíme, jen nás
trošku mrzí, že se k nim nepřidávají
muži.
Před 10-ti lety se nám velice líbila
„Sokolská Akademie“ u příležitosti 100
let založení Sokola Řícmanice, jejíž
součástí bylo také veřejné cvičení na
koupališti a pak beseda v Sokolovně, a
jsme velice rádí, že i letos v červnu
Sokol zorganizoval veřejné předvedení
sletových skladeb na novém multifunkčním hřišti.
Děkujeme za příjemné vyprávění a
přejeme vám do dalších let hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Blanka Koutská a Eva Olešovská

ŘÍCMANSKÉ HODY
Organizátoři Řícmanských hodů přejí
všem stárkám, stárkům, Řícmaňákům
a příznivcům hodů krásné Vánoce a

úspěšný nový rok 2019. Děkujeme za
podporu.
Ivana Hegerová, za organizátory
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KALENDÁŘ AKCÍ
ZLATONEDĚLNÍ VYCHÁZKA DO KŘTIN
23.12. odjezd autobusem do Babic v 9:20

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED

24. prosince 2018 ve 22 hod na návsi pod vánočním stromem

SETKÁNÍ SENIORŮ

27. prosince 2018 přátelské předsilvestrovské posezení seniorů s filmovým dokumentem a besedou
od 18.00 hod v obecní knihovně. Více uvnitř časopisu.

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK

31.12.2018 sraz v 10 hod. na hřišti

VÝROČNÍ SCHŮZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘÍCMANICE
v sobotu 12. ledna 2018 v 10 hodin na hasičské zbrojnici.

6. SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL aneb VELKÝ PYŽAMOVÝ BÁL
19. ledna 2019 od 19:00 ve všech prostorách Restaurace U Lajcmanů

OBECNÍ PLES

23. února 2019 v sále restaurace U Lajcmanů

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

24. února 2018 v sále restaurace U Lajcmanů

OSTATKY

1.března 2019 v sále restaurace U Lajcmanů
hraje STARá BANDa

PŘEBOR ŘÍCMANIC VE STOLNÍM TENISE

V úterý 5.3. od 18: hod ve cvičebně TJ Sokol Řícmanice

AMATÉRSKÉ DIVADLO ŠKEBLE Z LANŠKROUNA
16.3.2019 v 18.00 hod. - sál Restaurace U Lajcmanů

BESEDA U CIMBÁLU

v sále Restaurace U Lajcmanů – připravujeme-termín upřesníme
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Soutěž ve vaření guláše (září 2018)

Vánoční punč (16. 12. 2018)

Vánoce u Lískových
aneb jak rodina veverek oslavila Vánoce
V Novém Lískovci na ulici
Vlašská 37 bylo 24.
prosince ráno. Táta Matýsek se zrovna probudil a
jako vždycky šel louskat
oříšky na snídani. Brzy
potom se probudil i zbytek
rodiny. Máma Vlasta
omývala skořápky a veverčata Láďa a Lenka si hrála
s hračkami. Po snídani
přiběhl i myšák Ferda a
Láďa mu navzdory angíně
šel dát granule.
Po ranním rituálu chtěl
táta Matýsek uřezat
vánoční větvičku. Vzal si
kus skořápky přes rameno
a šel do nedaleké houštiny. Cesta k ní ale vedla přes velké vrakoviště aut, a tak se
táta Matýsek musel prodrat smetím, přičemž ho málem zamáčklo padající auto.
Když se konečně prohrabal vším tím harampádím, vyhledal nějakou urostlou
větvičku, uřezal ji a nesl ji zpátky do nory.
Když přišel domů, uprostřed už byl připravený stojánek. Uřezanou větev zapíchl do
stojánku a šel s mámou připravovat rybu. Mezitím se Láďa s Lenkou rozhodli, že
vánoční větvičku ozdobí, a jak si řekli, tak to udělali. Ozdobili ji krásně, hvězda
svítila jako opravdová. Když přišel večer, celá rodina se šla schovat do ložnice a
čekali, až zazvoní kouzelný zvoneček.
A opravdu, za pár minut zvoneček skutečně zazvonil. Šli se podívat do hlavní
místnosti a... byly tam dárky!!! Pro Láďu a Lenku jich bylo dohromady deset, pro
mámu a tátu taky deset. Dárků se dočkal i myšák Ferda, který dostal vlašský ořech
a sýrové sušenky. Lískovi se rozhodli, že si dárky užijí až zítra a šli spát.
Napsal Tom Vrba, 4. třída ZŠ Kanice, obrázek nakreslila Klárka Hustáková
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