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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
v loňském podzimním čísle Řícmanického zpravodaje jsme uveřejnili malou anketu
o pořízení či nepořízení nového obecního rozhlasu. Bohužel reakcí se nám dostalo
opravdu poskrovnu a převažovali záporná stanoviska k investování peněz do místního
rozhlasu.
Koncem února jsme definitivně vyklidili bývalý obecní úřad a s tím skončila i možnost
využívat zde umístěný starý rozhlas. Bohužel, už nebylo možné, vzhledem
k technickému stavu zařízení, znovu rozhlasovou ústřednu zprovoznit na novém
místě. Tím došlo k odmlce obecního rozhlasu a zhruba od začátku března se nehlásí.
Zastupitelé zvažovali variantu nahradit rozhlas hromadným rozesíláním mailů a SMS
zpráv. Ušetřily by se peníze za koupi nové rozhlasové ústředny, odpadly náklady
související s udržováním a v obci by ubylo rozhlasových kabelů, v některých případech
ne zrovna moc esteticky působících.
Vzhledem k negativním odezvám občanů po přerušení provozu rozhlasu se
zastupitelstvo rozhodlo pro jeho obnovení. Již po dva předešlé roky jsme žádali
Jihomoravský kraj o dotaci na vybudování nového rozhlasu – bohužel bezvýsledně.
Budeme se tedy snažit získat co nejvýhodnější nabídku na nákup rozhlasové ústředny
z obecního rozpočtu a postupně rekonstruovat rozvody rozhlasu po obci. Naší snahou
je, aby byl rozhlas během prázdninových měsíců znovu zprovozněn.
Blíží se léto a přípravy na nadcházející koupací sezónu jsou v plném proudu. Během
jarních měsíců se podařilo v areálu koupaliště zrekonstruovat sociální zařízení. Navíc
je v prostoru pánských i dámských toalet sprcha s teplou vodou. Do letní sezony bude
zprovozněn i dětský koutek, který byl z větší části postaven z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj. Ještě zbývá dokončit dopadové plochy pod herními prvky a oplocení,
které bylo podmínkou obdržení zmíněné dotace. Počítá se s přístupností dětského
koutku i mimo sezonu koupací sezónu.
Věřím, že zvelebování koupaliště ocení malí i velcí. Přeji nám všem, aby léto bylo
takové, jak má být, abychom novinek na koupališti využili co nejvíce!
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Prodloužení úředních hodin obecního úřadu
Se začátkem nového školního roku od 1.9.2012 z důvodu zlepšení dostupnosti
obecního úřadu zejména pro pracující občany budou v pondělky úřední hodiny
prodlouženy z dosavadních 17 do 19 hod. a nově budou úřední hodiny také
v pondělky v dopoledních hodinách od 9 do 11 hod.
Úřední hodiny platné od 1.9.2012:
Pondělí: 9 – 11 hod.
15 - 19 hod.
Středa:
9 – 11 hod. 15 – 17 hod.

Informace ke svozu odpadu
V letním období od 1.7.2011 do 31.8.2011 bude svoz komunálního odpadu opět
probíhat každý týden ve čtvrtek.
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Koše na psí exkrementy
Z důvodu narůstajícího počtu psů a s tím i stížností na znečištění psími exkrementy
bude v obci v průběhu června umístěno 5 košů na psí exkrementy – na návsi,
v prostranství před vstupem na koupaliště, na Tyršově návrší, na Štukách a asi v půli
cesty přes Fűgnerovo návrší. Prosíme majitele psů, berte ohled na své spoluobčany
a uklízejte po svých psích miláčcích.

Koupaliště
Termín otevření koupaliště je předběžně plánován na 22. června 2012.
Ceny vstupného pro sezónu roku 2012:
Vstupné dospělí:
celodenní 50 Kč, odpolední 30 Kč
Vstupné děti:
celodenní 30 Kč, odpolední 10 Kč
Permanentky:
dospělí 440 Kč, děti 220 Kč
Osoby se ZTTP, předškolní děti do 6 let věku a občané starší 70 let mají vstup
zdarma. Občané starší 70 let musí u vstupu nárok prokázat dokladem totožnosti, jinak
jim nebude vstup zdarma umožněn. Permanentky bude možno zakoupit pouze na
koupališti.
Otevírací doba:
22. 6. 2012
14 – 19 hod.
25. 6. - 29. 6. 14 – 19 hod.
23. 6. 2012
9 – 19 hod.
30. 6.
15 – 19 hod. – Řícmanský otvírák
24. 6. 2012
9– 19 hod.
1. 7. a dále
9 – 19 hod.
Uvedené otevírací doby platí v případě teplého počasí. Změna otevírací doby pro
nepříznivé počasí bude zveřejňována u vstupu koupaliště a na www.ricmanice.cz.
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 rok 2012 pro dospělého 170 Kč a pro dítě do 15 let 100 Kč.

Mapa obce Řícmanice
Na webových stránkách obce www.ricmanice.cz je nově zpřístupněna „mapa obce
Řícmanice“. Jedná se o webové řešení online přístupu ke georeferencovaným datům
a vizualizaci různých typů mapových vrstev (podkladové mapy - Ortfoto ČÚZK,
historické mapy, katastr nemovitostí, budovy, územní plánování, inženýrské sítě).
V pravé části obrazovky je Ovladač vrstev, jehož pomocí je možno zaškrtnutím zapínat
a vypínat jednotlivé mapové vrstvy. Skupiny vrstev se rozbalují a sbalují kliknutím na
ikonku + u názvu pro určitou skupinu vrstev (např. název skupiny vrstev „Inženýrské
sítě“ po rozbalení obsahuje vrstvy Vodovod, Kanalizace dešťová, Kanalizace
splašková, Plynovod, atd.). Jednotlivé vrstvy je možné prokládat přes sebe a různě
kombinovat.V horním menu jsou umístěny ikony pro posuny mapy, měření
vzdáleností, měření ploch, přístup do jednoduché verze nahlížení do Katastru
nemovitostí a tisk. Všechny tyto funkce se vypínají a zapínají kliknutím na příslušnou
ikonu. Měření vzdáleností se ukončí dvojitým kliknutím v mapě. V horním menu je
mezi zelenými ikonkami také ikona s otazníkem pro nápovědu. Pro kvalitnější tisk
doporučujeme používat prohlížeč Mozilla Firefox, který je ke stažení zdarma na
stránce http://www.mozilla.org/cs/firefox/. Jedná se o novou službu občanům zlepšující
přístup k určitému typu informací.
Lenka Kunčarová, OÚ
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OBECNÍ KNIHOVNA
Pokračuje práce na vytváření on-line katalogu. Je hotov asi ze ¾, nyní zařazuji
převážně literaturu odbornou. Tu se podařilo rozšířit o skupinu knih s tematikou
astronomie, kosmonautiky a přírodních katastrof. Knihy nám věnovala rodina
zemřelého spoluobčana, tato tématika byla jeho velkým koníčkem. Najde se i více
nových knih s tématikou chovatelství, léčivých rostlin, cestopisů i životopisných knih
slavných osobností. Dvě knihy máme i z našeho regionu - Památníky adamovských
lesů od J. Truhláře a Nejkrásnější pověsti z Moravského krasu od J. Svobody.
V měsíci březnu byly v knihovně děti z naší mateřské školy. Pro některé to byl první
kontakt s knihovnou, řada z nich jsou ale již pravidelní a náruživí čtenáři. A je radost
sledovat, s jakým zájmem si knihy vybírají a mluví o nich.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Chceme jít na zahradu…
…odpovídají děti ve školce na dotaz paní učitelky: „Děti, půjdeme dnes na zahradu
nebo na vycházku?“
Děti to na zahradě baví a asi víme proč. Od roku 2011 jsme začali postupně naši
školkovou zahradu upravovat více do charakteru přírodních zahrad. Společně s dětmi
jsme si namalovali plánek co a kde uděláme, naše nápady jsme pak probrali
s revizním technikem a pustili se do práce.
Na podzimní a jarní brigádě, kam přišli velmi šikovní a pracovití rodiče i děti, čímž
všem ještě jednou velmi děkujeme za jejich práci a ochotu pomoct, jsme společně
vybudovali několik zajímavých prvků.
Dnes tedy mají děti na zahradě dvě vrbová týpí,
dřevěnou zvukohru, přechod pro chodce,
relaxační spirálu, která se také využívá v horkém
počasí na osvěžení dětí pod stříkacím klaunem,
přírodní auto, smyslový chodníček kolem
domečku, dřevěné schůdky u skluzavky, ohniště,
průlezovou pavučinu se zvonečky, šplhací lávku.
Kromě těchto prvků máme také na zahradě tzv.
zahradnický koutek a zkoumání přírody, kde
sledujeme např. rozklad dřeva, vodní živočichy,
živočichy, kteří žijí ve dřevě apod. Na malém záhonku máme zasazenou pažitku,
cibulku, mátu. Učíme se také kam se dává biologïcký odpad a k tomu nám slouží nově
založený kompost. Vypěstovali jsme si s dětmi ze semínek rajčata, slunečnice, květiny
do truhlíku. Zahradu jsme osadili novými dřevinami, koupili jsme si bílý a modrý šeřík,
švestku, převislou vrbu, pod kterou nám v noci svítí malý trpaslík se solárním světlem,
keř Davidova komule tzv. „motýlí keř “, na vytvoření tzv. zelené brány nad cestou pro
koloběžky jsme si zasadili břečťan. Velmi oblíbené jsou také nově pořízené piknikové
stolky se slunečníky, kde si děti mohou malovat, svačit, pracovat u stolečku s hlínou
apod.
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Letošní zahradní slavnost tedy už bude na takto nově upravené zahradě a bude o to
více zajímavější a zábavnější, jak pro děti, tak i pro nás dospělé. Můžete se přijít
podívat a to ve čtvrtek 21.6.2012 od 16 hod., kdy také zároveň proběhne pasování
našich předškoláků.
Za celý kolektiv mateřské školy vám přejeme příjemné prožití chvil na vaší zahradě
nebo na zahradě u nás ve školce.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

ŘÍCMANSKÉ HODY 2012
Další ročník Řícmanských hodů se bude konat v sobotu 1. září 2012.
Zahraje nám nově dechová muzika Vlkošáci.
Věříme, že i letos se sejde početná krojovaná chasa. Proto
neváhejte a objednejte si kroj co nejdříve. Objednávky krojů
přijímáme v úterý 19. a 26. 6. od 18 do 18.30 hod. na zahrádce
restaurace U Lajcmanů. Vybíráme zálohy: dětský 100 Kč, dámský
a pánský 200 Kč. Ceny krojů zůstavají stejné jeko v loňském roce:
dětský 250 Kč, dámský 600 Kč, pánský 450 Kč. Kroje je nutné si objednat nejpozději
do 10. července. Další informace podá Lenka Rovenská, e-mail:
rovenska.lenka@gmail.com, tel: 737 438 880.
Malí zpěváci již začali nacvičovat hodové pásmo pod vedením Hanky Janoškové.
Má-li vaše dítko chuť zpívat, neváhejte a přiveďte ho. Zkoušky probíhají každý čtvrtek
v knihovně a to od 18.30 děti předškolního věku a od 19 hod. děti školou povinné.
Přes letní prázdniny budou zkoušky takto: 12.7., 26.7., 23.8. V předhodovém týdnu od
27.8. do 31.8. počítejte s tím, že budou zkoušky zpívání častěji. Termíny budou včas
zveřejněny. V případě dotazů kontaktujte Hanku Janoškovou na tel. 724 252 430.
Ivana Hegerová, za organizátory

ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol v létě
Řícmanický Sokol drží krok se sportovním světem!
V sobotu 2. června uspořádal ve spolupráci s SK a SDH
Řícmanice dětské olympijské hry, kde si děti vyzkoušely
některé z olympijských sportů jako např. hod oštěpem, box,
gymnastiku, střelbu a mnohé další disciplíny. 53 závodníků
provázelo při sportovním zápolení krásné slunečné počasí.
Zlatou medailí, řícmanskými librami, za které si závodníci
nakoupili drobnosti na místním jarmarku a špekáčkem byli
odměněni všichni. Snad to tak budou mít zorganizované
i v Londýně.
Letos Sokol slaví 150. výročí svého vzniku. Největšími
akcemi v rámci oslav bude XV. Všesokolský slet v Praze
(5.-6. července 2012) a také několik krajských sletů.
Jedním z nich je i krajský slet v Brně. Uskuteční se v neděli
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17. června ve 14 hod. na stadionu na Kounicově ulici. Cvičenci naší jednoty se
představí v 5-ti sletových skladbách a to pro rodiče a děti (8 cvičenců), předškolní
žactvo (16 cvičenců), mladší žákyně (10 cvičenek), starší žákyně (6 cvičenek)
a věrnou gardu (9 cvičenců). Příjďte je povzbudit!
Všechny uvedené skladby a některé další byly k vidění 10. června na veřejné cvičební
akademii v Řícmanicích za hojné účasti diváků. Kdo jste nebyli, o moc jste přišli!
Svět ovládla zumba! A protože Řícmanice jsou světové, budete si všichni opět moci
vyzkoušet zumbu při tradičním večerním cvičení na koupališti. Letos je pro zájemce
(a nejen z řad žen) připravena zumba ve dvou stupních pokročilosti pod vedením
oblíbené řícmanské cvičitelky Renaty Diatkové.
Letní zumba bude mít následující rozvrh:
pondělí od 19 hod - začátečníci - začínáme 2.7.2012
středa od 19 hod - pokročilejší - začínáme 21.6.2012
Po cvičení je možné si jít ještě na 30 min. zaplavat (od 22.6.). V případě nepříznivého
počasí se cvičení nekoná. Vstupné člen TJ Sokol Řícmanice 50 Kč, ostatní 70 Kč.
Všem našim členům a příznivcům přejeme pohodové prázdniny a krásné léto.
Ivana Hegerová, starosta TJ

Hasiči informují
Po zimní přestávce začala nová sezóna soutěží v požárním sportu. Základní okrskové
kolo proběhlo 22. 4. v Blažovicích. Mužské družstvo se bohužel nedalo dohromady,
takže soutěžily pouze ženy, samozřejmě s podporou mužů. Na start se postavily
kromě našich, ještě ženy z Podolí a Velatic. Za celkem nepříznivého počasí, jsme
začali požárním útokem. Časy 35,14 s a 30,45 s sice nejsou úplně špičkové, ovšem
oproti dvojnásobným časům a jedné diskvalifikaci soupeřek, to bylo zasloužené první
místo v útoku. Následovala štafeta 4 x 100 metrů, která nám časem 113,42 s a jednou
diskvalifikací vynesla pouze 3. místo, což ovšem v celkovém součtu dalo „bednu“ a to
nejvyšší stupeň a s tím postup na II. okresní kolo do Přísnotic.
Postup a ochota zúčastnit se dalšího
kola
s
sebou
přinesla
potřebu
intenzivního tréninku, hlavně disciplíny
jednotlivců. Děvčata se pod vedením
kouče Luboše Slabého naplno vrhla do
trénování na pozemku na Vinohrádkách,
pro tréninkové účely poskytnutém
a udržovaném panem Jiřím Ševčíkem,
za což mu velmi děkujeme. Komu
neděkujeme jsou majitelé psů, venčící
své miláčky na našem cvičišti. Budeme
rádi, když si budete po svých psech
hovna uklízet! Aktivní trénink bohužel zapříčinil poruchu naší soutěžní PS 12 a to
motoru. Nic naplat, trénovat se musí, takže jsme oprášili naši starou PS 12, dvorním
ladičem panem Duškem z firmy Belt Plast pojmenovanou „Máňa“ a pokračovali
v tréninku.
Trénovat se dá i soutěží, proto jsme 12.5. vyrazili na srandamač do Březiny. Počasí
nám opět nepřálo, déšť a zima, a ani útoky se nevedly podle našich představ. I naše
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stařičká „Máňa“ měla co dělat, aby jsme útok dokončili. Soutěžilo se pouze v požárním
útoku, který naše ženy bezkonkurenčně vyhrály a muži skončili třetí.
Jak už bylo napsáno výše, soutěžní PS 12 díky problému s motorem „klekla“. Oprava
se svěřila opět panu Duškovi. Poškození bylo ovšem závažnější, než jsme čekali. Dílči
opravy provedla specializovaná firma E – Engine z Frenštátu pod Radhoštěm. Finální
oprava byla časově velmi náročná, ovšem mechanici, pánové Dušek a Slabý, zabrali
a o půlnoci před závodem už mašina vrčela. Klobouk dolů! I když je stroj funkční, je
třeba ho ještě doladit a seřídit, aby fungoval spolehlivě. Ještě jednou bych chtěl
poděkovat našim mechanikům Duškovi a Slabému za odvedenou práci a nasazení,
a druhému jmenovanému také za dvě cesty do Rožnova pod Radhoštěm s díly
motoru.
Přísnotice 27.5. ráno. Postupové II. kolo
nás přivítalo konečně pěkným počasím.
Konkurence soutěžních družstev žen
slušná, vedle našich ještě Zbraslav,
Přísnotice, Velatice, Hrušovany u Brna
a Přísnotice „Krtci“. Začátek soutěže
opět požární útok. Mašina šlapala jak
měla, vše vycházelo, bohužel při srážení
levého terče držely proudnici dvě
závodnice, což pravidla nedovolují
a nám to nebylo známo. Rozhodčí sice
pokus uznal, ale přičiněním člena
konkurenčního družstva nebyl náš pokus
uznán, takže místo času 57,03 s se započítal čas 120s, což stačilo na dělené 4. místo,
protože útok je jednokolový. Další disciplína běh 4x100 m překážek nám vynesla opět
čtvrté místo, tentokrát nedělené. V poslední disciplíně běhu na 100 m překážek jsme
měli 9. nejlepší čas, což je napoprvé veliký úspěch. Všechny časy dohromady 170,83
daly opět 4. místo. Součet výsledků jednotlivých disciplín vyšel shodně s týmem
Hrušovan, ale jejich lepší výsledek v požárním útoku nás odsunul na celkové 5. místo.
Přesto je tento výsledek velice slušný. Z celkové úrovně soutěže máme velmi smíšené
pocity, od brčálově zelené vody na požární útok, přes velice prašnou škvárovou dráhu
až po naprosto neprofesionální chování některých rozhodčích. Ale je to sport, proto
doufáme, že se soutěžní družstvo ve složení Iveta Miewaldová, Romana Vaníčková,
Klára Klučková, Lenka Rovenská, Monika Slabá, Eva Sedláčková, Monika Nováčková
a Alena Nečasová s vedoucí družstva Dášou Stejskalovou a koučem Lubošem
Slabým bude nadále scházet a trénovat, v příštím ročníku se zúčastní nejen
základního kola, ale v případě postupu i kola okresního a tam všem soupeřkám
natrhne triko. Holky, děkujem!!!
A bude se dít u nás. Na 16. června 2012 chystáme opět NETRADIČNÍ SOUTĚŽ
POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV. Bude probíhat na fotbalovém hřišti, věříme, že za hojné
účasti soutěžních družstev i diváků. Disciplíny budou tradičně netradiční a to oprava
techniky (koulení prázdné pneu), záchrana zraněného (vyléčení podáním piva) a útok
dle pravidel požárního sportu. Zpestřením bude soutěž o cenu starosty sboru,
vyhlášená pro veterány nad 35 let s požární stříkačkou PS 8 a starší, kde máme své
želízko v ohni s naší stařičkou PS 6. Všichni jsou srdečně zváni! Přijďte se pobavit
a zafandit si. Občerstvení samozřejmě zajištěno.
Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice
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Sportovní klub letos oslaví 80 let od založení klubu
K této příležitosti připravuje několik oslavných akcí. První akcí bude v sobotu
23. června 2012 od 11 hod. POHÁROVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ. Hned
následující den v neděli 24. června 2012 od 10.30 hod. se uskuteční LETNÍ
POHÁROVÝ TURNAJ PŘÍPRAVEK za účasti mužstev Sokol Bílovice, FK Adamov,
SK Měnín, FC Medlánky a SK Řícmanice. Hlavním dnem oslav bude sobota 11. srpna
2012, kdy se uskuteční POHÁROVÝ TURNAJ MUŽŮ. Program tohoto dne bude ještě
upřesněn, všechny akce spojené s oslavami se zatím připravují. Na září 2012 v rámci
oslav připravujeme TURNAJ STARÝCH PÁNŮ. Termín bude upřesněn. O programu
všech akcí oslav 80-ti let SK Řícmanice vás budeme informovat na našich
internetových stránkách na adrese http://skricmanice.webnode.cz.
Letošní soutěžní ročník mužstvo mužů bojuje ve III. třídě Brno-město o postup do
II. třídy. Bohužel nyní, jednokolo před koncem, máme na vedoucí mužstvo ztrátu
a postoupit se nepodaří. Pozitivní ovšem je, že se do mužstva zapracovali mladí hráči,
kteří kolem kapitána mužstva T. Zbořila a H. Lukáška, hrajícich v mužstvu delší dobu,
postupně nahrazují „staré“ hráče.
U mužstva mladších žáků se v jarní části sezóny projevila práce v zimní přípravě a po
dvou vítězstvích v posledních zápasech se odpoutalo od poslední příčky v tabulce.
Starší přípravka se kromě zimní přípravy v tělocvičně kanické školy zúčastnila
v březnu také tří halových turnajů, kde kluci 2 zápasy vyhráli, 3x remizovali a 12x
prohráli. V jarní mistrovské sezóně se klukům podařilo vstřelit několik gólů, avšak na
vítězství to dosud nestačilo.
Od nového soutěžního ročníku 2012/2013 dochází ke změně pravidel starší přípravky
- dosud se hrálo s počtem hráčů 7 + brankář, nově se bude hrát 5 + brankář na
menším hřišti. Od září 2012 budou za přípravku hrát kluci (mohou i dívky) narození
v roce 2002 a mladší - pokud se najdou další zájemci o fotbal, rádi je mezi sebou
přivítáme.
Roman Kubíček, Jaroslav Olešovský ml., za SK Řícmanice

Malé zastavení
„Marto, Marto! Děláš si mnoho starostí. Jen jednoho je zapotřebí. Marie si vybrala
lepší úděl, který jí nikdo nevezme.“
„Jedním z pokušení ducha světa bylo odjakživa také pokušení zařadit se mezi ty, kteří
mají moc, kteří jsou slavní a vlivní. Toto pokušení pronásledovalo a stále pronásleduje
Ježíšovy učedníky po celá staletí, jen jeho vnější podoby se mění. Lidé všech kultur si
stanovují vlastní sociální hierarchii, ve které většinou na vrcholu žebříčku bývají
bohatí, úspěšní, mocní, zdraví, silní, nadaní a privilegovaní. Dole pak jsou chudí,
neúspěšní, bezmocní, nemocní, slabí, postižení a bezvýznamní.
Tak je tomu také v naší době a v naší společnosti. Vše, co umožňuje vliv, např.
peníze, postavení, síla, známosti a schopnosti, je v tomto smyslu vnímáno jako lepší
a důležitější, jako něco, oč je třeba všemi prostředky usilovat. Ať chceme nebo
nechceme, stále jsme touto mentalitou ovlivňováni. Máme často snahu se vyrovnat
všem úspěšným a silným, jako by jedině v tom byl smysl života a štěstí člověka
a velmi strádáme, když se nám to nedaří…
S pokušením být za každou cenu mocný, úspěšný a vlivný souvisí i jiné pokušení a to
být jako ti druzí. Dnes bychom řekli „být normální“, tedy být přijatelný a pochopitelný
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pro okolní společnost. Známe všichni výmluvy na to, že dnes je jiná doba. Ale
konečnou zodpovědnost za náš život nenese ani doba, ve které žijeme, ani druzí
kolem nás, ale každý z nás jednotlivě.“
Z knihy V. Kodeta Marta a Marie trochu jinak (str. 66-68, zkráceno).
F. L. Čelakovský:
Je to chůze po tom světě,
A krom toho - až své pouti
kam se noha šine:
přejedem a přejdem,
sotva přejdeš jedny hory,
v jedné hospodě na nocleh
hned se najdou jiné….
Pán ne-pán se sejdem.
Jiří Kotas st., o.s. Ora labora 2010

Velké úbytky včelstev
Před rokem jsem zde za všechny včelaře pěl chválu nad vydařeným jarem. V roce
letošním však jaro budou včelaři hodnotit spíše jako nevydařené. Dokonce jsem od
některých našich členů včelařících již desítky let slyšel hodnocení „nejhorší za celou
dobu mého včelaření“…
V krátkosti, proč tomu tak je. Během podzimního ošetření včel již většina z nás
pozorovala větší spad roztočů, ale přesto věřila, že včely dobře přezimují. První
„překvapení“ přišla v zimě. Některé úly, na podzim s velmi silnými roji, byly najednou
prázdné – varroáza (rozšíření roztoče tu doslova zlikvidovalo včelí plod a zimní včely
se nevylíhly)! Některé další roje byly velmi oslabené a poměrně dlouhé mrazivé období
bylo pro ně další těžkou zkouškou. Pokud přečkali až do počátku dubna a včelař měl
pocit, že již je vyhráno, tak nebylo. Přestože kolem náš již všechno kvetlo, tak jste tu
spíš uviděli čmeláka než včelku. Teploty se pohybovaly přes den okolo desíti stupňů
a to ještě není ta správná teplota pro delší průlety a bohatý sběr. Pokud se jen maličko
oteplilo, byly včelky na tu chvíli venku, to však bylo vzácné a teploty naopak stále
v noci klesaly pod nulu. Před začátkem května pak přišel teplotní skok vzhůru!
Konečně mohlo dojít i na důkladné prohlídky v úlech, a pro mnohé včelaře přišlo další
zklamání, oslabené roje přes dostatek zásob uhynuly chladem (včely zimují v úle, v roji
okolo včelí matky, „uvnitř“ udržují příznivou teplotu, vně se střídají, pokud je jich
početně málo-nevydrží). Dále bylo během května poměrně sucho, občas přišly noční
mrazíky, které jistě zaznamenali i mnozí zahrádkáři. Rozvoj zbylých včelstev byl proto
pomalý a snůška minimální. Dokonce jsem zatím letos neobdržel žádnou zprávu
o nějakém nečekaném vyrojení. A tak Ti, kterým včely přezimovaly na Ty dobré dny,
kdy včely začnou s pořádnou snůškou, letos ještě stále čekají…
Na výroční členské schůzi již na počátku dubna jsme mj. řešili další způsoby ošetření
našich včelstev. Někteří z našich členů pořídili pro zvýšení prevence odpařovače na
kyselinu mravenčí. V organizaci si hodně slibujeme od podzimního ošetření
aerosolem, ke kterému se chystáme pořídit veškeré potřebné vybavení a proškolit
obětavé dobrovolníky.
Maličko s obavou zde vepisuji přání, aby se stav našich včelstev zlepšil… Naposledy
jsem si zde totiž pro včelaře přál příznivou zimu a dobrý stav včelstev na jaře. Přesto
věřím, že i přes složitosti, které pro včelaře letošní zima a jaro přinesly, to zájem a úsilí
našich členů do budoucna neoslabí.
Ing. Vladimír Levínský, jednatel ZO ČSV Bílovice nad Svitavou
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ZNÁTE HO?
Ing. Zdeněk Buřival (*1921) pochází z Husovic z rodiny
truhláře, který se zabýval výrobou uměleckého nábytku.
Všichni ho známe jako zapáleného včelaře, ale málokdo
z nás tuší, že je vědcem. Svoji vědeckou kariéru začal
jako inženýr výzkumu v tehdejším Ústavu přístrojové
techniky ČSAV v Brně jako jeden z jejich zakládajících
pracovníků. V létech 1950 – 1958 byl i jejím prvním
ředitelem. Po roce 1958 se z politických důvodů vzdal
funkce a dále pracoval jako vědecký pracovník ve
výzkumu. Ještě dnes je vědeckým pracovníkem elektrotechnické fakulty VUT v Brně. Do Řícmanic se
přistěhoval roce 1989. Jak sám říká, původně jeho
parketou byly hromy a blesky (atmosferická elektřina),
ale posledních 20 let se věnuje výzkumu v oblasti iontových polí, která mají vliv na
fyziologii a psychiku člověka. Je hlavou ojedinělého projektu v České republice, který
zkoumá vliv jeskynního prostředí na děti s astmatem, alergiemi, psychickými
a fyziologickými problémy.
Co zapříčinilo obrat ve Vaší vědecké činnosti? Bylo to setkání s lékařem dětské
nemocnice MUDr. Říčným. Tehdy bylo obecně známo, že klima v jeskyních má
ozdravné účinky. Paradoxem je, že nikdo nevěděl proč. A tak jsem se před dvaceti lety
začal věnovat této problematice. Nyní již známe odpověď. Za všechno může
ionizovaný kyslík – iont (atom kyslíku se 2 nebo 3 elektrony, který má negativní náboj).
Pobyt v prostoru o vysoké koncentraci lehkých negativních iontů např. 20 000-50 000
3
v cm způsobí:
1. zvýšení obsahu plynů v krvi
2. snížení viskozity krve, zlepšení prokrvení tkání
3. zlepšení mikrobiologické čistoty krve
4. zlepšení fyziologického a psychického stavu
Kde se nachází lokality s takto vysokým obsahem iontů? Velmi dobré klima, řekl
bych, že nejlepší v ČR, je v jeskyních v Ostrově u Macochy, kde se organizují léčebné
pobyty pro nemocné děti. Ne každá jeskyně je pro tuto terapii vhodná. Dlouholetý
vědecký výzkum prokázal, že každodenní pobyt v jeskyni v délce alespoň 4 hodin po
dobu jednoho měsíce umožní dětem s výše uvedenými zdravotními problémy
v následujícím půl roce vysadit léky.
Jak je to s obsahem iontů v prostředí, ve kterém běžně žijeme? Ve městech se
3
koncentrace pohybuje kolem 200-400 v cm , u nás v Řícmanicích je to 2 000-4 000
3
v cm a v ostrovské jeskyni je to až 10 krát více. Obecně jsou ionty ve vyšších
koncentracích v oblasti vodopádů, v lese, existují dokonce i pokojové rostliny (potos a
monstera), které významně zvyšují podíl iontů v ovzduší. Ve spolupráci se ŠLP Křtiny
jsme dělali pokus, který potvrdil, kolik iontů vyprodukuje jeden vzrostlý strom. Strom
jsme pečlivě obalili folií a sledovali, kolik se vysráží za 24 hodin vody. Bylo to
neuvěřitelných 200 l. Strom produkuje nejen vodu ale i velkou koncentraci iontů
kyslíku, což je pro naše zdraví nesmírně důležité.
Jak jsou daleko s výzkumem v zahraničí? Velký krok před námi jsou v Americe.
Metodou se zabývají např. i ve Slovinsku a dalších zemích.
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Předáváte svoje zkušenosti dál? Snažím se. Výzkum v oblasti iontových polí jsem
začal v poměrně vysokém věku, ale stále ještě vedu diplomové práce a účastním se
měření v jeskyních v Moravském krasu. Je prokázáno, že pobyt v prostoru s vysoku
koncentrací iontů kyslíku má blahodárný vliv na zdraví člověka.
Připravila Ivana Hegerová

KALENDÁŘ AKCÍ
NETRADIČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
v sobotu 16. června 2012 od 13. hod na fotbalovém hřišti
----------------------------------

RESTAURACE U LAJCMANŮ pro Vás připravila
23. - 24. 6. Kančí speciality

30. 6. – 1. 7. Řízkové hody

----------------------------------

ZUMBA NA KOUPALIŠTI
pondělí 19-20 hod. - začátečníci - začínáme 2.7.2012
středa 19-20 hod. - pokročilejší - začínáme 21.6.2012 (viz str. 6)
----------------------------------

POHÁROVÝ TURNAJ MLADŚÍCH ŽÁKŮ
v sobotu 23. června 2012 od 11 hod. na fotbalovém hřišti
----------------------------------

LETNÍ POHÁROVÝ TURNAJ PŘÍPRAVEK
v neděli 24. června 2012 od 10.30 hod. na fotbalovém hřišti
----------------------------------

SETKÁNÍ SENIORŮ
v pátek 29. června 2012 od 19.30 hod. v sále restaurace U Lajcmanů
Hraje Antonín Klučka. Občerstvení zajištěno.
----------------------------------

ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK ANEB OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ
v sobotu 30. června 2012 od 15 hod.
Připraveny vodní hry a soutěže pro děti i dospělé. Hraje JEN TAK. Občerstvení
zajištěno. Akce se koná jen za příznivého počasí. Jste všichni srdečně zváni!
----------------------------------

POHÁROVÝ TURNAJ MUŽŮ v sobotu 11. srpna 2012 na fotbalovém hřišti
----------------------------------

ŘÍCMANSKÉ HODY - 1. září 2012
Objednávání krojů v úterý 19. a 26. 6. od 18-18.30 hod.
na zahrádce restaurace U Lajcmanů.
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. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příští číslo vychází 15. 9. 2012. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 8. 2012.

