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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení občané,  
všechny Vás zdravím do začínajícího 
teplého období roku 2022, na které se 
určitě všichni těšíme. Ale jak už to ně-
kdy bývá, naše radosti mnohdy dlouho 
netrvají. Všichni dobře víme, že život 
není jednoduchý a přináší nám i těžší 
životní zkoušky. V posledních letech 
těch těžších zkoušek zažíváme nějak 
více. Doufali jsme, že po odeznívajícím 
Covidu začne vše znovu ožívat a i náš 
obecní život se vrátí do běžného a klid-
ného normálu. Vše je ale jinak. Do na-
šeho života vstoupil vojenský konflikt, 
který se nás bezprostředně dotýká. A 
tak jsme se opět dostali do těžkého ob-
dobí, tentokrát ale s úplně jinými pro-
blémy, než které jsme zažívali poslední 
2 roky. Opět se ukázalo, že v těžkých 
dobách umíme být jednotní a solida-
rita našeho národa s Ukrajinou je 
opravdu velká. Dobrovolný svazek obcí 
Časnýř, kterého jsme součástí, uspořá-
dal v členských obcích sbírku zdravot-
nického materiálu a sbírku spacáků. V 
pátek 4. března ráno odjela dodávka se 
zdravotnickým materiálem vybraným 
od občanů  
a dokoupeným zdravotnickým materi-
álem za 100 000,- Kč. Toto bylo 

převezeno do sběrného místa zastupi-
telského úřadu Ukrajiny v Pardubicích. 
Spacích pytlů se vybralo více než 100 
kusů a také v pátek byly odvezeny. 
Tato zásilka se vezla na maďarsko-
ukrajinskou hranici, kde ji převzala 
konkrétní osoba a dodala do Kyjeva. 
Děkujeme všem, kteří pomáháte fi-
nančně, materiálně nebo nabízíte po-
moc třeba při ubytování ukrajinských 
občanů.  
Přes všechny problémy musí život v 
obci pokračovat dál.  
Z dotací máme požádáno o opravu ko-
munikace U Mlýnku, dovybavení kou-
paliště venkovními sportovními prvky. 
Od měsíce dubna letošního roku začne 
platit nový svozový systém odpadů. 
Podrobnosti najdete v samostatném 
článku. Některé spolky 
v letošním roce konečně uskuteční při-
pomenutí kulatých výročí jejich zalo-
žení, která již po 2 roky odkládají. Sou-
časná doba je velice náročná, zejména 
na naši psychiku. Snažme se naše 
obavy a strach co nejvíce potlačit a zů-
staňme nadále solidární v naší pomoci 
Ukrajině a jejím občanům.  

Libor Slabý, starosta  

 
 

 
 

 

SBĚRNÉ MÍSTO 
 
 Sběrné místo Řícmanice V roce 2022 
otevíráme v sobotu 26. března v 9:00 . 

Sběrné místo je nově vybaveno novými 
velkoobjemovými kontejnery, které 



 

usnadní odvoz odpadů. Byl upraven a 
zpevněn povrch v areálu a zbudovány 
přístřešky pro potřeby obce. Na sběr-
ném místě mohou občané Řícmanic, 
kteří mají uhrazeny poplatky za komu-
nální odpad v obci Řícmanice odkládat 
tento odpad: spalitelný – jedná se o 
dřevěný materiál v rozebraném stavu, 
velkoobjemový – jako jsou matrace, 
koberce, výrobky z plastu apod., kovy, 
BIO odpad, elektrospotřebiče a bate-
rie. Za poplatek 1 Kč/kg můžete uložit 
malé množství sutě. Nebezpečný od-
pad bude odebírán pouze 2x ročně do 

přistaveného speciálního kontejneru. 
Provozní doba: úterý od 16:00 do 
19:00 hodin, sobota od 9:00 do 12:00 
hodin. Co na sběrném místě neodebí-
ráme: pneumatiky, při nákupu nových 
pneumatik se u prodejce informujte, 
kde bezplatně můžete vrátit pneuma-
tiky staré, sklo a zrcadla, stavební ma-
teriál, nadměrné množství odpadu, 
zde si občané musí sami zajistit odvoz 
a likvidaci odpadu.  
 

Za obec Zdeněk Alexa, 
 místostarosta 

 

NOVÝ  SVOZ  ODPADŮ 
 
Duben – změna systému a termínů 
svozu odpadů ! 
 
Od měsíce dubna začne již dříve avízo-
vaný nový systém sběru odpadu. Cílem 
našeho snažení je, abychom výrazně 
snížili množství směsného komunál-
ního odpadu a zvýšili množství odpadů 
tříděných. Proto je naší snahou vám 
třídění odpadů co nejvíce přiblížit a 
zpřístupnit.  
Každá nemovitost s číslem popisným 
může dostat tři 240 l nádoby na tříděný 
odpad –  
plasty, papír, bioodpad. V oblastech, 
kde není možné zajistit svoz těchto ná-
dob, bude zaveden tzv.: pytlový sběr. V 
těchto oblastech budou zájemcům roz-
dány modré a žluté pytle na třídění pa-
píru a plastů. Tyto pytle pak v den 

svozu umístíte k odvozu na určené 
místo.  
 
Svozové dny platné od 1. 4. 2022 Pon-
dělí Bio – 1x za 14 dní Čtvrtek Směsný 
komunální odpad – 1x za 14 dní Pátek 
Plasty a papír – 1x za měsíc V zimním 
období bude interval bioodpadu 1x za 
měsíc. Konkrétní svozové termíny na-
jdete v tabulce na zadní straně tohoto 
zpravodaje.  

 
VÝDEJ DOMOVNÍCH POPELNIC NA 
TŘÍDĚNÝ ODPAD: 
Sobota 19. března 09:00 – 12:00 hodin 
na koupališti 
Úterý 22. března 15:00 – 18:00 hodin 
 na koupališti 

Libor Slabý, 
 starosta 
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MÍSTNÍ POPLATKY 2022 
 
Místní poplatek za komunální odpad  
Poplatek je splatný do 30. 4. 2022  
Sazba: 600 Kč za každou osobu s trva-
lým pobytem v obci Řícmanice, cizince, 
za každý objekt určený nebo sloužící k 
rekreaci, dále za dům s č.p. nebo byt, 
kde není žádná osoba hlášená k trva-
lému pobytu.  
Variabilní symboly při bezhotovostní 
platbě:   
Občané s trvalým pobytem v obci, ro-
dinné domy 
VS 12022xxx (kde xxx je číslo popisné 
domu, nuly se doplní zleva)   
Občané s trvalým pobytem v obci, by-
tové domy 
VS 122xxxyy (kde xxx je číslo popisné 
domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní 
zleva)   
Za prázdné domy s č.p. nebo byty, kde 
není žádná osoba hlášená k trvalému 
pobytu  VS 52022xxx (kde xxx je číslo 
popisné domu, nuly se doplní zleva )  
Za chaty bez trvalého pobytu VS 
62022xxx (kde xxx je evidenční číslo 
chaty, nuly se doplní zleva)   
Za cizince VS 72022xxx (kde xxx je evi-
denční číslo chaty, č.p. rodinného 
domu, nuly se doplní zleva) Specifický 
symbol při bezhotovostní platbě: 1337 
Místní poplatek za psy  
Poplatek je splatný do 30.4.2022  

Sazba: 200 Kč za prvního psa a 300 Kč 
za každého dalšího psa.  
Osoby starší 65 let: 100 Kč za prvního 
psa a 200 Kč za každého dalšího psa  
Variabilní symboly při bezhotovostní 
platbě:  
Občané s trvalým pobytem v obci 
VS 32022xxx (kde xxx je číslo popisné 
domu, nuly se doplní zleva)   
Občané s trvalým pobytem v obci, by-
tové domy 
 VS 322xxxyy (kde xxx je číslo popisné 
domu, yy je číslo bytu, nuly se doplní 
zleva) Specifický symbol při bezhoto-
vostní platbě: 1341  
Platby lze provádět:  
Hotovostně v úředních hodinách (Po: 
15-18 hod, St: 9-11 a 15-17 hod) na po-
kladně OÚ Řícmanice, Komenského 68.  
Bezhotovostně na účet obce Řícma-
nice č. účtu 2901372652/2010, k.s. 
0308 Posíláte-li platbu prostřednictvím 
internetového bankovnictví, můžete 
do zprávy pro příjemce vypsat:   
Co hradíte (odpady, pes, nájemné za 
chaty)  U odpadů jména všech osob, 
za které hradíte, u psů jméno majitele  
Číslo popisné, u chat číslo evidenční i 
se zn. E, jinak nelze poznat, zda se jde 
o chatu  

Petra Katolická, OÚ 
 

 
 
 



 

INFORMACE Z KRONIKY 
 
Narození dětí v roce 2021: 10  
Zemřelí občané v roce 2021: 5  
Přistěhovaní občané v roce 2021: 16 
Odstěhovaní občané v roce 2021: 7 
Počet obyvatel k 1.1.2022: 811 
 
Statistika jmen a příjmení k 1.1.2022 
 
Různých jmen 218, z toho nejvíc:  
Jiří (27), Jana (24), Jan (24), Petr (21), 
Tomáš (19), Martin (16), Hana (16), Lu-
káš (14), Eva (14), Jakub (13), Pavel 
(12), Marie (12), Michal (12), Ondřej 
(11), Josef (10)  
Různých příjmení 443, z toho nejvíc: 
Prokop (8), Malý (8), Slabý (6), Heger 
(5), Nossová (5), Novotná (5). 

 

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
 
Tak, jak je již zvykem v začátku nového 
roku, nabízím pár suchých statistických 
dat o knihovně:  
Stav knihovního fondu je 2857 knih, 
odepsány byly pouze 2 knihy, přikou-
peno bylo 76 knih, registrovaných čte-
nářů, kteří zaplatili čtenářský poplatek 
za rok 2021, bylo 47, navštěv bylo 363 
a vypůjčeno celkem 873 knih. Webové 
stránky navštívilo 179 návštěvníků a 
on-line katalog s výpůjčním protoko-
lem 30 čtenářů. Jiné akce se kvůli ,,ko-
vidové“ pandemii nekonaly, ale kni-
hovna byla otevřena v celém průběhu 
roku prakticky bez většího omezení, 

jen s dodržováním vyhlašovaných pro-
tiepidemických opatření. Návštěvnost 
knihovny se bohužel ještě nevrátila do 
,, předkovidového „ období, ale dle in-
formací metodické knihovny je to pro-
blém prakticky všech knihoven. Pro 
čtenáře, kteří nemají možnost navště-
vovat webové stránky či on-line kata-
log nabízím přehled nových knih, kou-
pených v lednu 2022:  
Formanová Martina: Trojdílné plavky- 
tři příběhy žen z lepší americké společ-
nosti.  
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Prejdová Dominika: Z čeho je den-pří-
běh ženy, která se musí najít v nové 
zemi, řeči, kultuře a rodině 
Čermáková Dana: Libuše Šafránková- 
herečka našich srdcí- její biografie Ja-
cobs Anne: Něžný měsíc nad Usamba-
rou- pokračování románu Nebe nad Ki-
limandžárem Příběh ženy, kterou osud 
zavál až do Afriky  
La Crosse Marie: V bouřlivých časech, 
Nový začátek a Osudové dny- trilogie 
osudů služebné Ireny a syna bohatého 
obchodníka na přelomu 19. a 20. sto-
letí Lamballe Marie: Hortenziová za-
hrada- život dvou německých kamará-
dek v těžké době 2. sv. války  

Luca di Fulvio: Všechny touhy vedou 
do Říma- tři lidské osudy na pozadí vel-
kých změn v Italii v 19.stol.  
Tudor C.J.: Upálené- další z vynikajících 
thrillerů této autorky (Kříďák, Jáma …) 
Strout Elisabeth: Olive Kitteridgeová a 
Olive Kitteridgeová je zpět- dvě knihy 
osudů obyvatel malého města, spoje-
ných silnou ženou, bývalou učitelkou 
Burgessovi chlapci- drama sourozenec-
kých vztahů 
 

Hana Staňková, knihovnice 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Březen za kamna vlezem…  
říká lidová pranostika. Chladné počasí 
je stále s námi a tak si ještě připome-
neme, jak jsme s dětmi strávili zimní 
čas. Nový rok jsme přivítali tříkrálovou 
návštěvou bílovického kostela. Děti vy-
zdobené korunami Tří králů navštívily 
pana faráře, který jim vyprávěl příběh 
malého Ježíška, zapálil vonnou prysky-
řici a na závěr našeho setkání si děti 
malého Ježíška z jesliček mohly i po-
chovat. Pro posílení imunity a podpory 
zdraví jsme navštěvovali 1x za měsíc 
Solnou jeskyni v Brně, relaxovali ve 
školce s muzikoterapeutkou a trávili 
hodně času venku na zahradě nebo na 
vycházkách. Vyzkoušeli jsme si i novou 
aktivitu Jogohrátky, kde kvalifikovaná 
lektorka s dětmi cvičila  

sestavu cviků vhodně motivovanou 
dětskými básničkami. A aby toho ne-
bylo málo, tak jsme si dokonce vyzkou-
šeli i základy první pomoci na modelo-
vých situacích. Celý program vedla zku-
šená lektorka v oblasti PP.  



 

V rámci psychického zdraví a přede-
vším v rámci prevence sociálně patolo-
gických jevů u dětí jsme si pozvali do 
školky příslušníka Policie České repub-
liky. Děti aktivně spolupracovaly a na-
slouchaly všemu, co jim říkal a ukazo-
val. Velmi zajímavý byl praktický nácvik 
chování dětí v různých „ nebezpeč-
ných“ situacích. Dbáme však i na „pra-
covní zdraví zaměstnanců“. Ze získa-
ných dotací MAP Šlapanice realizu-
jeme aktivitu „ Supervize pro zaměst-
nance „. Od ledna probíhají pravidelná 
týmová i individuální setkávání za-
městnanců se supervizorem. Děti baví 
tvoření a vyrábění. Proto máme pravi-
delně zařazenu oblíbenou aktivitu Ke-
ramika aneb tvoření s hlínou v bílo-
vické Žirafě a aktivitu Tvoření s výtvar-
nicí Lenkou, která probíhá většinou 

venku, občas ve třídě. Děti si z obou ak-
tivit odnášejí domů velmi pěkné vý-
robky. Nyní už máme březen a hned 
1.3. bylo Masopustní úterý. Ve školce 
ten den nebyly paní učitelky ani paní 
kuchařka, ale byl tam „Masopust“ 
„Jeptiška“ a „ Kočička“. I děti přišly v 
různých maskách nebo převlecích a 
velmi jim to slušelo. Veselí, tanec, ra-
dost, smích, masopustní vyrábění, 
dobré koblížky, masopustní průvod na 
obecní úřad, to vše naplnilo celé slav-
nostní dopoledne. Jsme v období před-
jaří a za pár dnů s dětmi budeme vítat 
jaro. Těšíme se na jarní sluníčko dopro-
vázené probouzením přírody a na 
pěkné jarní dny nejen ve školce.  

Hana Janošková  
ředitelka MŠ Řícmanic  

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEMÍČEK 

Zprávy z Lesní mateřské školy Šemíček 
Do roku 2022 jsme vstupovali s mnoha 
přáními i předsevzetím, že jen co to 
bude trochu možné, zahájíme zase nej-
různější společné akce a výlety. Ně-
která přání dětem splnil Ježíšek - to 
když po prázdninách našly v jurtě vá-
noční nadílku. Některá si budeme plnit 
v průběhu roku. Hned na úvod nás ná-
vštěvou poctili tři králové, i když jen 
jako divadelní loutky. Dali dětem napří-
klad ovonět kadidlo a ukázali jim, kde 
že se to ten vánoční příběh vlastně 
odehrál. Takové zajímavosti si přiletěli 
poslechnout i místní zvědaví vrabčáci, 
kosi nebo červinky. Nainstalovali jsme 
pro ně už třetí krmítko a v rámci 

tématu o ptácích v zimě jsme jim při-
chystali hostinu. A tak měli pro ptačí 
sněm ideální podmínky. Největší ra-
dost nám dělá hejno sýkorek, kterých 
svého času v přírodě hodně ubývalo, 
ale cestu pod krmítko si našel dokonce 
i bažant! To bylo ve Hvozdu pozdvi-
žení! Další veselou událostí letošního 
roku byl náš školkový karneval. Netušili 
jsme, jak se situace vyvine a zda bude 
nějaký karneval obecní, a tak jsme pro 
děti připravili takovou komorní vari-
antu. Užili jsme si to ale neméně vesele 
- společným řáděním, tancem i soutě-
žemi. Zavítali třeba Mach s Šebesto-
vou, Karkulka s vlkem, Křemílek a Vo-
chomůrka, princezny, víly a kouzelnice, 
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rytíři i hasiči, také Pipi punčochatá s pa-
nem Vilsonem anebo kovbojové, kte-
rým se v Šemíčku rozhodně líbilo! A 
když přišly Hromnice, čas povídání o 
čase, vydali se předškoláci s tetou Ja-
ňulou na výzvědy do Hvězdárny a pla-
netária Brno. V pro

gramu Kouzelný Glóbus se dozvěděli 
mnoho o tom, jak že je to s těmi plane-
tami, se střídáním dne a noci, ročních 
období… Byla to neobyčejná jízda ves-
mírem a zajímavé objevy na předško-
láky čekaly i kolem Hvězdárny. Zpátky 
se vrátili nadšení a v dalších dnech 
jsme tak díky tomu mohli společně vy-
tvořit kalendář roku - ročních období i 
měsíců a písnička “Měsíce” od Hradiš-
ťanu se na nějakou dobu stala naší ob-
líbenou každodenní melodií. A co te-
prve, když k nám zavítala Maruška - ta 
od dvanácti měsíčků - aby nám vypově-
děla celý svůj příběh. To děti už věděly, 
že na fialky, jahody nebo jablíčka je 
třeba poprosit o pomoc pokaždé jiný 

měsíc… Ve školce se často snažíme re-
agovat na aktuální dění ve světě, a tak 
nám nemohla uniknout olympiáda v 
Číně. A že je Čína daleko? Uspořádali 
jsme si olympiádu vlastní! Počasí vypa-
dalo spíše jarně, po sněhu ani pa-
mátky, takže to mnohdy byla výzva. 
Běžkovat se ale dá i na dřevěných prk-
nech v listí v lese, slalom mezi bran-
kami proběhnout, trefit hokejkou míč 
do brány se dá i na trávě a bruslení? To 
si především předškoláci natrénovali 
během zimního výcviku na řícmanic-
kém kluzišti. Škoda, že nám led nevydr-
žel déle. Ve školce máme totiž skryté 
talenty! Na závěrečném ceremoniálu 
pak nechyběl vítězný pokřik našeho 
olympijského týmu, česká hymna ani 
předávání medailí a diplomů nadějným 
sportovcům. Společně jsme sfoukli 
olympijský oheň a už teď se děti těší na 
olympiádu další. V únoru jsme také 
stihli s celou školkou i s dětmi z Če-
kanky výlet do brněnského Lamacen-
tra. Některé děti už to tam dobře znají, 
pro jiné to byla premiéra. Díky zajíma-
vému programu se děti dozvěděly 
něco nejen o lamách, ale i ovcích, ko-
zách, místních králících, všechny je na-
krmily, pohladily a mohly tak porovnat, 
kdo má jakou srst. V hebkosti na celé 
čáře vyhrála lama. I když ušáci se drželi 
v těsném závěsu. A než jsme se nadáli, 
byl tu masopust. Pondělím se nesla 
vůně koblížků, které si děti vlastno-
ručně umíchaly, vykrájely, naplnily a 
následně - trochu netradičně - upekly v 
troubě! Samozřejmě pod dozorem 
zkušených tet. Nebylo lehké odolat a 
alespoň kousíček neochutnat hned. 



 

Povedly se náramně! Na úterní průvod 
jsme pak společnými silami vyrobili 
také vozembouch, ať je nás po vsi po-
řádně slyšet. No a v úterý ráno, pat-
řičně vystrojeni, vybaveni řinčidly a na-
laděnými hlasy, vydali jsme se z návsi 
do školky a přezpívali při tom celý náš 
Šemíčkovský repertoár. A že jste nás 
neslyšeli? Vzali jsme to svižně. Vždyť na 
nás ve školce už čekal Koblížek :) O jar-
ních prázdninách máme ve školce 

zavřeno, ale hned po nich nás čeká 
např. návštěva bílovické knihovny, 
jarní slavnost nebo program o velry-
bách v brněnském Science centru Vida! 
Tak myslím, že se nám ta předsevzetí 
prozatím daří naplňovat. Už teď se na 
společné akce těšíme a přejeme vám 
všem ptačího zpěvu plné a barevných 
květů voňavé jaro.   

Jitka Martínková,  
učitelka LMŠ Šemíček 

SOKOL ŘÍCMANICE 
 
V letošní bruslařské sezoně jsme za 
podpory provozovatelů kluziště opět 
připravili kurzy bruslení pro děti a do-
spělé. Téměž třicítka dětí pod 
vedením profesionálního trenéra ho-
kejistů a 12 dospěláků za dohledu 
bývalé krasobruslařky se scházeli každý 
týden, aby pilovali bruslařské 
dovednosti. Máme radost z pokroku 
každého z účastníků. Škoda, že 
bruslařská sezona je kvůli počasí stále 
kratší..  
Protože začátkem roku ještě nebyla 
kovidová situace dobrá, rozhodli jsme 
se nepořádat dětský maškarní karne-
val. 
Od ledna pokračuje pravidelné cvičení 
všech složek, stolní tenis, florbal. Také 
se připravujeme na slet jihomorav-
ských žup Sokolské Brno 2022 které je 
naplánováno na 10.-12. Června. Díky 
obětavým cvičitelkám pilně nacviču-
jeme několik skladeb. V pátek 8. dubna 
proběhne v knihovně volební valná 
hromada. Podle sokolských stanov si 

po třech letech znovu volíme výbor 
jednoty a kontrolní komisi. 

 Eva Olešovská,starostka T.J. 
 

Cvičební sezona Sokola Řícmanice je v 
plném proudu a naše malá tělocvična 
téměř „praská ve švech“. Asi nejpočet-
nější cvičící skupinou jsou naši nej-
menší sokolíci ve věku 3- 6let. Běžně se 
v tělocvičně prohání 18 dětí, což je na 
naši malou tělocvičnu skutečně hodně. 
Ale děti jsou velice šikovné, pozorné a 
nadšené do cvičení, takže zvládáme i 
náročnější cvičební nářadí. A na čem 
děti cvičí nejraději? Asi vede trapolína 
- výskoky, roznožky, přeskoky přes 
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švédskou bednu a mnohé další. Hned 
za trampolínou jsou oblíbená balanční 
prkna, což je docela těžké cvičební 
nářadí zaměřené na rovnováhu. Ale i ty 
nejmenší děti se naučily rozhoupat 
prkno, udržet se a hlavně nespadnout. 
Oblíbená je i lavička, velké míče, padák 
nebo obruče. 

A aby toho nebylo málo, zapojili jsme 
se do nacvičování skladby „Kabely a 
dráty“ na akci Sokolgym 2022. Děti 
cvičí s lanem, které přeskakují, přelé-
zají nebo natahují, vše za doprovodu 
veselé písničky. Tak uvidíme jak se nám 
to povede. 

Blanka Koutská 
 

SPORTOVNÍ  KLUB ŘÍCMANICE 
 

SPORTOVNÍ KLUB  
ŘÍCMANICE LETOS 

         SLAVÍ 90 LET ! 
 

 Sportovní klub Řícma-
nice letos slaví 90 let od svého založení. 
Oficiální akce k 90-tému výročí jsou na-
plánovány na sobotu 18. června 2022 – 

program je uveden v zadní části obálky. 
Ustavující valná hromada Sportovního 
klubu se konala 9. července 1932 v hos-
tinci paní Křížové (budova bývalého 
kina) za účasti 42 členů nově vznikají-
cího klubu. Schůzi řídil tehdy 21-letý 
student Karel Švehla. Prvním předse-
dou byl jednomyslně zvolen místní tra-
fikant Alois Staněk. V první protokolní 
knize založené 10. července 1932 uvádí 

první zapisovatel Antonín Kratěna ob-
šírné motto, ze kterého vyjímáme ale-
spoň závěrečné heslo: 
„Ohromné vypětí sil, nesmírnou zásobu 
nadšení k věci má míti klub, sdružující 
duše v nerozborný, bratrský a sobě od-
daný celek. Věřme jen sobě, své práci a 
píli, věřme jen svatému nadšení v nás!“.  
S odstupem času je na místě přiznat, že 
tato „historická“ slova jsou dodnes ak-
tuální, a platila pro všechny generace 
po celou dobu činnosti klubu. 
 
V sobotu 12. března 2022 se konala v 
sále Restaurace U Lajcmanů valná hro-
mada SK Řícmanice, která byla tento-
krát volební. V nadcházejícím období 
bude pracovat nově zvolený výkonný 
výbor s tím, že odstoupivší členové bu-
dou i nadále aktivní.  
Sportovní maškarní karneval se letos z 
důvodu trvající kovidové pandemie bo-
hužel nekonal, stejně jako žádná akce 
ostatních organizací v obci.  
Mužstvo mužů zahájilo přípravu na 
jarní část sezóny v lednu v hale VUT na 
Veterině. Kádr pro jarní sezónu zůstal 
stejný. Vývoj situace na Ukrajině 



 

sledujeme s napětím o to víc, že v kádru 
máme několik kluků z této válkou po-
stižené země. První jarní mistrovské 
utkání sehrajeme v neděli 27. března v 
15:30 hodin na umělé trávě v Medlán-
kách. První mistrovské utkání na domá-
cím hřišti se uskuteční v neděli 17. 
dubna v 16 hodin a naším soupeřem 
bude tým Tuřany „B“. Od poloviny lis-
topadu do konce března oba naše 
„starší“ mládežnické týmy trénují 
každé úterý v hale v Babicích nad Svita-
vou. Vzhledem ke kovidové situaci 
jsme se nezúčastnili žádných halových 
turnajů. Starší žáci zahájí jarní sezónu v 
neděli 3. dubna ve 13 hodin na domá-
cím hřišti proti Bílovicím. Starší pří-
pravka sehraje úvodní zápas sezóny v 
pátek 8. dubna v 16:15 hodin v Zábrdo-
vicích proti ČAFC a na domácím hřišti se 
představí až v neděli 1. května v 11 ho-
din proti Slovanu Brno. Nově tvořený 
tým předpřípravky trénuje celou zimu 
ve cvičebně Sokola v řícmanské škole. 
Pokud to počasí dovolí, tak první jarní 
tréninky na hřišti budou mít všechny tři 
naše mládežnické týmy v pondělí 28. 
března a ve středu 30. března od 17 ho-
din.  
Čeká nás nová tenisová sezóna 2022, 
věříme, že jste na Sportovní klub a te-
nisový sport nezanevřeli a po zimní pří-
pravě se ve zdraví opět sejdeme a za-
hájíme sportovní aktivitu a tenisovou 
sezónu 2022. Rozvrh pronájmu na teni-
sových hodin na kurtech pro rok 2022 
zůstává stejný jako v roce 2021. Člen-
ské příspěvky a platby za pronájem 
kurtů bude vybírat hospodářka klubu 
paní Pavla Hanzlová 4. 4. a 11. 4. 2022 

od 17 hodin na zahrádce restaurace, a 
dále dle telefonické domluvy na tele-
fonním čísle 607 251 182. 
Stejně jako loni platí pravidlo, že člen 
SK má nárok na pronájem pouze dvou 
hracích hodin za týden!  
Byla upravena cena pronájmu kurtů. 
Ceník pronájmu kurtů na rok 2022: 
Nečlen SK Řícmanice  
• 1500,- Kč/hodinu v čase 8 – 19  
• 1100,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h 
Člen SK Řícmanice – cena pro členy 
platí po zaplacení členského příspěvku 
SK a odpracování minimálně 10 - ti bri-
gádnických hodin 
• 800,- Kč/hodinu v čase 8 – 19 h 
• 600,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h Pro-
nájem jedné samostatné hodiny kurtů: 
• 200,- Kč/hodinu 
Hrací řád a pravidla pro rok 2022 zůstá-
vají stejný jako v roce 2021. Předpoklá-
dané zahájení tenisové sezóny (dle po-
časí) a dokončení prací předpokládáme 
19. dubna 2022.  
Termíny přípravných prací na novou te-
nisovou sezónu 2022 budou zveřej-
něny v nástěnce SK Řícmanice a na 
stránkách obce. Také během letošní 
zimy se každou sobotu dopoledne ko-
naly tréninky Základů hokejové tech-
niky, které vedl Petr Vojanec. Ovšem z 
důvodu teplého počasí byl už 17. února 
provoz kluziště ukončen. Všechny no-
vinky a informace jsou pravidelně zve-
řejňovány v nástěnce Sportovního 
klubu a také elektronicky na webových 
stránkách obce i SK. 
Sportovní klub Řícmanice přeje všem 
našim občanům ve zdraví prožité 
krásné rozkvetlé jaro, a stejně jako 
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drtivá většina světové populace dou-
fáme, že šílená válka na Ukrajině brzy 
skončí a znovu zavládne mír.  

Za SK Řícmanice  
Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. 

 
 

DSO ČASNÝŘ – BĚŽECKÝ POHÁR
 
Ohlédnutí za Pohárem o běžeckého 
krále a královnu Časnýře 2021 
I přes nestabilní situaci s výskytem ně-
kolika epidemických vln se v roce 2021 
podařilo uskutečnit pět ze šesti pláno-
vaných běžeckých závodů v obcích mi-
kroregionu Časnýř. Všem organizáto-
rům náleží poděkování za jejich práci s 
pořádáním běhů. Je na čase si uplynulý 
první ročník stručně zrekapitulovat. 
Celkem se alespoň jednoho závodu zú-
častnilo 61 občanů daných obcí (38 
mužů, 23 žen). Největší zastoupení za-
znamenaly s 25 běžkyněmi a běžci Bílo-
vice n. Sv. Mezi muži se nenašel jediný, 
který by absolvoval všech pět závodů, 
naopak mezi ženami se našly hned dvě 
takové – K. Drncová z Kanic a H. Kiela-
rová z Bílovic n. Sv. Vítězům individuál-
ních kategorií přísluší titul „běžeckého 
krále/královny Časnýře“, v obou přípa-
dech míří do Řícmanic. V pořadí obcí 
uspěly Bílovice n. Sv. 
  Medailové pořadí běžců a běžkyň  
1. 383,0 Tomáš Hrnčíř Řícmanice 
2. 376,6 Petr Kolář Kanice 
3. 356,4 Petr Kovář Kanice 
 
1. 340,0 Markéta Tollarová Řícmanice 
2. 326,1 Hana Kielarová Bílovice n. Sv. 
3. 306,3 Klára Drncová Kanice 

        Medailové pořadí obcí  
1. 2440,5 Bílovice n. Sv. 
2. 2039,1 Kanice 
3. 1387,0 Řícmanice 
Kompletní výsledky všech zúčastně-
ných jsou k dispozici zde: 
htts://docs.google.com/spreadshe-
ets/d/1ZO0voybrq7rqYRH7efF-
nofVLwDamuuW/edit#gid=180500575
1 
V probíhajícím roce 2022 je opět plá-
nováno šest běžeckých závodů na růz-
ných místech v různých termínech Loň-
ský rok ukázal, jak krásné běžecké trasy 
náš region nabízí. Závody lze pojmout 
různým způsobem, dosažené výkony 
nejsou tím nejdůležitějším a pozitivní 
atmosféra je na nich nezávislá. Hodno-
cení Poháru dozná následujících změn 
– v první řadě se bodový zisk v rámci 
ženské kategorie bude vždy vztahovat 
k nejlepšímu ženskému času (nikoliv 
absolutnímu). Druhou změnu předsta-
vuje závěrečné bodové vyhodnocení, 
do kterého vstoupí čtyři nejlepší vý-
kony z šesti možných (namísto součas-
ných pěti). 

Petr Kolář, Kanice 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

HASIČI INFORMUJÍ 
 
Dobrý den Řícmanice,  
15. ledna se na hasičské zbrojnici ko-
nala Výroční schůze SDH Řícmanice, 
kde jsme přivítali naše členy a pozvané 
hosty. V loňském roce se schůze konat 
nemohla, a tak byla prezentována naše 
činnost za poslední dva roky. Na schůzi 
se mimo jiné jako vždy, schvaloval i 
rozpočet sboru. 4. února následovala 
okrsková Výroční valná hromada v Ba-
bicích nad Svitavou. V sobotu 19. 
února jste se s hasiči mohli potkat na 
Masopustním průvodu, tedy pokud 
jste je poznali, byli přestrojeni za 
masky. Průvod započal na návsi, kde 
jsme odsoudili medvěda za všechny 
příkoří, která se nám v obci stala, a mu-
seli jsme najít viníka. Medvěd měl však 
tuhý kořínek a mohl tak pokračovat v 
průvodu, který vyrazil směrem do Mo-
čílek. Následně, za všeobecného veselí, 

prošel dědinou. Ještě jednou děku-
jeme muzikantům z Řícmanic, bez kte-
rých by masopust neobešel. Ostatková 
zábava, která byla naplánována na 26. 
února se nakonec neuskutečnila. Dů-
vodem bylo to, že jsme do posledních 
okamžiků nevěděli, jestli budeme moci 
z důvodu protiepidemických opatření 
zábavu uspořádat. Poté, co jsme zrušili 
rezervaci kapely, se začalo rozvolňo-
vat, ale i v den zábavy bychom nebyli 
schopni dodržet platná nařízení. V jar-
ních měsících proběhne pravidelný 
sběr železného šrot. V sobotu 30. 
dubna proběhne pálení čarodějnic u 
tenisových kurtů. Na 28. května máme 
naplánovanou Oslavu 100 (+2) let 
hasičů v Řícmanicích, která proběhne 
na koupališti. O programu oslav Vás 
budeme informovat.  

Za SDH Řícmanice a výjezdovou jed-
notku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa  

 



 

 

13 

VČELAŘSKÝ KOUTEK 
 
„Březnové slunce má krátké ruce.“ 
 

Dny se prodlužují a zima se loučí. Jaro 
se každým dnem plíživě hlásí o slovo. 
Předjaří je taktéž období, kdy hrozí ne-
bezpečí hladovění po vyčerpání zásob. 
A proto s jarem přichází první kontroly 
včelstev po zimě, případně dokrmení 
medocukrovým těstem. Již od ledna 
královna klade nové budoucí včely. 
Včely se začínají poohlížet po snůšce, 
prvních květech a pomalu se probouzí 
aktivita v úlech. Předjaří se vyznačuje 
rozkvětem olše lepkavé, pro včely jsou 
významné lísky a jívy. Dále kvetou sně-
ženky, bledule a sasanky. Další sezóna 
před námi. Hodně záleží na mrazech, 
které by se mohly vrátit v době, kdy 
rozkvétají ovocné stromy.  
Je to období, které pobízí k procház-
kám, výletům a tak nějak nastartuje i 
nás, zahání zimní chmury startuje ve-
selou mysl. Tak co třeba dnes? Jak je 
venku dnes? Nestálo by to za pro-
cházku? Tak vzhůru do jedno z nejkrás-
nějších období roku.   
 
Zpestříme a třeba pár zajímavostído 
kvízu dobrý, můžou se hodit. 
1. Včela létá rychlostí až 29 km/h. 

2. Včela mávne křídly 200x za vteřinu. 
3. Za jednu minutu navštíví 10 květů. 
4. Život včely trvá pouhých 6 týdnů. 
5. Dělnice za život při sběru nalétají 
více než 57 000 kilometrů. 
6. K nasbírání sklenice medu pracuje 
zhruba 700 včel celý svůj život. 
7. Česká republika je na třetím místě 
v počtu včelařů v Evropě. 
Sedmičkou skončíme a jak už se stalo 
kamennou tradicí na závěr … jsou lepší 
dva než jeden. 
Baví se dva ajťáci: 
Kámoš včera během 5 minut shodil 
hlavní server.  
On je hacker? 
Ne, debil. 
 
a ten druhý? 
 
Jsem už trojnásobná vdova.  
Dva muži zemřeli na otravu houbami a 
jeden na zlomený vaz. 
Prosím vás a co se mu stalo? 
Nechtěl jíst houby. 
 
Tož bacha na mrazíky. A ať nám bzučí i 
v předjaří.  

Za řícmanské včelaře 
Pavel Harry Křížek 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ KOUTEK 
 
Zimu jsme na zahradě přežili beze 
ztrát, teplotní minima se pohybovala 

na hranici -10°C, což v pohodě zvládá 
i naprostá většina subtropických rost-
lin pěstovaných venku bez dodatečné 



 

ochrany. Jak už to ale poslední roky 
bývá, největší nebezpečí pro pěstitele 
nepřichází v lednu či únoru, ale mno-
hem později, kdy již vše kvete nebo 
má dokonce malé plůdky. I letos to 
bude v dubnu a květnu hodně divoké, 
stupeň narašení mnohých druhů je to-
tiž díky mimořádně teplému únoru 
velmi vysoký. Zahradník prostě nikdy 
není úplně spokojen se stávajícím po-
časím. Buď je příliš sucho, či naopak 
takové mokro, že všechno hnije. Když 
udeří zima, tak naříká, jakmile se 
oteplí až příliš nebo v nesprávnou 
dobu, rovněž lamentuje. Teď koncem 
února je potřeba dát do pořádku 
zejména bobuloviny, které už se po-
malu probouzí a zanedlouho začnou 
nakvétat. Týká se to především zimo-
lezů, kanadských borůvek, rakytníků, 
malin, ostružin, muchovníků a čer-
ných rybízů. Každý z těchto druhů vy-
žaduje trochu jinou péči, ale u všech 
se provádí odstraňování slabých, od-
plozených a nemocných výhonů. V 
předjaří je namístě i přihnojení odpo-
vídajícími hnojivy. Kromě bobulovin 
lze ve volném čase samozřejmě řezat 
i běžné ovocné stromky, zejména pak 
jádroviny. Ty ale raší o něco později a 
přiznám se, že na některé moje jab-
loně dojde řada až v okamžiku, kdy již 
kvetou. Zeleninový skleník se zvolna 
zaplňuje semeny odolnějších plodin, 
doma za oknem už klíčí papriky, které 
půjdou pod polykarbonát někdy na 
přelomu března a dubna. Rajčata a 
papriky určené pro venkovní výsadbu 
mají ještě pořád čas, jejich předpěsto-
vání zahajujeme nejdříve v polovině 

března. Rozmrzlá zem umožnila zalo-
žení nových jahodových záhonů, což 
je vhodné realizovat každé cca 3-4 
roky. Po delší době zpravidla staré ja-
hodníky dosluhují a snižuje se množ-
ství a kvalita plodů. V tomto období 
řeším na zahradě obvyklý problém 
spočívající v hledání neexistujícího 
místa pro řadu nových rostlin, které se 
mi v průběhu uplynulé sezóny poda-
řilo nashromáždit. Na první pohled to 
vypadá, že nikde okolo domu už není 
ani metr volného prostoru, po mno-
hých návštěvách u spřátelených pěsti-
telů však již vím, že když dojde místo 
na zemi, tak se založí nové rostlinné 
patro o kousek výš a jede se druhé 
kolo. Ne všechny druhy snáší výraz-
nější zastínění, takže je v takovém pří-
padě potřeba postupovat s rozmys-
lem. Vhodným kandidátem pro tako-
véto vícepatrové pěstování bývají na-
příklad jedlé liány (kiwi, schizandra, 
akébie a další). Před námi je ta část se-
zóny, kterou mám z celého roku asi 
nejraději. V létě a na podzim sice do-
zrává většina ovoce, kvůli němuž se 
zahradník po celý zbytek roku hrabe v 
hlíně, ale jaro je po dlouhé zimě 
prostě tak vzácná událost, že v porov-
nání s ostatními obdobími jasně vítězí. 
Škůdci a choroby přicházejí většinou 
až začátkem léta, stejně jako starosti 
se zpracováním úrody. A tak si do té 
doby dopřejme alespoň pohodové 
jaro.  

Michal Hladký  
plna.zahrada@gmail.com 

www.plnazahrada.cz 
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KOLEJOVÁ 
 
Vážení příznivci nejen železnice,  
náš první letošní příspěvek bohužel ne-
začneme optimisticky. V prosinci loň-
ského roku nás navždy opustil dlouho-
letý člen a předseda spolku pan Jiří 
Šimkůj, v nedožitých 62. letech, pro-
hrál boj s těžkou nemocí, proto dovolte 
krátké ohlédnutí. V čele spolku stál 
dlouhých 12 let a za jeho působení se 
udělalo kus práce. Pod jeho vedením 
byl zachráněn a opraven Ježkův most, 
zrekonstruována mnohá modelová ko-
lejiště, a zahájeny dobové doprovody 
historických vlaků, proto nás jeho od-
chod velmi zasáhnul, ale věříme, že 
jeho duch ve spolku zůstane a že jej ne-
zklameme. Protože díky epidemické si-
tuaci se poslední rozloučení konalo 
pouze v rodinném kruhu, byli za spolek 
vybráni dva zástupci. Smutečního ob-
řadu se zúčastnila předsedkyně Bohu-
mila Sedláková a Libor Kokeš. V pro-
sinci jsme po roční přestávce uspořá-
dali tradiční Předsilvestr. Konal se v Bí-
lovicích v Obecní hospodě a byl opět 
pod tíhou pandemických nařízení. I tak 
byl úspěšný, jak pro samotnou hos-
podu, tak pro nás. V lednu proběhla 

schůze vedení spolku kvůli finální po-
době stanov a přípravě výroční schůze, 
ta se opět uskutečnila v Bílovicích a 
mimo důležitých věcí, jsme s naší před-
sedkyní oslavili její významné životní 
jubileum, rovněž jsme vzpomněli na 
zesnulého bývalého předsedu a uctili 
jej minutou ticha. Ke konci února pak 
byly navráceny zapůjčené věci z loňské 
výstavy v Bílovické knihovně, kolejáci 
Jiří Ambros, Zdeněk Fasora a Kamil 
Kyzlink přepravili autem dřevěný panel 
lokomotivy a informační panel o Bílo-
vické železniční stanici majitelů do vý-
chodních Čech.  
Nastává nám jaro a zdá se, že Covid se 
uklidňuje, nebo prchnul před válkou. 
Nezbývá než si popřát, aby se situace 
uklidnila, státníci dostali rozum a my 
nemuseli prchat taky. Přejeme krásné 
Velikonoce, snad již bez distanční po-
mlázky a snad se uvidíme na našich při-
pravovaných akcích.  
 
 

Za Kolejovou z.s. 
 Karolína Kyzlinková 

  
 

ARCHA 
 
Jarní plány Archy Řícmanice  
Maringotka se probouzí ze zimního 
spánku, během kterého se konaly jen 
pravidelné kroužky pro děti. Jaké akce 
můžete navštívit v následujících 

měsících? Je to v hlavě Evropský den 
mozku se sice slaví v druhém březno-
vém týdnu, ale to si mnoho z nás bude 
„čistit hlavu“ na jarních prázdninách. 
Archa proto pořádá zábavný program 



 

věnovaný tomuto veledůležitému or-
gánu v pátek 18. března od 15 do 18 
hodin. Jak funguje mozek? A jak zatočit 
se špatnými myšlenkami? To a možná i 
mnohem víc se dozvíte v zábavném 
programu pro rodiče a děti všech věko-
vých kategorií. Potrénujeme mozek za 
pomocí her a hříček, naučíme se triky 
na soustředění a třeba i to, jak se mít 
rád a přijímat sebe sama. Slavnost jara 
- Podle tradice se vynášela Morana a 
vítalo se jaro na Smrtnou neděli. Ta le-
tos připadne na 3. dubna a právě na 
tento den od 15:00 hodin nachystala 
Archa pro děti i jejich rodiče speciální 
program. Vyrobíme si jarní dekorace, 

které zvládnou i ti nejmenší, ale třeba i 
věnečky na hlavu, za které by se nemu-
sela stydět ani bohyně Vesna. Podě-
líme se o oblíbené velikonoční recepty, 
zahrajeme si, možná i zazpíváme a 
symbolicky spálíme všechny stíny a 
smutky zimy. Všichni jsou srdečně 
zváni! Obě akce se konají v maringotce 
Archy naproti multifunkčnímu hřišti v 
Řícmanicích, vstupné je dobrovolné. 
Více informací na FB Archa Řícmanice 
nebo http://archaricmanice.web-
node.cz  

      Vendula Borůvková  
 

 ORA ET LABORA 2010  
 
Postní doba Na popeleční středu, kdy 
začíná postní doba, to znamená, že Je-
žíš stráví 40 dnů sám na poušti, nám 
kněz při značení popelem kříže na čelo, 
říká, prach jsi a v prach se obrátíš. Z po-
hledu materiálního má pravdu. Z po-
hledu duchovního tak úplně pravdu 
nemá. To, jak člověk v tomto životě 
žije, jak se chová, jaké morální hodnoty 
vyznává, to jsou základní kritéria, 
podle kterých je přijímán, nebo odmí-
tán lidmi, které má kolem sebe. Skutky, 
které v životě vykoná, jak kladné, tak 
záporné jej mohou  
přesáhnout a jeho činy se mohou stát 
známými pro mnoho dalších generací. 
V době postní si připomínáme poslední 
dobu Ježíše na této Zemi. V evangeliích 
je to přesně, chronologicky popsáno co 
a jak se stalo, když Ježíš podstoupil  

 
mučednickou smrt na kříži, aby vykou-
pil lidstvo. Po sejmutí těla z kříže bylo 
zabaleno do plátna a uloženo do 
hrobky. V italském Turíně je uloženo 
plátno, do kterého mělo být zabaleno 
Ježíšovo tělo po snětí z kříže. Celá sta-
letí se o toto plátno vedou spory, jestli 
je to skutečně plátno, ve kterém byl Je-
žíš pohřben, nebo je to podvrh. Je to 
pruh starobylého plátna dlouhý 441 
cm a široký 113 cm. Jeho putování je 
podchyceno od 6. století. Poslední, 
více než čtyři století je toto plátno 
uchováno v italském Turíně. Díky tomu 
získalo své jméno. Kromě záplat, kte-
rými bylo vyspraveno po požáru v roce 
1532 jsou na něm pouhým okem vidět 
krvavé stopy a nepříliž zřetelná po-
stava muže zepředu i zezadu, který leží 
a má na sobě jasné známky mučení. 
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Zda jde, nebo nejde o plátno, do kte-
rého bylo při pohřbu zabaleno tělo Je-
žíše Krista, nebylo možné celá staletí 
nijak prokázat, ani vyvrátit. Nikdo ne-
věděl a tehdy ani nemohl tušit, jaké de-
taily plátno skrývá. Teprve ve 20. a 21. 
století některé vědní obory přispěly k 
jejich odhalení. Je to předmět, jehož 
zkoumání zasahuje do působnosti 
mnoha vědních disciplín. Od historie a 
dějin umění, přes fyziku, biologii, bota-
niku, kriminologii, optiku, medicínu a 
dokonce i numizmatiku, včetně teolo-
gie. Každá z těchto vědních disciplín 
přináší velmi zajímavé poznatky. Ně-
které jsou zcela nové. Dohromady po-
tom skládají celkový obraz, který je 
ještě překvapivější, než detaily, Jeden z 
nejzajímavějších výsledků přináší pro-
fesor z Hebrejské univerzity v Jeruza-
lémě, profesor Avinoam Danin, který 
jej nazval „ Příběh květinových obra-
zům Turínském plátně „ Studoval ze-
mědělskou školu blízko Jeruzaléma. 
Jeho učitel biologie o něm prohlásil, že 
zná floru jejich země lépe, než učitel. 
Biologii se věnoval i při výkonu vojen-
ské služby. Kromě organizování kurzů 
přežití v divoké přírodě s využitím pří-
rodních zdrojů se jeho jednotka věno-
vala také „ biblické botanice „. To zna-
mená identifikaci rostlin, o kterých se 
mluví v hebrejsky psaných biblických 
textech v Talmudu. Po návratu z vojen-
ské služby pokračoval ve studiu biolo-
gie na Hebrejské univerzitě v Jeruza-
lémě, nejprestižnější a druhé nejstarší 
židovské vysoké škole. Se svými spolu-
pracovníky rozčlenil celé území Izraele 

na čtverce 5 x 5 kilometrů a přesně za-
dokumentoval výskyt všech rostlin ve 
všech těchto čtvercích. Vznikla tak na-
prosto unikátní mapa Izraele, která po-
skytuje naprosto přesnou odpověď na 
otázku, kde se která rostlina vyskytuje 
a kde ne. Profesor se poprvé setkal s 
plátnem v roce 1998 během kongresu. 
Podle otisků rostlin a květin, kterými 
bylo tělo obloženo určil, že plátno po-
chází z oblasti mezi Jeruzalémem a 
Hebronem. Pouze v této oblasti mo-
hou lidé přinést čerstvé rostliny těchto 
druhů z pole a dát je na tělo mrtvého 
muže. Tyto rostliny ukazují na období 
roku – březen, duben. Květiny, které 
na Turínském plátně identifikoval, kve-
tou často poměrně dlouho. Když ale 
profesor Danin vytvořil průnik doby po 
kterou kvetou, mohl daleko přesněji 
určit, kdy musely být nasbírány 
všechny současně. Tomu odpovídá 
doba březen, duben. Ježíš Kristus byl 
právě v době Velikonoc ukřižován. Z 
Markova evangelia „ Bylo dva dny před 
velikonocemi, svátkem nekvašených 
chlebů.“ Židovské Velikonoce jsou po-
dobně jako křesťanské Velikonoce po-
hyblivým svátkem, který připadá buď 
na březen, nebo duben. Když profesor 
shrnuje výsledky svého bádání, mimo 
jiné píše: „ pozorování obrazů rostlin 
na stejných místech na fotografiích vy-
robených různými fotografickými tech-
nikami a na materiálu samotného 
plátna dokazuje, že jsou skutečné a ni-
koli artefakty vytvořené jednou, či dru-
hou fotografickou metodou.“ Závěry 
profesora Danina jsou velmi zajímavé a 



 

mají zvláštní váhu. Nejen proto, že k 
nim dospěl přední Izraelský odborník 
na výskyt a rozšíření rostlin na území 
někdejší Palestiny, ale také proto, že 
jde o badatele, který nemůže být pode-
zříván z jakékoliv náboženské zauja-
tosti. Podle národnosti je Žid, ale jak 
sám dosvědčuje, dokonce ani k židov-
skému náboženství nemá vztah, tak 
jako k žádnému jinému. Požehnanou 
dobu postní a krásné Velikonoce. 
Podle časopisu „ Milujte se  
  

Za ORA ET LABORA 2010  
Leoš Kubček 

 
 
 
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
se konala v Řícmanicích v sobotu 
8.1.2022 Koledníci vykoledovali  
23 726,-Kč. Velké díky patří všem obča-
nům, kteří přispěli a tím pomohli po-
třebným. Děkuji všem, kteří se na Třík-
rálové sbírce jakýmkoliv způsobem po-
díleli. Doprovod - Jiřka Tomková, Pavla 
Vojancová a Anička Hustáková Naši ko-
ledníci - Klárka, Lucka a Julinka Hustá-
kovi, Lukáš Vojanec, Kája a Kubík Vo-
dáčkovi, Vojta Včelík, Tadeáš Masařík, 
Teo Wiedermann, Honzík Mikulka, 
Sovča Žižková, Káťa Teplá, Elenka 
Krumniklová a Mikuláš Slaný, bez kte-
rých bychom nemohli Tříkrálovou 
sbírku zorganizovat.  
 

za Ora et labora 2010 Ivana Slaná 

 

ŘÍCMANSKÉ HODY 2022
 

Stárky a stárci, Řícmanské hody letos 
snad konečně budou. Loni jsme uspo-
řádali malé hody v sále restaurace U 

Lajcmanů, letos si užijeme ty oprav-
dové v sobotu 27. srpna 2022 v areálu 
koupaliště. Na novém podiu zahraje 
nám všem dobře známá kapela Ža-
dovjáci. Abychom se pěkně hodově na-
ladili, připravujeme pro krojovanou 
chasu secvičnou ve sklepě. Včas bu-
deme všechny informovat. Naleštěte a 
rozšlápněte si taneční boty, ať vás na 
hody netlačí a můžete tancovat až do 
rána! Věříme, že příjdete v hojném po-
čtu. Těšíme se na vás!  
 

Ivana Hegerová za organizátory 
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 ŠKOLA OTAKÁREK
 
Zima v lesní škole 
Letošní zima byla mírná, a tak i ty naše 
děti “přežily” fakt, že jsme je braly z 
tepla třídy do lesa. Nebo to bylo jinak? 
Výzkumy ukazují, že děti ve věku zá-
kladní školy tráví venku v průměru ne-
celé 2 hodiny denně, v přírodě to je ve 
všední den jen 7 minut denně. U nás v 
Řícmanicích budou ta čísla jistě po-
vzbudivější, ale, ruku na srdce, o kolik? 

 
V teplejších měsících můžeme ven 
přesunout část výuky, v zimě to jde vý-
razně hůře. V teple jsme zůstávali 
déle, ven, do lesa, jsme vyráželi až po 
svačině. Venku jsme výrazně více vyu-
žívali svobodné hry, která na první po-
hled vypadá jako chaos. Svobodná hra 
dává dětem prostor rozvíjet se právě 
tak, jak v danou chvíli potřebují, v bez-
pečném prostoru známé skupiny a za 
dozoru dospělého. Je úžasné pozoro-
vat, jak pilují spolupráci, komunikaci, 
vzájemnou podporu, jak řeší konflikty, 
které vznikají při změně pravidel. 

V lednu a únoru jsme využili možnost 
bruslení na řícmanickém kluzišti. Bylo 
nám všem moc líto, že brzké jaro 
ukončilo sezónu dříve, než jsme plá-
novali. Nejdůležitější událostí, kterou 
jsme ve škole zažili, bylo lednové pře-
zkoušení, - tedy takové uzavírání zná-
mek pro děti, které jsou, stejně jako ty 
naše, zapsané v domácím vzdělávání. 
Zatím nejsme oficiální školou, takže 
toto přezkoušení čekalo všechny naše 
školáky. Paní ředitelka z “naší” školy 
byla nadšená, líbily se jí prostory, blíz-
kost lesa, i vše, co jí děti předvedly a 
přinesly. Všechny si tak na vysvědčení 
odnesly samé jedničky. 
V únoru nás navštívila herečka, ma-
minka jedné naší žačky, aby nám po-
povídala o divadle. Děti se nadchly, a 
hned se rozhodly jedno takové divadlo 
připravit. Na základní příběh vymys-
lely role, verše, dialogy, název i úvodní 
píseň. Rozdělily si role, přiřadily reži-
séra, nápovědu i scénáristu. Naučily se 
šít a připravují si kostýmy. Vše předve-
dou rodičům na jarní slavnosti, která 
se kvapem blíží. Děti se moc těší, a ať 
dopadne výsledek jakkoliv, už teď se 
mnoho naučily. 

 
Zuzana Čížková 

www.skolaotakarek.cz 
 
 



 

 

KALENDÁŘ AKCÍ  
 

VÝDEJ DOMOVNÍCH POPELNIC NA TŘÍDĚNÝ ODPAD: 
Sobota 19. března 09:00 – 12:00 hodin na koupališti 
Úterý 22. března 15:00 – 18:00 hodin na koupališti 

 
VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA TJ.SOKOL ŘÍCMANICE 

8. dubna od 18:00 hod v knihovně 

 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

30. dubna u tenisových kurtů, pořádá SDH, Sokol 

 
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

Se uskuteční v dubnu, termín bude upřesněn 

 
OSLAVA 100 (+2) LET HASIČŮ V ŘÍCMANICÍCH 

 Na 28. května na koupališti. 

 
OSLAVY 90 LET ZALOŽENÍ SK ŘÍCMANICE 

Oficiální akce k 90tému výročí jsou naplánovány na sobotu 18. června 

 
 

ŘÍCMANSKÉ HODY 2022 
V sobotu 27.srpna 2022 v areálu koupaliště 

 

 

Fotografie do tohoto zpravodaje poskytli :  
Věra Alexová, Hana Janošková, Jitka Martínková, Zuzana Čížková, Eva Olešovská 
 Za fotografie všem děkujeme ! 

 
 

Řícmanický zpravodaj vydává Obec Řícmanice, Komenského 68, 664 01 Řícmanice,              
IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595. 
Kontakt: tel.: 545 227 567, e-mail: obec@ricmanice.cz, www.ricmanice.cz 
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 
Pro tisk upravily: Eva Olešovská, Blanka Koutská. Neprošlo jazykovou úpravou.  
Příští číslo vychází 15. 3. 2022. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1. 3. 2022. 
 



Oslavy 90. výročí založení Sportovního klubu Řícmanice 

Letos náš klub oslaví 90. výročí svého založení. Den oslav bude sobota 18. června 2022 
 
Předběžný program oslav: 
10:30 – 16:00 hodin otevřená výstava fotek, kroniky a artefaktů 

v sále Restaurace U Lajcmanů 
10:30 hodin úvod a slavnostní schůze 20-30 minut 

v sále Restaurace U Lajcmanů 
12:00 hodin zápas starší přípravky Řícmanice – Ochoz 
13:00 hodin zápas starších žáků Řícmanice – Bílovice 
14:30 hodin hlavní zápas mužů Řícmanice – Babice 
16:30 hodin zápas starých pánů Řícmanice – Menšíkova 11 

19:00 hodin letní noc na koupališti – hraje Lidopop a Zadáci 
 

Dění na hřišti i něco z historie klubu okomentuje profesionální moderátor. 

V areálu hřiště a koupaliště budou stánky s občerstvením. 

Na koupališti budou mít děti k dispozici skákací hrad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
profesionální moderátor. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


