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zahájení letošní sezony koupaliště
v sobotu 29.6. od 15:00 hod

WWW.RICMANICE.CZ
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Vítání občánků 14. dubna 2019 Letos pouze 5 dětí, tři chlapci a dvě děvčata.

Děti v mateřské škole při promítání pohádky

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
dostáváte do rukou nové číslo našeho
Zpravodaje. A protože je to v pořadí
druhý letošní Zpravodaj, znamená to,
že jsme se dostali do poloviny roku
2019. Pro někoho jsme už v polovině,
ale pro jiného teprve. Každý jsme v
tomhle trochu jiný. Já patřím k těm, co
si říkají teprve. A tak věřím, že v letošním roce ještě zvládneme hodně věcí
dodělat nebo alespoň posunout o kus
dál.
Ani v první polovině roku jsme nezaháleli. Do konce února jsme podali za
obec žádosti o čtyři dotace z titulů JMK.
Jednalo se o dotaci na knihovnu (dovybavení nábytkem), dotaci na pořízení
změny územního plánu, dotaci na následnou péči našeho nového sadu a dotaci pro jednotku SDH na dovybavení
hasičskou technikou. Na knihovnu a následnou péči již máme smlouvu,
územní plánování ještě není rozhodnuto, ale tato dotace by také měla vyjít.
Na hasičskou techniku jsme dotaci nezískali. Sám mám na tom trochu podíl, i
když byl na tomto dotačním titulu velký
převis poptávky. Podařilo se nám odstranit havarijní stav zdi za obecním
úřadem. Také na tuto akci máme na
JMK požádáno o individuální dotaci
v hodnotě 400 000,- korun. Zde bych

rád poděkoval panu Petru Potůčkovi za
významnou pomoc a ušetření velké
části financí z obecního rozpočtu.
Po obci bylo instalováno nové dopravní
značení. Ještě budou doinstalována 2
dopravní zrcadla. Jedno směrem do
"úvozu" a druhé v křižovatce k ekodvorku.
Z toho, co nás čeká, je určitě na prvním
místě dopracovat se ke stavebnímu povolení a uzavření výběrového řízení na
dobudování vodovodu. Pak už nám
zbyde „jen“ dílo v roce 2020 zrealizovat. Dále se bude v nejbližší době realizovat dodělání opěrné zdi držící ve
spodní části komunikaci vedoucí na Nivku.
V rámci DSO Šlapanicko budeme společně s několika obcemi žádat o dotaci
na Ministerstvu práce a sociálních věcí
na venkovní elektronickou úřední
desku a dodělání některých pasportizací. Požádáno máme o dotaci na dovybavení ekodvorku kontejnery a vybudování několika přístřešků.
O novinkách v odpadovém hospodářství najdete ve zpravodaji samostatný
článek.
Na závěr přeji dětem krásné prázdniny,
dospělým klidnou dovolenou a všem
ostatním příjemné léto a celý zbytek
roku 2019.
Libor Slabý, starosta
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
· v roce 2025 recyklovat 55 % komunálních odpadů
· v roce 2030 recyklovat 60 % komunálních odpadů
· v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů
· v roce 2025 skládkovat maximálně 10 % komunálních odpadů
· zvýšit recyklaci všech obalů na 65 % v roce 2025 a
70 % v roce 2030

V tomto příspěvku se dozvíte o
novinkách, které nás čekají v souvislosti
s odpadovým hospodářstvím. V
současné době je Ministerstvem
životního prostředí předložen k
připomínkování návrh nového odpadového zákona. Hlavním cílem novely zákona je nastavit požadavky legislativy
tak, aby se nakládání s odpady přiblížilo
k cílům oběhového hospodářství.
Schválené cíle oběhového hospodářství jsou:

Aby cílů oběhového hospodářství bylo
v ČR dosaženo, je v zákoně navrženo:
*zvýšit poplatek za uložení odpadu na
skládku ze současných 500 Kč dle následující tabulky, směsný komunální odpad bude považován za využitelný

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 a
dále

Využitelného odpadu

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

Zbytkového odpadu

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

uložení směsného odpadu platit poplatek dle tabulky pro zbytkový odpad.
Požadovanou míru třídění ukazuje
následující tabulka

* obcím bude nabídnuta tzv. recyklační
sleva. Obec, které 2 roky před dobou
platnosti pro výši poplatku (pro rok
2021 je to rok 2019) vytřídí určité procento komunálních odpadů, bude za
Rok
Úroveň recyklace %
Úspora za skládkování Kč/t

2019
35
300

2020
45
400

2021
55
500

2022
60
750

2023
65
1000

2024
70
1000

2025
70
1100

* obcím, které nedocílí stanovené úrovně recyklace, bude hrozit pokuta.
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2026
70
1100

2027
75
1150

V zákoně stanovené požadavky na
obce jsou hodně přísné, a proto svazy
sdružující obce projednávání zákona
sledují a připomínkují.
Je tedy zřejmé, že i v Řícmanicích
musíme pokračovat ve zvýšeném úsilí
ve třídění odpadů. Věnoval jsem hodně
času konzultacím a hledání informací,
co je k tomu tou nejlepší cestou. Jsem
si vědom, že po vás, občanech něco
chceme, tedy více třídit a tudíž se
občan bude ptát. Jak? Vždyť už nyní
nosím tolik tříděného odpadu na
sběrná hnízda! A je to pravda. Proto
občanům nabídneme velkou pomoc.
Na podzim tohoto roku budeme žádat
o dotaci na pořízení domácích popelnic
na tříděný odpad. Znamená to, že
každý může mít zdarma ke své
popelnici na komunální odpad ještě
popelnici žlutou na plasty, modrou na
papír a hnědou na domácí bioodpad. I
s naší svozovou firmou jsme se shodli
na tom, že pořízení domácích popelnic
na tříděný odpad je v současné době
tou nejefektivnější cestou. Dále
doplníme podle poptávky občanů
domácí kompostéry. Zejména třídění
domácího
bioodpadu
významně
snižuje množství komunálního odpadu.
Samozřejmě bude uspořádána schůzka
s veřejností, kde bude poskytnuto
dostatek informací a také prezentovány zkušenosti z jiných obcí, kde již
mají tento systém zavedený.
Znovu připomínám, že do plastových
kontejnerů u nás vhazujte i kovy,

- tzn. plechovky od konzerv, plechovky
od piva a dalších nápojů, víčka od
jogurtů atd..
NOVĚ TŘÍDÍME
Asi do konce června bude zaveden sběr
kuchyňského oleje a sběr elektrospotřebičů.
Použité kuchyňské oleje
Sběr bude zajištěn ve spolupráci se
společnost Fritex. Sběr bude probíhat
do černých popelnic označených na
sběr kuchyňského oleje. Do popelnice
se bude olej vhazovat přecezený,
v uzavřených plastových nádobách.
Nádoby budou prozatím 3. Umístěny
budou u obecního úřadu, u koupaliště
a Na Štukách.
Elektrospotřebiče
Tento sběr bude zajištěn se společností
ASEKOL. U obecního úřadu bude
umístěn červený kontejner na menší
spotřebiče a na našem ekodvoru bude
možné odevzdat spotřebiče velké.
Co patří do červeného kontejneru?
S radostí zde můžete vyhodit starou a
nepoužívanou myš, klávesnici, tiskárnu,
sluchátka,
videokameru,
baterie, mp3 přehrávač, elektrické hračky, elektronické hry, hudební
přehrávače,
rádia,
elektronické
nástroje, kalkulačku, kazeťák, fotoaparát, tablet, pda, telefon, fax, mobil,
počítač nebo gramofon.
Podrobné informace o třídění
kuchyňských olejů a elektrospotřebičů
budou ještě zveřejněny.
Libor Slabý, starosta
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OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Vážení spoluobčané,
Žijeme zde společně v naší malebné
obci. Aby život nás všech byl klidný a
spokojený, je však třeba dodržovat
určitá pravidla. Některé věci jsou upraveny
v
Obecně
závazných
vyhláškách, které obec vydává. I naše
obec má celou řadu těchto vyhlášek.
Mnozí je znáte, pro některé je to
možná zcela nová informace.
Po náročném pracovním týdnu přichází
víkend a čas odpočinku. Kdo by si
nechtěl za pěkného počasí v klidu
posedět na terase nebo zahradě? Ale
často je tato idylka rázem pryč, když
zpěv ptáků přehluší různé sekačky,
motorové pily atd. Nemusí tomu tak
být, když budeme všichni dodržovat
„Obecně závaznou vyhlášku 1/2013 o
zabezpečení veřejného pořádku a
omezení hluku o nedělích“
Tato vyhláška je platná od roku 2013.
Byla vydána k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a přesně
stanovuje, které hlučné činnosti nelze
na území obce Řícmanice vykonávat o
nedělích.
S čím tedy o nedělích
nepracovat? Jsou to např. sekačky na
trávu, křovinořezy, kotoučové pily,
motorové pily, brusky, rozbrušovačky
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atd. Podrobný výčet jednotlivých věcí
naleznete v čl. 3 výše uvedené
vyhlášky.
Tráva roste doslova před očima, dřevo
na topení je také potřeba nařezat.
V zájmu nás všech, zkusme všichni pro
tyto „hlučné“ práce najít jiný den, než
je neděle!
Prostorem v obci, který užívají všichni
občané je veřejné prostranství. Budete-li chtít před svým domem krátkodobě uskladnit stavební materiál,
postavit kontejner na odvoz odpadu na
místní komunikaci nebo dočasně složit
fůru dřeva, potom byste měli postupovat v souladu s vyhláškou 3/2004 –
což je „Obecně závazná vyhláška
3/2004 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství“.
Vyhláška přesně specifikuje, co je
veřejným prostranstvím a jak má občan
postupovat v jednotlivých případech,
kdy na veřejném prostranství bude
potřebovat něco umístit. Všechny
platné obecně závazné vyhlášky jsou
v elektronické verzi na webu obce nebo
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Simona Malá, místostarostka

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Březen - měsíc knihy v knihovně
Čtení v jurtě - opakovaně jsem
navštívila LMŠ Šemíček a četla dětem
před poledním spaním na pokračování
příběhy dvou čmeláččích kluků z knihy
Jiřího Kahouna Příběhy včelích
medvídků
Čtení v MŠ - zde jsem se střídala ve
čtení před spaním s dalšími seniorkami
z naší obce a četly jsme různé příběhy.
Návštěva MŠ v knihovně - 19. 3. již
tradičně děti z MŠ navštívily knihovnu.
Povídali jsme si o knihách i knihovně, o
práci knihovnice a pak jsem jim
přečetla dvě pohádky z knihy Jiřího Kahouna O mašinkách. Děti si také
prohlédly výstavku z. s. kolejová a
předaly mi pěkný, jimi vyrobený dárek.

Návštěva Šemíčku v knihovně - 26. 3.
pak přišly na návštěvu i děti ze
Šemíčku. Povídaly jsme si o knihách,
přečetla jsem jim veršovanou pohádku
o Budulínkovi od Františka Hrubína a
děti mi zazpívaly, zatancovaly a předaly
své kresbičky.

Beseda s paní Vendulou Borůvkovou 22. 3. děti besedovaly s paní Vendulou
o její nové knize ,,1918 aneb Jak jsem
dal gól přes celé Československo“. A
také si mohly vytvořit svoji představu o
věcech z první republiky / jídlo, vlajka,
peníze /. V této knize je pěkný příběh o
chlapci, který má rád kopanou, ale také
řada informací o první republice. A že
je kniha úspěšná, svědčí i získání ceny
Magnesia litera v kategorii dětská
kniha.
Společenská hra - a aby dospěláci nebyli pozadu, přišli si v podvečer 24. 3.
zahrát do knihovny velmi oblíbenou
společenskou hru Krycí jména. Všichni
se dobře bavili.
Nové knihy pro dospělé čtenáře:
Holcová Milena: Čtyřsvazková kniha /
Romance na tři doby, Přezrálé broskve,
Láska v moll, Riskantní rozhovor/ je
sondou do osudů zralých žen, jejich
postojů, emocí i vztahů. Knihy
jsou volně propojeny.
Viewegh Michal: Povídky o nelásce:
v povídkách
většinou
vystupuje
stárnoucí, nemocný muž, kterému na
dřívější způsob života nezbývají síly.
Hosseini Khaled: Tisíce planoucích
sluncí, A hory odpověděly, Lovec draků
tři bestsellerové knihy jednoho
z nejúspěšnějších
amerických
spisovatelů, afgánského původu a po-
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voláním lékaře. Ve všech knihách se
promítají osudy normálních Afgánců.
Jonasson Jonas: Stojednaletý stařík,
který…. pokračování úspěšné knihy
Stoletý stařík, který……
Simon Mawer: Pražské jaro - román
zasazený do Prahy do období pohnutého roku 1968
Bryndza Robert: Smrtící tajnosti - další
z mrazivých thrillerů známého britského spisovatele, žijícího na Slovensku

Pro děti :
Jeffers Oliver: Tady jsme doma - krásně
ilustrovaná kniha pro nejmenší o
zodpovědnosti k naší planetě
Ness Patric: Volání netvora - příběh
chlapce, který má těžce nemocnou
matku a jehož noční můra ho
navštěvuje v podobě starého stromu
Kopecká Zuzana: Básničky od srdíčka krátké básničky s pěknými ilustracemi
pro nejmenší
Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
.
Ten umí to a ten zas tohle…..
….a všichni dohromady uděláme moc.
Touto známou písní bych uvedla svůj
článek, protože nejlépe vystihuje, co
v tomto školním roce proběhlo.
Každý z nás něco umí a může nám poradit či pomoci. Jsme rádi, že se letos
více zapojili rodiče našich dětí, rozdělili
si různé práce na zahradě a pomohli
s tím, co umí. Velmi za to všem děkujeme, zahrada opět vypadá pěkně.
Dokonce jeden šikovný tatínek se
nabídl, že vyrobí pro děti nové,
bezpečné, kovové prvky na zahradu,
protože musíme ty staré, dřevěné, dát
pryč. Nevyhovují již bezpečnostním
normám a rozpadají se. Na všem se
předem
domluvíme,
společně
naplánujeme a necháme si schválit revizním technikem. Letos se do oprav a
prací více zapojil i zřizovatel školky a
pěkně nám opravil okraj pískoviště.
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Oprava roztrhaného krytu pískoviště
byla pak provedena člověkem, který je
i sám vyrábí, takže věděl, co s tím, aby
to fungovalo několik let. Děkujeme
obci za spolupráci a řešení i dalších
prací ve školce. Také se nám podařilo
sehnat nového zahradníka, který se
bude starat o trávníky, stromy, keře,
živý plot a další pravidelné údržbové
práce na zahradě školky. Těšíme se na
dobrou spolupráci a jsme rádi, že
využíváme šikovnosti našich občanů.

Rodiče se letos zapojili nejen pracemi,
ale i vlastní účastí při vzdělávání dětí.
Jedna maminka, která podniká jako
výtvarnice, připravovala často pro děti
zajímavé, tradiční i netradiční výtvarné
aktivity, zásobila školku krásnými
polotovary ze sádry, ze dřeva, z papíru
k vlastnímu
dotvoření,
malovala
dětem oblíbené obrázky na obličej.
Děkujeme ji tímto za příjemnou spolupráci a těšíme se na další pěkné
vyrábění. Jiná šikovná maminka,
zabývající se lesní pedagogikou,
několikrát v roce nachystala velice
zajímavé a zážitkově bohaté programy,
při kterých jsme se učili poznávat život
v lese z jiné perspektivy. Děkujeme a
těšíme se na nová lesní poznávání.
V období, kdy jsme měli ve školce téma
„Já a svět“, přišel mezi nás jeden
tatínek, který pochází z Holandska/ Nizozemí. Děti se od něj dozvěděly něco
bližšího o této zemi, slyšely cizí jazyk,
poznávaly zvyky, a dokonce i ochutnaly
holandské dobroty. Děkujeme ochotnému tatínkovi a těšíme se, že přijde
znovu.
Příjemnou aktivitou se stalo polední
čtení pohádek od našich místních seniorek a babiček. Děti leží, ani nedutají a
při čtení klidně usínají. Takové
uspávání umí jen naše babičky. Děkujeme a těšíme se na další pohádky od
vás.

Přišel i jeden dědeček s milým
překvapením – klasické promítání
pohádky „Kulihráškova abeceda“
starou promítačkou na staré plátno.
Ve třídě byla najednou úplně jiná atmosféra - klidná, tichá, děti seděly s
otevřenou pusou a poslouchaly. Po
pohádce si zahrály i stínové divadlo.
Moc děkujeme a těšíme se na pokračování.
Společnými, a věřím, že opět
příjemnými zážitky, bude ještě několik
akcí…..oslava MDD výletem s názvem
„ S krtečkem a myškou za sýrem“ , ve
čtvrtek 20.6. Rákosníčkova zahradní
slavnost, ve středu 26.6. Spaní ve
školce, tentokrát s opékáním na novém grilu a za zvuků nové bambusové
zvonkohry s malým Budhou. Děti čeká
překvapení ukryté v pokladu, se
kterým nám letos pomůže jedna
ochotná maminka. Děkujeme.
Je velkým přínosem a zážitkem, když si
lidé vzájemně pomáhají, předávají si
„to své“a cítí se příjemně.….Když ten
dá to a ta zas tohle, tak všichni
dohromady budeme mít dost. ….
Hana Janošková,
Ředitelka MŠ Řícmanice
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LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEMÍČEK
Jarní měsíce v lesní školce jsou plné aktivit v areálu školky i v lese. Od vynášení „Moreny“ a přivítání jara sledujeme probouzející se přírodu a zároveň
i absolvujeme spoustu akcí mimo
školku. Pravidelně nás navštěvovala
paní knihovnice z místní knihovny, paní
Staňková, aby nám po obědě přečetla
poutavé příběhy včelích medvídků. Nakonec jsme ji v knihovně i navštívili.
Dvakrát jsme se i vypravili do Brna, jednou na představení do divadla Radost
„Jája a Pája“, podruhé do Hvězdárny na
program „Lucie: Tajemství padajících
hvězd“.
Pro letošní rok jsme od Jihomoravského kraje obdrželi dotaci na velice
zajímavý projekt v rámci ekologické výchovy „I v kapce vody je svět“. Odborným průvodcem pro děti v tomto projektu je RNDr. Monika Krolová PhD,
hydrobiolog z Akademie věd ČR. V aktivitách projektu se dozvíme mnoho
zajímavého o vodě, co vše v ní žije a jak
s vodou zacházet, aby jí v přírodě neubývalo. Čeká nás výlet po stopách vody

v Moravském Krasu, výzkumné dílničky
a další zajímavé programy.
Navázali jsme spolupráci se školkou na
Slovensku v Hlohovci. Kamarádi z této
školky nás přijedou na podzim navštívit
a určitě jim návštěvu brzy oplatíme.
Do konce školního roku nás tedy čeká
ještě pár výletů a výprav – za koťátky v
Řícmanicích, do Tišnova na pohádkovou cestu, a také se těšíme na návštěvy
spřátelených školek kterých teď ke
konci školního roku je opravdu hodně.

Tak přejeme všem příjemné prázdniny,
spousty perfektních zážitků a těšíme se
na všechny děti na začátku nového
školního roku.

TJ SOKOL ŘÍCMANICE
SOKOL od jara do léta
Na konci března proběhla valná
hromada naší jednoty včetně volby
členů předsednictva a kontrolní komise
na další tříleté období. Ve výboru došlo
k malé změně, na post místostarostky
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byla zvolena dlouholetá členka výboru
a cvičitelka Renata Diatková. Výbor
také rozšířila Pavla Vojancová.
V březnu a v dubnu se naše cvičitelky
zúčastnily doškolovacích seminářů pro
cvičitele
v Olomouci,
v Telnici,

v tělocvičně na Gajdošově a na Kounicově ulici.
Tradiční pálení čarodějnic jsme
pořádali společně s hasiči. Cvičitelky
Sokola připravily pro děti drobné úkoly.
Každý si vyrobil malou papírovou
čarodějnici, kterou si některé děti odnesly domů, a jiné ji upálily společně
s velkou čarodějnicí, postavenou na
vysoké vatře. Po opečení špekáčků na
připraveném ohni se konečně rozhořela velká vatra, u které dospělí i
některé děti zůstali až do pozdních
hodin.
V neděli 28.4.se v Bílovicích nad
Svitavou konalo župní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti. Jde o
soutěž dvoučlenných hlídek, které mají
za úkol na určené trase na čas plnit
různé disciplíny. Patří mezi ně např.
poznávání památek ČR, fauny, flóry i
souhvězdí, uzlování, historie Sokola,
odhad vzdálenosti, práce s buzolou a
mapou. Závodníci také museli prokázat
svoji zručnost při práci se sekerou a pilou. Závodu se zúčastnilo celkem 6
hlídek, naši jednotu reprezentovaly dvě
ve složení Kristýna Kadlečíková, Tereza
Malá a Zuzana Hegerová, Šárka Kartousová. V mladší kategorii jsme obsadili 1. a 2. místo.
Dětský den se konal v neděli 30.5. A
tentokrát nám vyšlo počasí a naštěstí
nepršelo !
Program jsme měli
připravený na oslavu dětského dne
2018, který se však kvůli dešti vloni
vůbec nekonal. Díky tomu jsme měli
možnost úkoly vylepšovat. Společně
s hasiči, fotbalisty, obecním úřadem a

Willy Fogem jsme zorganizovali odpoledne na téma: Cesta kolem světa.
Na
dvanácti
stanovištích
byly
připraveny tématické úkoly ke dvanácti
státům. Děti mohly v Grónsku postavit
iglú, s havajskou tanečnicí zasurfovaly
na prkně, s italským kuchařem poznávaly těstoviny. V Brazílii si všichni zahráli
fotbal a ve Francii petang. Na řeckých
olympijských hrách běželi slalom, obdivovali japonský vlak, vyzkoušeli africké foukačky (flusačky). V Austrálii
skákali s klokany a v USA házeli
oštěpem a kruhy na totem, a ještě je
pomalovali Indiáni. „V Číně“ ochutnali
rýži tradičními hůlkami a na českém jarmarku si vyměnili nasbírané body za
drobné dárky nebo sladkosti. Ještě na
všechny čekal u stánku ledňáček, párek a
rohlík.

Registrací prošlo 82 dětí + pár malých v
kočárcích, které jsme nepočítali. Když
připočteme ještě školou povinné pomocníky, mohlo být na hřišti více než 90 dětí.
Všichni pořadatelé věří, že to bylo
příjemné odpoledne pro děti i jejich
doprovod. Tak se těšme zase za rok,
určitě pro děti připravíme další pěkné odpoledne plné úkolů a překvapení.
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Pravidelné cvičební hodiny v tělocvičně
skončily v průběhu dubna a května. Pro

cvičení pod širým nebem. Na středu
chystáme POWER JÓGU s Blankou
nebo Silvou. První hodinu bude mít
Silva 26.6. od 19:00 hod. V pondělí 3.7.
začnou hodiny ZUMBY s Renčou. 10.7.
budeme mít možnost vyzkoušet
aerobní cvičení na moderní hudbu
s prvky posilování s Verčou Kubíčkovou.
Krásné léto, které bude úplně podle
vašich představ Vám všem přeje
Eva Olešovská, starostka TJ

cvičenky (a pro cvičence, kteří najdou
odvahu přijít) na léto připravujeme

Honba za pokladem
Tak nám skončila cvičební sezona v
tělocvičně a předškolní děti ji tradičně
zakončily honbou za pokladem. Tentokrát byla trasa o něco kratší. Na
rozdíl od loňska, kdy chodili na cvičení
prvňáci, dokonce i druháci, máme letos
v tomto cvičebním cyklu skutečně
hodně malé děti a celá ,,zavedená
trasa,, by pro ně byla náročná. Dětem

trasu ukazovaly barevné fáborky, které
s oblibou sbíraly a cestou plnily různé
zábavné i vědomostní úkoly. Trasa
vedla po stezce zdraví a končila na
palouku na Brňance, kde byl ve křoví
schovaný poklad. Dětem se ho podařilo
poměrně rychle najít a jak rychle ho
našly, tak rychle ho snědly. Všechny
byly spokojené a prý se těší na další
poklad. Tak zdar příští sezoně!
Za cvičitelky Blanka Koutská

SK ŘÍCMANICE
Tenisová sezóna už je v plném proudu
a v pronajatých hodinách probíhá sportovní zápolení. Mimo pronajaté hodiny
je možné tenisové kurty využít za poplatek 100 Kč/hod.
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Ve čtvrtek 20. června 2019 proběhne
na obou kurtech od 14 do 20 hodin
sportovní den. Tímto prosíme ty uživatele kurtů, kteří v tento den přijdou o
svoje hodiny, aby si náhradní čerpání
domluvili se správcem kurtů Pavlem
Trávníčkem.

Také letos připravujeme tradiční turnaj
3M, tentokrát to bude 27. července.
Podobně jako v předchozích obdobích i
letos se připravují turnaje pro členy jak
ve dvouhrách, tak i v oblíbených čtyřhrách. Termíny turnajů budou včas zveřejněny v nástěnkách SK pod čekárnou
a na kurtech.
Mužstvo mužů hraje třetím rokem
městský přebor, tj. II. třídu Městského
přeboru. I přes nepříznivé výsledky během jarní sezóny, a také díky vítězství
v posledních 2 zápasech se podařilo
soutěž udržet i pro příští sezónu
2019/2020.
V sobotu 22.6.2019 se zúčastníme pohárového turnaje v Bílovicích nad Svitavou, po kterém začne hráčům „fotbalová dovolená“.
Do nové sezóny je potřeba mužstvo posílit minimálně o tři hráče, což je úkol
pro vedení klubu.
Týden před začátkem nového soutěžního ročníku (termín se dozvíme po losovacím aktivu MěFS), připravujeme již
tradiční pohárový turnaj mužů
v Řícmanicích.
Přípravu na další ročník zahájíme jako
každý rok tenisovým turnajem 3M.
Mladší žáci se po „seznamovací“ podzimní sezóně (kde dosáhli pouze na 2
remízy) herně i výsledkově podstatně
zlepšili. Sice jsme v sedmi zápasech
prohráli, z toho však ve dvou zápasech
jen o gól ; zvlášť nás mrzí domácí utkání
proti druhému týmu tabulky Novému
Lískovci, v němž jsme ještě čtyři minuty

před koncem vedli 2:1, ale pak jsme neustáli tlak vyspělejšího soupeře a prohráli 2:3. Ovšem v jarní sezóně jsme
dokázali 3x zvítězit. Nejprve jsme v zápase „o Černého Petra“ porazili Bosonohy 4:3 a pak jsme v místním derby
nečekaně, ale zaslouženě zvítězili nad
Bílovicemi 7:3. Neuvěřitelný průběh
mělo utkání ve Starém Lískovci, kde
jsme v poločase prohrávali 3:0, ale po
přestávce se nám podařilo zápas otočit
a vyhráli jsme 3:4. V konečné tabulce
náš tým obsadil 9. místo z 11-ti účastníků.
V příští sezóně 2019/2020 zůstane
mužstvo de facto pohromadě, odejdou
2 hráči a přijdou 2 mladší. Přihlásíme se
znovu do základní skupiny „B“, kde

předpokládáme, že sehrajeme pěkné
zápasy.
Mladší přípravka se v jarní sezóně velice zlepšila – pouze 3x prohrála a ve
zbývajících šesti zápasech suverénně
zvítězila. Úplně neuvěřitelné byly 2 domácí zápasy, v nichž jsme doslova deklasovali Nový Lískovec 21:1 a Medlánky dokonce 22:1. Velkou pochvalu
náš tým zaslouží za zápas v Juliánově,
kde jsme dosud neporažený Slovan
Brno „přejeli“ 13:3. I když MěFS tabulky
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přípravek nevydává, ze zveřejněných
výsledků jsme vypočítali, že naše mladší přípravka obsadila v základní skupině „D“ krásné 4. místo.
V následující sezóně 2019/2020 nám
„věkově“ odejdou 2 hráči, další 1 až 2
mladší přijdou, takže kostra týmu zůstane vcelku zachovaná. S přihlédnutím k předvedené hře i výsledkům přihlásíme mladší přípravku do výkonnostně lepší skupiny „C“.

Oba naše mládežnické týmy zakončí
jarní tréninkovou sezónu ve středu
12.6.2019 atraktivními přátelskými

zápasy děti-rodiče.
V sobotu 15. června 2019 jsme uspořádali na našem hřišti tradiční pohárové
turnaje – dopoledne turnaj mladších
přípravek a odpoledne turnaj mladších
žáků, v nichž se oba naše týmy umístily
na krásném druhém místě. Na hřišti se
postupně předvedlo téměř 100 hráčů.
Sezonu jsme zakončili na turnajích
v Ochozi v neděli 16.6.2019. Přípravka
obsadila 4. místo z 8-mi účastníků a
žáci skončili na 5. místě ze 6-ti.
Přípravu na novou sezónu zahájíme
jako každoročně na přelomu srpna a
září pravidelnými tréninky v zaběhnutých časech v pondělí a ve středu od 17
do 19 hodin – rádi zveme všechny nové
zájemce o fotbal: přijďte za námi na
hřiště na trénink.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček
a Jaroslav Olešovský ml.

HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
4. dubna v 7:53 byl výjezdové jednotce
SDH obce Řícmanice vyhlášen II.
Stupeň požárního poplachu, kdy se
jednalo o požár lesa u Hostěnic,
směrem od Hádku ke Kalečníku. Naší
jednotce byl již při jízdě k místu události přidělen úkol zřídit čerpací stanoviště v obci Ochoz u Brna. Zde jsme
tedy připevnili hydrantový nástavec a
začali doplňovat přijíždějící cisterny od
požářiště.
12

24. května jsme vyjížděli opět k
nahlášenému požáru v lese u Resslovy
hájovny. Jednalo se o neohlášené
pálení a po dohodě s velitelem zásahu
jsme se vrátili zpět na základnu.
V neděli 24. března před 23 hodinou
jsme vyjeli s naší cisternou do Ochoze,
směr Hádek, kde jsme do druhé hodiny
ranní poskytovali součinnost. Tentokrát nás ovšem nepovolalo operační
středisko, ale požádala Česká televize.
Ta zde natáčela televizní film Veterán,

který režíruje Jan Hřebejk. Byli jsme
požádáni, abychom se napojili s vodou
z cisterny na připravenou skrápějící
technologii, která imituje déšť. Na místě jsme se mohli mimo jiné setkat se
slovenským
hercem
Milanem
Ondríkem, Marii Poulovou, Alenou Antalovou a Pavlem Křížem.
V neděli 28. dubna jsme vyrazili s naši
Erenou na Hasičskou pouť do Křtin, kde
jsme se zapojili do průvodu.
Poslední dubnový den, jsme na hranici
upálili čarodějnici. Tentokrát za velikého počtu návštěvníků, a to jak
malých čarodějnic a čarodějů, tak i
dospěláků, což nás velice potěšilo.
Opět jsme spolupracovali se Sokolem,

který připravil program pro děti. Po
zimě jsme čistili za pomocí cisternové
automobilové stříkačky komunikace v

obci a s blížící sezónou našeho koupaliště, vyčistili bazén.
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
Přestože měsíc květen je již za námi,
připomenu 20. květen, který je vyklášen mezinárodnímu dni včelařství. A
tak pro zajímavost věnuji včelařský
sloupek fenoménu poslední dekády včelaření na střeše domu. Je až s podivem, kolik včelích úlů se za poslední
roky objevilo na střeše. I když jde
především o včelaření ve městě,
výsledky ze vzorků medu vypovídají o
tom, že tato cesta není úplně slepá.
* Hotel „International“ na ulici
Husova v Brně byl jako první, který
umístil úly na střechu. Med údajně hotel využije ve své kuchyni.
* Na střeše úřadu jihomoravského
kraje na Žerotínově náměstí se včelám
daří.

* Fakulta životního prostředí v Praze
obohatila svůj areál o vlastní včelstva.
Úly jsou umístěny na střeše budovy
MCEVII.
* Hradecké divadlo Drak založilo na
střeše včelstvo, herci se těší na
městský med.
* Národní divadlo chová na střeše historické budovy včely. Národní divadlo
se inspirovalo například u královské
opery v Londýně, Opery Garnier v
Paříži nebo Opery v Torontu.
* Dominik Hašek, světově známý
hokejový brankář, včelařil na střeše
Stavební Spořitelny v Praze 3.
* První místo na premiérovém ročníku
Mezinárodního hodnocení medu patří
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Za řícmanické včelaře
Pavel Harry Křížek

Kyjovu, který má dva úly na střeše
tamního kulturního domu.
* Kolem 200 000 včel z úlů na pařížské
katedrále Notre-Dame, jejíž střechu
zachvátil v dubnu oheň, požár bez
úhony přečkalo. Na jejich osud se ptali
včelaře, který se o úly stará, lidé z
Evropy, Jihoafrické republiky, Japonska, Spojených států a Jižní Ameriky.
* Sherlock Holmes odešel na důchod
do Sussexu, kde se po pestré detektivní kariéře věnoval chovatelství včel.
V poslední filmové verzi detektiv své
včely chová na střeše newyorského
domu

ORA ET LABORA
Naše farnost
Naši farnost bych mohla pojmenovat
„stará“, protože její počátky sahají až
do roku 1448. Mohla bych ji také
nazvat „velká“, protože svého času sahala do dalekého okolí. Ale to je minulost. Je ale jisté, že minulost navazuje
na současnost a tím se minulost
prolnula až do dnešních dnů a tak
mohu naši farnost nazvat i „promodlená“a také „hluboce zakořeněná“.
Do farnosti Babice nad Svitavou spadají kromě Babic, také Kanice a Řícmanice. Z Řícmanic většina věřících
rodin jezdí do bližšího kostela v Bílovicích nad Svitavou. Kolem vesnic
jsou nové domky a do našeho kostela
v Babicích přicházejí noví lidé. Ráda
14

vzpomínám na jednu výpověď: „Chodili jsme do okolních kostelů a rozhodovali se, který bude ten náš, kde
zdomácníme… Tady je to nejvíc
srdečné, takové víc duchovní a
rodinné…“ A to je to, co charakterizuje naši farnost – je stará, promodlená, rodinná, duchovní a zakořeněná. I ve farních kronikách nacházíme záznamy o tom, že farnost
byla vždy živá, hráli zde nadaní
hudebníci, také dnes jsou v našem kostele tři scholy s nadanými zpěváky a
hudebníky. Například 29. srpna
1814se při mši svaté v našem kostele
modlila i Josefa Žofie kněžna
z Liechtensteinu, která přijela i
s dětmi z Adamovského zámku. Ze zdí
našeho kostela dýchá historie, má

pevné kořeny, které jen tak něco
nevyvrátí, dává oporu a jistotu celým
generacím, je pro nás farníky základem i darem současně.
Mnohé akce, které jsme uspořádali,
byly zajímavé a přínosné pro účastníky i organizátory. Jsou to různé
poutě do blízkého i vzdáleného okolí.
Měli jsme také den farnosti, kdy jsme
na farním dvoře měli různorodý program od historie, zpívání, divadla pro
děti, různé tvoření, soutěže až po
guláš a buchty. Máme také nástěnky
s duchovními myšlenkami a s informacemi o činnosti a akcích různých
skupin. Každý nápad je přínosem a
každý, kdo přispěje dobrým nápadem,
je vítán.
Ekonomická rada se pravidelně schází
s knězem a řeší záležitosti běžného
provozu i oprav kostela a fary, řeší
ekonomickou situaci a posuzuje, co si
můžeme dovolit a co se musí v té
určité fázi odložit na pozdější dobu.
V posledních letech se postupně
opravuje a zprovozňuje fara, aby byla
přístupná většímu počtu lidí a mohla
sloužit více účelům. Tak má další místnost vybetonovanou podlahu a
vsazené nové okno. Škoda, že mnohá
řešení musí být levná a potom
výsledek není úplně ideální.
V kostele kněz pravidelně slouží mše
svaté a to nejen o nedělích a svátcích.
Pravidelně bývá také adorace. Malí,
velcí i starší ministranti a pomocníci ve
farnosti přisluhují u oltáře s ochotou a
vytrvalostí. Bohoslužby jsou slouženy i
na farních táborech, které jsou

každoročně organizovány. Jednou za
rok máme bohoslužbu u nás v Řícmanicích. V babické farnosti jsou
různá společenství – modlitby matek,
modlitby mužů, modlitby živého
růžence,
různá
modlitební
společenství v rodinách, evangelizační
buňka, pořádáme křížové cesty v kostele i po vesnici, děti plní adventní a
postní úkoly a skutky sebezáporu.
Máme farní knihovničku, kde si
kdokoliv, v létě v otevřené předsíňce
kostela, může vypůjčit knihu. Měli
jsme duchovní cvičení a semináře za
vylití Ducha svatého. Pořádáme různé
přednášky, promítáme filmy. Díky
všem těmto společným akcím o sobě
víme, zajímáme se o sebe, modlíme se
jeden za druhého. Na všech akcích se
zapojují laici, od malých až po ty starší
a ti nejstarší a nemocní se podílí na
životě farnosti svojí modlitbou a
obětí. Každý podle svých schopností a
talentu,
nikdo není z našeho
společenství vyloučen.
Liturgický a duchovní život se prolíná
do společenského života, protože toto
vše spolu úzce souvisí. Farnost pořádá
různé koncerty, den otevřených dveří,
Sederovu večeři, táboráky, různá
společenství, brigády, divadla pro
děti, poutě a v loňském roce noc
kostelů.
V Řícmanicích bylo založeno občanské
sdružení ORA ET LABORA 2010.
Za spoustu těchto věcí, které se ve
farnosti dějí, můžeme být vděční. Za
děti a mládež ve farnosti, protože
v tom vidíme budoucnost víry v naší
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farnosti. V naší farnosti byl před
několika roky vysvěcen kněz a do řádu
Betlémských sester vstoupila jedna dívka. Budoucnost farnosti je v dětech a
mládeži, která v Babicích víru má a žije
ji. Dětí a mládeže v Babicích neubývá,
ale stále se jejich řady doplňují.
Přicházejí nové rodiny a některé věřící
mladé rodiny mají i více dětí a v kostele bývá o nedělích živo. Dále velkou

pomocí jsou přímluvné modlitby, jejichž síla je zřejmá a můžeme zažívat
proměny rodin i jednotlivců. V neposlední řadě je v současné době upravována fara tak, aby se mohlo sejít
více lidí současně, což pro farnost
bude jistě také přínosem.
Za ORA ET LABORA 2010 D. M.

ROZHOVOR S ...
V tomto Zpravodaji bychom Vám chtěli
představit mladého katolického kněze
pana Zdeňka Drštku. Můžete se s ním
setkávat na farnosti v Babicích a v Ochozi. V Řícmanicích jste se s ním mohli
setkat při příležitosti žehnání našim
koledníkům před Tříkrálovou sbírkou.
Pane faráři, jak jste se dostal ke
kněžské službě a jaká je náplň Vaší
práce?
Před nějakými dvanácti lety jsem měl
na první pohled všechno, co bych mohl
od života chtít – zázemí v rodině i mezi
přáteli, práci, která mě těšila a živila,
perspektivní vztah se sympatickou
mladou dámou… prostě samá pozitiva a
sociální jistoty, jak říká klasik. Ale čím
dál tím usilovněji se mi začala vtírat
otázka, jestli opravdu tohle všechno je
přesně to, co od života čekám, a jestli
bych nechtěl svůj život přeskládat úplně
jinak. Tak jsem se rozhodl. A bylo to
správně. Jedním z posledních impulzů
bylo setkání s dlouholetou přítelkyní,
která zápolila s vážnou nemocí. Její
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tatínek mě tehdy prosil, abych jí
zprostředkoval setkání s knězem. A mě
v tu chvíli napadlo, jak by všechno bylo
snazší, kdybych sám byl knězem. Vydal
jsem se tedy do Olomouce, kde je
studium teologie na tamní univerzitě
spojeno s přípravou ke službě katoliického kněze v tzv. kněžském semináři. A po letech studia i praxe jsem se
stal knězem roku 2015. Je třeba rozlišovat mezi službou kněze a prací faráře. Jakožto farář jsem vlastně statutárním zástupcem farnosti, to znamená, že odpovídám za budovu kostela, fary, vedení farního účtu, vyplňování nejrůznějších výkazů, evidencí,

potvrzení, formulářů… Krom toho jsem
zodpovědný za všechno, co se v rámci
farnosti děje, garantuju např. výuku
náboženství na školách (což v praxi
zůstává pouze na mně, jelikož zákony
vyžadují, aby každý vyučující na škole
měl vysokoškolské vzdělání s učitelskou
způsobilostí) apod. Značnou část času a
sil tedy pohlcuje úředničina. A pak je tu
kněžská služba. Její těžiště spočívá
v bohoslužbách – především mších
v neděli i ve všední den. Krom toho
jsem k dispozici ke zpovědi, navštěvuji
nemocné – pravidelně i na požádání,
křtím děti, když si to rodiče přejí, rozloučím se se zemřelými, v případě zájmu mohu oddat snoubenecký pár…
Mnozí lidé stojí o požehnání, tedy o
modlitbu v důležitých okamžicích života
– od toho jsem tady.
Farnost v Babicích jste si vybral, nebo
Vám byla přidělena?
Jednoho dopoledne v půli června 2018
mi zavolali z biskupství a oznámili, že
mým novým působištěm budou farnosti Babice nad Svitavou a Ochoz u
Brna. Římskokatolickou farnost Babice
nad Svitavou tvoří katoličtí křesťané,
kteří žijí v obcích Babice nad Svitavou,
Kanice a Řícmanice. Ke společnému
slavení se scházejí ve farním kostele sv.
Jana Křtitele. Podílejí se na životě
brněnské diecéze a celé katolické církve
v jednotě s papežem Františkem.
Nedávno jste se zúčastnil setkání
mládeže z celého světa s papežem
Františkem v Panamě. Bylo to Vaše
první setkání s papežem ?

První setkání s papežem to pro mě nebylo. Takové události – říká se jim
„Světové dny mládeže“ – se konají
přibližně jednou za tři roky, a to vždy na
nejrůznějších místech ve světě. Obvykle
se střídají hostitelské země v Evropě a
v jiných světadílech – tak například
v roce 2016 se takové setkání konalo
prakticky „za humny“, v polském Krakově. Panama ovšem měla ještě jiné
rozměry, a to nejen kvůli určité exotice
střední Ameriky. Samozřejmě –
kdybych prostě a jednoduše chtěl vidět
a slyšet papeže, stačilo by vyrazit do
Říma, což je otázka dvou hodin letu
s nízkonákladovou společností. Ovšem
na takovém setkání mladých jde ještě o
něco víc.
Zásadní zkušenost, kterou pro mě Panama znamenala, bylo setkání s lidmi
z celého světa. Měl jsem to štěstí, že
jsem se mohl zapojit do mezinárodního
programu v rámci panamských dní
mládeže. Potkal jsem se s lidmi z řady
afrických, asijských i amerických zemí.
Někteří z nás uměli anglicky lépe,
někteří hůř; pro mnohé byla základním
dorozumívacím jazykem španělština.
Ale klíčový poznatek byl: kdo se chce
domluvit, ten se domluví. Kdo si chce
porozumět, ten si porozumí.
A další velice důležité zjištění: být jiný
není zločin. Všichni jsme byli odněkud,
všichni jsme trochu jinak vypadali a trochu jinak mluvili. Ale nikoho z nás by ani
ve snu nenapadlo tím druhým pohrdat,
posmívat se mu nebo ho ponižovat
kvůli jiné barvě pleti, jazyku či přízvuku.
Ostatně samotná Panama je ve své
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podstatě
multikulturní
zemí
v nejlepším slova smyslu, hrdě se
k tomu hlásí a má se svou otevřeností
světu velmi dobré zkušenosti.
Papež František – kterého si osobně
velice vážím a který je pro mě nesmírně
inspirativní osobností – toho řekl v Panamě mnoho důležitého a cenného.
Mně osobně se nejvíce vryla do paměti
slova, jimiž poděkoval Panamě za
přivítání – španělsky řečeno „con tanto
color y calor“, což lze přeložit jako „s
barvami a horkem“, ale také „s
pestrostí a vřelostí“. Tím totiž přesně
shrnul moje panamské zkušenosti. A
myslím, že právě to nám tady ve střední
Evropě trochu schází – vřelost a
pestrost. Jako bychom se neuměli radovat, smát a sdílet. A jako bychom
chtěli vidět všechno černobíle. Jenže
svět je pestrobarevný.
Jakou úlohu má vlastně dnes, v 21.
století katolický kněz?
Kněz by dnes mohl být jakýmsi „živým
vykřičníkem“, který připomíná, že jsou
v lidském životě hodnoty, které nejsou
na prodej. Že život každého člověka má
svůj smysl. Že člověk – každý člověk bez
rozdílu – je tu proto, že je chtěný a milovaný. Kněz by měl už samotnou svou
existencí připomínat svému okolí základ křesťanství – to, že Bůh má o

člověka zájem a zve ho k dialogu – protože Bůh sám v sobě, ve svém vnitřním
životě, je dialog. A kněz je tu od toho,
aby každému, kdo o to stojí, pomohl
k takovému dialogu všemi prostředky,
které má k dispozici společenství těch,
pro které „Bůh“ není prázdný pojem –
tedy společenství církve. Kněz je tu
proto, aby umožňoval vztah s Bohem
prožívat ve společenství. A protože
jedním z podstatných rysů člověka
v jeho „člověkovitosti“ je schopnost
slavit, je tu kněz k tomu, aby podporoval společné slavení radosti z Boha a
radosti s Bohem a druhými lidmi.
O Velikonocích jsme si připomněli
Ježíšovu smrt na kříži – a také to, že
smrt v jeho životě neměla poslední
slovo. Jako křesťané věříme a vyznáváme, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých,
což má pro každého člověka dalekosáhlý význam. A všechno to, co
církev dělá, jak slaví, k jakým obřadům
se schází, se děje proto, že věří a
vyznává Kristovu smrt a zmrtvýchvstání
a těmito obřady je zpřítomňuje v životě
lidí všech generací. A to je právě úkol
kněze i v dnešní době a dnešním světě.
Připravily Eva Olešovská
a Blanka Koutská

KOLEJOVÁ
Vážení přátelé,
na úvod příspěvku Vám opět představíme další dva členy spolku. Tentokrát
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nám budou odpovídat na tři otázky; vedoucí kontrolní komise PhDr. Bohumila
Sedláková a pokladní Bc. Karolína Brožová.

Pověz nám v krátkosti něco o sobě, a
jak ses dostala do Kolejové?
Jmenuji se Bohumila Sedláková a pocházím z malého městečka Ivanovice
na Hané, které jsou poslední obcí patřící oficiálně k Hané. Tatínek pracoval
dlouhá léta na železnici jako signalista,
a tak jsme často jezdili na výlety vlakem. Dodnes mám pocit, že když sednu
do vlaku, jedu na výlet. Ze všech dopravních prostředků mám vlak nejraději. V roce 1980 jsem se s manželem a
rodinou přestěhovala do Brna, kde
jsem nejprve pracovala jako knihovnice
v dnešní Moravské zemské knihovněw.
Poté jsem působila jako profesorka na
Vyšší odborné a Střední odoborné
škole informačních a knihovnických
služeb v Brně Řečkovicích, zde jsem se
také seznámila s pozdějšími členy Kolejové z.s. Karolínou Brožovou a Kamilem
Kyzlinkem. Jemu vděčím za členství v
organizaci, neboť to byl on, kdo mě seznámil s pozdějším předsedou Jiřím
Šimkůjem. Původně jsem byla pouze
členkou Kolejové. Od roku 2013 jsem
ve funkci Vedoucí kontrolní komise a
od roku 2015 i členkou spolkového geocachingového týmu.
Jmenuji se Karolína Brožová pocházím
z Brna. Cestování vlakem ptří k mým
oblíbeným činnostem. S Kamilem jsem
se seznámila na Knihovnické škole,
ještě než odešel na železniční průmyslovku do České Třebové. V Řícmanicích
žiji od roku 2011 a chvíli jsem pracovala
i v místním obchodě. Původně jsme
společně s Kamilem působili ve sdružení Yore, které bylo rozděleno na tři

sekce, ale jelilkož vlaková sekce byla lehce opomíjena, rozhodlli se někteří z
nás založit sdružení vlastní. Nápad o zachování technických památek se mi zamlouval jakožto další náplň spolku a tudíž jsem v roce 2010 vstoupila oficiálně
do spolku Kolejová. V roce 2013 jsem
se po volbách začla zastávat funkci pokladní, což trvá do dnešních dnů.

Co považuješ za úpěch a co naopak za
neúpěch v uplynulých deseti letech?
Bohumila: Za úspěch považuji to, že se
nám podařilo zachránit Ježkův most,
který patří mezi technické památky.
Pokud bychom se jej neujali, byl by
z něj dnes šrot, což by bylo jistě škoda.
Úspěchem je také to, že o členy Kolejové je zájem, především jako doprovod historických vlaků nebo historické
tramvaje.
Za neúspěch lze označit to, že se nám
nepodařilo usktečnit původní záměr, a
to vybudování malého železničního
muzea v Blansku, které mělo být součástí již zmiňovaného Ježkova mostu.
Bohužel zastupitelstvo města Blanska
nedodrželo slib a vybudování po dlouhých časově i finančně náročných jednáních nepovolilo.
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Karolína: Za úspěch považuji vstoupení
spolku jako celku povědomí ostatních
železničních klubů a organizací, a to
především jako dobový doprovod. Za
neúspěch se přikláním k názoru Bohumily Sedlákové. Nepovolení vybudování železničního muzea, především
nekorektní jednání ze strany členů zastupitelstva města Blanska.
Co bys popřála Kolejové do dalších
let?
Bohumila: Kolejové bych do dalších let
přála hodně pracovitých a zapálených
členů. Také bych si přála, aby byl zájem
o činnost spolku, takový jako doposud
a aby se nám podařilo navázat dobrou
spolupráci s ostatními organizacemi v
Řícmanicích.
Karolína: Kolejové bych přála další
nové tváře, protože ty staré jsou již
okoukané a dnešní doba razí heslo:
"Mládí vpřed" a až zestáneme někto to
po nás přece převzít musí.
Tímto děkujeme našim kolejačkám za
rozhovor a pusťme se do toho, co se
událo v jarních měsích.
Měsíc březen byl pro nás velmi hektický, hned na jeho počátku se pětice
Kolejáků účastnila castingu soutěže "Co
na to Češi" do TV Novase podívali Kamil
Kyzlink, Karolína Brožová, Bohumila
Sedláková, Svatava Kyzlinková a Jiří
Šimkůj. Kolejáky v televizi bohužel neuvídíte, neboť nás nevybrali, ale i tak to
byla zajímavá zkušenost. Pár dní na to
jsme v Obecní knihovně v Řícmanicích
zahájili výstavu k našemu desetiletému
výročí. Zahájení se zúčastnili i někteří
zastupité obce. Celá akce návštěvníky
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seznamovala s historíí i součastností
Kolejové a trvala celý měsíc březen.

Dále některé členy čekal dobový doprovod historické tramvaje v Praze, vyžádala si jej srbská cestovní kancelář se
sídlem v Bělehradu. Kolejáci Kamil
Kyzlink, Jiří Šimkůj a Vladimír Kopecký
měli doprovázet zahraniční studenty
železniční průmyslové školy při historické jízdě Prahou. Vlivem mimořádné
událostií na železnici v okolí Březové
nad Svitavou a u Prahy – popadané
stromy a sebevrah na kolejích, se akce
moc nevydařila, ale se studenty jsme se
nakonec potkali. Koncem Března se náš
předseda zúčastnil výstavy Formodel v
Olomouci.
V dubnu jsme opět pomohli předsedovi
při zahájení sezony na jeho zahradníé
železnici, zde se již plně zapojil náš nový
člen Zdeněk Fasora, kterého jste mohli
vidět v historické železničářské uniformě. Akce byla již tradičně vedena
jako Geoevent, takže se zde setkali také
příznivci Geocachingu.
Na začátku května si příšli na své i členové geocachingového týmu. V malém
městečku Plumlov nedaleko Prostějova
se konal velký sraz hráčů geocachingu –

Giga Moravia – after párty. Na sraz vyrazili dva ze tříčlenného týmu, a to Kamil Kyzllink a Karolína Brožová. Vyzkoušeli jsme si zde hledat nové typy keší,
nasbírali nějaké nové cenné rady a viděli plno zajímalvých věcí. Protože náš
spolek slaví letos 10 let, a dva jeho členové kulatá životní jubilea, uskutečnila
se oslava, která hostila restaurace u
Ševčíků v Bílovicích nad Svitavou. Na
toto setkání jsme pozvali i ty členy,
kteří s námi v Kolejové začínalí; z
Řícmanic to byla např.: Veronika Hajzoková (roz. Pauříková). V květnu se každoročně koná v mnoha městech festival pro děti a mládež Bambifest, klade
si za cíl ukázat dětem, žeexistuje velká
řada aktivit, a že se nemusí sedět jenom u počítače. Spolek Kolejová byl
součástí Bambifestu, kde seznamoval s
principy geocachingu, logického myšlení pří skládání puzzle a nechyběla i
ukázka zahradní železnice LGB.

Nyní Kolejová žije přípravami na 170 let
výročí trati Brno – Česká Třebová; kde
se s některými z nás budete moci vidět
a ti z vás, kterým se nebude chtít do Svitav, se na nás můžete přijít podívat v
něděli v rámci Dětského dne v Řícmanicích. S tím jak obě zmíněné akce dopadly vás budeme informovat v dalším vydání zpravodaje.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nám zachovávají přízeň a v
neposlední řadě paní doktorce Staňkové z obecní knihovny, za pomoc při
přípravě a poté i dozoru na Kolejácké
výstavě. Přejeme všem pěkné prázdniny plné slunce a koupání a těšíme se
na viděnou.
Za Kolejovou z.s. Karolína Brožová a
Kamil Kyzlink

ŘÍCMANSKÉ HODY
Mladé hody?
Krojovaná chasa vyrazila 12. dubna
2019 do sklípku v Hustopečích. Účelem
bylo nejen ochutnat dobré víno, stmelit
kolektiv a pobavit se, ale důležitým
úkolem bylo zvolit hlavní stárky pro
nadcházející Řícmanské hody 2019. Povedlo se! Po dlouhé době to nebudou
ženáči, jak to říká nepsané pravidlo.
Zvoleni byli mladí a zapálení Sabina
Nossová a Filip Kýn. Podaří se jim přilákat mladou generaci do kroje? Zájemci

neváhejte! Kroje si letos budete moci
objednat opět u Lenky Rovenské
( rovenska.lenka@gmail.com, tel.
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774 734 316) a to 20. června a ve středu
26. června vždy od 19 do 19.30 na zahrádce Restaurace U Lajcmanů. Přijďte
v hojném počtu, moc příležitostí už nebude. Těšíme se na vás!
Ještě pár faktů:

Řícmanské hody v sobotu 31. srpna
2019, hraje dechová hudba Žadovjáci
Hodové dozvuky v neděli 1. září 2019,
hraje cimbálová muzika Linda
Všichni jste srdečně zváni!
Za organizátory Ivana Hegerová

ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK
Čas běží jak voda v našem Časnýři a už
tu bude začátek prázdnin a opět
,,Votevření“ koupaliště. Věřili byste,
že Votvírák letos slaví již 9. let?
Vystřídalo se zde mnoho vodních atrakcí, ale stěžejní stále zůstává lávka
přes vodu, která je stále oblíbená u
dětí i dospěláků. V posledních letech

je velký zájem o různé atrakce, jako je
vodní válec, nebo lodičky na motorek.
Naše děti stejně ale sportovního
ducha nezapřou a s nadšením soutěží
v lovení míčků, plavbě na matraci,
nebo přitahováním se na duši…. Zábava je i na souši pro ty méně otužilé,
protože voda je většinou ještě dost
studená, ale kdo by neodolal alespoň
svést se na lodičce!
Tak že – přijďte se pobavit, zasoutěžit,
jste všichni zváni!!!
Letošní ročník se koná v sobotu
29.6.2019 od 15.00 hod.
Za organizátory Blanka Koutská

KOUPALIŠTĚ ŘÍCMANICE
Koupací sezóna 2019 započne, tak
jako každý rok, v posledním týdnu
měsíce června. Oficiální zahájení je
naplánováno na sobotu 29. června,
kdy Vás přivítáme na tradičním Votvíráku.
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Přípravy areálu koupaliště začaly již v
jarních měsících. Jedná se o práce,
které můžete vidět, když jdete kolem
– čištění bazénu, při kterém jsme opět
zachránili zbloudilou žábu, jeho
natírání, sečení trávy apod.

Nově jsme také zrenovovali naše
dřevěné
převlékárny,
kterým
pamětníci odhadují rovných 100 let a
znovu tak budou sloužit původnímu
účelu.

Neméně důležité jsou práce, které
jsou oku běžného návštěvníka či
kolemjdoucího skryty.
Jedná se například o pravidelnou
údržbu a opravy na zařízeních pro cirkulaci a úpravu bazénové vody. Musí
se také řešit administrativní a personální záležitosti.
Nově se můžete těšit na dva pingpongové stoly, které budou k dispozici

i v době mimo sezónu koupaliště. U kiosku vás čekají změny, které také
zajisté oceníte.
Ceny vstupného zůstávají stejné jako
v minulém roce a provozní doba se
rovněž nemění, Bližší informace budou uvedeny na internetových
stránkách obce a na facebooku koupaliště Řícmanice.
Znovu touto cestou odpovíme na
otázku, která pravidelně v těchto
dnech zaznívá – „Proč už nemáte v
těchto horkých dnech otevřeno? “
Napouštění bazénu trvá přibližně
jeden týden, následně se odeberou
vzorky vody a další týden se čeká na
výsledky. Teprve potom může Krajská
hygienická stanice povolit provoz.
Nejenže se během této doby počasí
často změní, ale i návštěvníci v
pracovních dnech v hojném počtu
prostě nedorazí. Provoz koupaliště
stojí nemalé peníze, a proto
otevíráme až s prvním prázdninovým
dnem. Za koupaliště, Zdeněk Alexa
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KALENDÁŘ AKCÍ
CVIČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM

TJ Sokol nabízí možnost cvičení pod širým nebem,
Od 26.6.2019 každou STŘEDU power yoga s Blankou, se Silvou...
1.7.2019 PONDĚLÍ Zumba s Renčou
8.7.2019 PONDĚLÍ BODYATTACK s Verčou
OBEDNÁVÁNÍ KROJŮ
čtvrtek 20. června a středa 26. června vždy od 19 do 19.30
na zahrádce Restaurace U Lajcmanů Kontakt: Lenka Rovenská,
e-mail: rovenska.lenka@gmail.com, tel. 774 734 316
ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK
aneb zahájení letošní sezony koupaliště
v sobotu 29.6.2019 od 15.00hod – zábavné odpoledne pro celou rodinu
SBĚR ŠACTVA NA CHARITU
29. června 9-16.00 hod na Obecním úřadě, pořádají senioři
TENISOVÝ TURNAJ 3M
Pořádá SK v sobotu 27. července 2019
POHÁROVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ
Srpen, na hřišti v Řícmanicích, termín bude upřesněn
ŘÍCMANSKÉ HODY
v sobotu 31. srpna 2019, hraje dechová hudba Žadovjáci
HODOVÉ DOZVUKY
v neděli 1. září 2019, hraje cimbálová muzika Linda

ŘÍCMANICKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk územního samosprávného celku.
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. Pro tisk upravily Eva Olešovská a Blanka Koutská. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Neprošlo jazykovou úpravou. Příští číslo vychází v září 2019. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.9. 2019.
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Pálení čarodějnic 30.dubna 2019

Cesta za pokladem

Dětský den 2.6.2019- Cesta kolem světa

