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Dětský den v u v mateřské škole

Dětský děti v MŠ Šemíček

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
v minulém zpravodaji jsem v závěru
úvodníku vyjádřil naději v návrat dětí
do škol a návrat do normálních časů.
Děti a učitelé chodí do školek a škol,
všem nám začalo uvolňování. Tedy
opravdu postupný návrat do normálních časů. Většina z nás ale tuší, že
opravdový normál je ještě daleko. Určitě ale maximální proočkovanost obyvatel všech věkových kategorií a dodržování stanovených pravidel nám dopomůže k životu velice blízkému před
coronavirovou pandemií.
Pomalu nám naše spolky začínají vystrkovat své aktivní růžky a prvními akcemi se rozbíhá společenský a sportovní život v obci. Za to jim děkujeme a
obec každou aktivitu ráda podpoří.
V plném proudu jsou také přípravy
koupaliště na letní sezónu. Těšit se můžeme na nově vybudované posezení u

kiosku. V červenci bude postaveno pódium a čekají nás jistě zajímavé letní, či
podzimní kulturní zážitky.
Také už začínají přicházet výsledky našich žádostí o dotace.
Ze čtyř žádostí z dotací Jihomoravského kraje dosud nebylo o jednom
rozhodnuto (územní plán), dvě dotace
jsme získali (následná péče o sad a dýchací technika pro hasiče) a jednu dotaci jsme nedostali (rekonstrukce veřejného prostranství).
Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsme
se dvěmi žádostmi o dotaci (oprava
místních komunikací a rekonstrukce
veřejného prostranství) neuspěli.
Na závěr mi dovolte popřát všem
pěkné léto a dětem navíc zajímavé
prázdniny.
Libor Slabý, starosta

KOUPALIŠTĚ
Zahájení koupací sezóny bylo naplánováno na sobotu 26.6.2021 a jak již bývá
zvykem, tak Řícmanickým Votvírákem.
Děti, ale nejen ony, si opět mohly užít
vodní atrakce a doprovodný program.
Areál je již tedy v plném proudu a
stejně jako každý rok, i letos se můžete
těšit na nějakou tu drobnost, která v
areálu přibude.

1

Cena vstupného zůstává stejná jako v
minulém roce. Prodej sezónních permanentek letošním rokem končí a zůstávají v prodeji pouze jednodenní
vstupenky.
Občané Řícmanic s nahlášeným pobytem v obci se do areálu dostanou s kartičkou občana, o které jsme Vás již
dříve informovali. Kdo si „Říckartu“ doposud nevyzvedl, tak je pro něj připravena na obecním úřadě.

V jarním zpravodaji jsme Vás informovali o podané žádosti o dotaci s názvem
„Koupaliště Řícmanice - místo zdravého pohybu pro všechny generace“,
kdy bychom chtěli vystavět hřiště s
workoutovou sestavou a fitness stroji.
Také jsme se zmiňovali, že o dotaci požádalo velké množství obcí a budeme
tedy rádi, pokud uspějeme. Naplnila se
naše obava a dotaci jsme bohužel nezískali. To ovšem neznamená, že v
tomto konkrétním případě to tímto
skončilo, protože budeme i nadále usilovat o získání finančních prostředků
na tuto akci.
Za obecní koupaliště Řícmanice,
Zdeněk Alexa

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Tak jsme se konečně dočkali postupného rozvolňování protiepidemických
opatření. Sice to jde pozvolně, myslím,
že je to dobře, ale jde to. Knihovna se
otevřela čtenářům, je volný přístup do
místnosti, je pouze nutné dodržovat
tzv. 3 R - zakrytí úst a nosu, rozestupy
a desinfekce rukou. Zatím ještě nějakou dobu se obejdeme bez hromadnějších setkání, např. deskové hry dětí. Zakrátko začnou prázdniny a jiné, hlavně
venkovní volnočasové aktivity
a knihovna se bude opět zaplňovat až
po prázdninách, pokud to samozřejmě
dovolí epidemiologická situace. Jen
připomínám, že knihovna bude otevřena celé léto, a ještě bude k dispozici
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knihovnička na koupališti. Pro naše
čtenáře jsme přivezli kolem 40 nových
knih z „Výměnného fondu z kuřimské
knihovny“, které u nás setrvají nejméně rok a také jsme zakoupili nové
knihy, jejichž seznam přikládám.
Pro dospělé:
Mornštajnová A.: Hotýlek - osud muže,
který se snaží udržet zděděný hotel, ale
ničí rodinu. Listopád - příběh obyčejné
rodiny v minulém i současném režimu
Mintová M.: Falešný pohřeb - již 3. díl
životních peripetií mladé Emy
Lednická K.: Šikmý kostel I, II - románová kronika ztraceného města 20.
století

Macek M.: Saturnin zasahuje - další díl
příběhů známé postavy
Nesvadbová B.: Hovory s doktory IIpokračování hovorů s dalšími významnými lékaři
Körnerová H.M.: Dům u tří borovic 19. století, prchající žena se uchýlí na
franc. Venkov
Soukupová P.: Věci, na které nastal čas
- příběh rodiny, kde stereotyp vše překrývá jak deka
Váňová M.: Mlsná huba - jde o restauraci, kterou provozují mladí manželé
Hušeková K.: Než vybledne den - příběh staré ženy, která naletí vypočítavému muži
Agathonikiadis G.: Na Moravě nekvetou olivy - zpověď Řeka, který vyrůstal
až do dospělosti v Brně
Bach T.: Ostrov kamélií - tři díly osudů
mladé dívky, která podědila ostrov
Moyes J.: Schovej mě v dešti a Jako
hvězdy v temné noci - dvě knihy od
známé a velmi čtené autorky
Mayes F.: Pod toskánským sluncem a
Toskánsko na každý den - zpověď
ženy, jejíž láskou je Toskánsko

Jacobs A.: Kavárna u Anděla - třídílná
sága osudů majitelů vyhlášené kavárny
ve Wiesbadenu
Pro děti:
Kinney J.: Deník malého poseroutky –
Samá voda – již 15. příběh G. Heffleyho
Pařízková T.: Stela v zemi tučňáků další příběh Stely z jejího pobytu na
Aljašce/ otec je mašer/
Matlocha V.: Prašina - tři díly příběhů
odvážné party dětí ze staré Prahy
Lebeda J.: Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka - další kniha příběhů
oblíbené postavičky
A bonus pro řícmanické čtenáře:
Klučka A.:
Sleduji jasné světlo a Říkám tomu
omalovánky - dvě obrazové publikace
našeho oblíbeného spoluobčana, talentovaného kreslíře, malíře i muzikanta
Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Den dětí ve školce
„…Pojďte děti do pohádky, půjdem
spolu tam a zpátky…“
V úterý 1.6. jsme si udělali slavnostní
den. Přálo nám i počasí. Děti se ráno
scházely přímo na zahradě, běhaly, povídaly si a vymýšlely všelijaké hry. Na
ranním kruhu ve venkovní učebně
jsme se školkovým pozdravem přivítali

a šli jsme si zacvičit jógu. Chvilku po cvičení nás volala paní kuchařka na svačinku.
Jen co jsme se najedli a napili, „ přišlo“
za námi na zahradu „překvapení“. Byla
to pohádková víla oblečená v hedvábné sukýnce zdobená jarními květinami a lákala nás na cestu „Z pohádky

3

do pohádky“. Děti byly nadšené a s
chutí se pustily do cestování.
První naše zastávka byla v pohádce
„O kočičce a pejskovi“. Tady jsme společně vařili dort. Podařil se udělat voňavý a ozdobený dort květinami, bylinkami, zeleninou, … no prostě vším, co
jsme si vypěstovali na záhoncích. Pak
jsme navštívili pohádku „O Popelce“.
Děti pomohly Popelce roztřídit hrášek
a čočku a zvládly to velmi pěkně. V pohádce „Ferda Mravenec“ jsme sbírali a
třídili odpadky rozházené skoro po celé
zahradě. Velkého motýla z přírodnin
děti skládaly v pohádce „Maková panenka a motýl Emanuel“. Kousek dál
pod jabloní se schovávala pohádka
„Sněhurka a sedm trpaslíků“, kde jsme
museli zvládnout znovu složit do celého obrázku všechny trpaslíky. Pak
jsme prošli po kamínkové spirále a došli k chaloupce “ Červené karkulky“ . Ta

se zrovna chystala k babičce a potřebovala posbírat pro ni kytičku. Na vlka
jsme naštěstí při sbírání nenarazili.
Zdálo by se, že tady je konec cestování.
Ale víla najednou dětem řekla, že je někde na konci pohádkové cesty ukryt
„poklad“. Děti se vmžiku rozběhly do
všech stran zahrady a hledaly a hledaly. Nakonec přece jenom našly. Poklad byl ukryt ve vrbovém týpí, v černé
tajemné truhličce. Trošku jsme se báli
ji otevřít. Víla však začarovala a truhlička se nakonec sama otevřela. „ Jééééé“ zaznělo z úst dětí, když uviděly,
co tam je. Poklad skrýval pohádkové
placičky na připnutí, které si děti s radostí hned rozebraly.
Po takovém putování nám pořádně vyhládlo. Oběd venku pod slunečníky zavoněl a s chutí jsme všechno snědli.
Napití, najezení a s hlavou plnou zážitků jsme rádi ulehli na karimatky do
stínu stromů si na chvíli odpočinout.
Čerstvý vzduch, zpěv ptáčků a zvuky
přírody děti krásně uspal. Po odpolední
svačince jsme se všichni postupně rozcházeli s rodiči domů.
Byl to krásný den venku s mnoha zážitky a dárečky pro děti k jejich svátku.
Hana Janošková,
ředitelka MŠ Řícmanice

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEMÍČEK
Hurá, konečně zase společně!
Zdálo se to v nedohlednu, a přece jsme
se dočkali. Pozvolna se do školky zase
vrátil život. Nejprve předškoláci. Letos
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máme jen čtyři, a tak to bylo velmi komorní, ale o to intenzivnější. Pochvalovali si, že mají školku, hračky i tety jen
pro sebe. Sáhli jsme po trošku náročnějších úkolech a aktivitách, děti ryly,

sázely zeleninu i keře bezů a ostružin,
zkoušely různé čarodějné pokusy, objevovaly tajemství naší planety... Vypravili jsme se i na delší tůry okolními
lesy a společně ostatním dětem připravili stezku ke Dni Země. Možná jste se
po ní vydali i vy.
Největším zážitkem ale byla návštěva
brněnské Zoo. Se čtyřmi dětmi je to takový téměř rodinný výlet. Předškoláci

se neztratili ve vlaku ani v tramvaji, a i
vstupní bránu na kopci našli. A pak už
si jen užívali společné hledání a pozorování zvířat, dovádění na dětském
hřišti i společný oběd, který už si zvládli
sami objednat. To bylo zkušeností!
Domů se jim vůbec nechtělo.
Země je mocná čarodějka. Do naší
školky ale po Dni Země zavítala i čarodějka téměř opravdová. Přinejmenším
dokázala vykouzlit roztodivné bublající
lektvary a věděla toho dost o všemožném býlí, co roste kolem. Snad si předškoláci něco z toho zapamatovali a
třeba se jim něco z toho bude jednou
hodit. Když pak čarodějka odešla, vrátily se nám do školky i ostatní děti. Že
by v tom měla prsty?

To bylo radosti! I na dětech, které se do
školky občas netěší, bylo vidět, že jim
školkoví kamarádi už hodně chyběli. A
taky tety. Bylo to jako shledání po letních prázdninách. Pro děti jsme mezitím vymysleli řadu novot, které
chceme v nejbližších měsících realizovat. Kromě zbrusu nového pláště jurty
to bude např. také nový domeček ke
hrám u pískoviště, bosonohý chodník,
vyvýšené záhony k pěstování zeleniny,
nové stoly a židličky na terásce nebo
hamaka zavěšená ve stínu lesíka. Začali
jsme také s výsadbou “jedlých” keřů,
aby si děti v budoucnu mohly pochutnat na malinách, ostružinách, rybízech
a dalších druzích ovoce. Obnovili jsme
také každotýdenní keramiku.
Návrat Šemíčkovské osádky jsme pak
oslavili i během Mezinárodního dne
dětí. Počasí přálo a Sovičkové hřiště se
ukázalo jako ideální místo pro veselé
taškařice a hry. Děti provázeli klauni
Kvido a Hugo a kašpárek Bumbác. O zábavu tak nebyla nouze. Do konce července plánujeme ještě uskutečnit Svatojánskou slavnost a přespání předškoláků ve školce.
Skoro je nám letos líto, že budou po
všech těch přestávkách za chvilku zase
prázdniny, kdy se brány školky uzavřou. S některými dětmi se uvidíme
alespoň na letních příměstských táborech. Přejeme vám všem krásné a pohodové léto, veselé a nevšední zážitky
z dovolených, výprav i táborů a bezpečné návraty domů.
Jitka Martínková,
učitelka LMŠ Šemíček
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SOKOL ŘÍCMANICE
Opatření vlády uvolňovala sportovní a
společenský život pomaleji než bychom si přáli, a tak nebylo možné organizovat cvičení v naší cvičebně.
O to víc se těšíme na naše tradiční aktivity na koupališti. Budeme cvičit každou středu Power jógu s naší oblíbenou cvičitelkou Blankou. Každý čtvrtek
bude aerobní a posilovací cvičení Body
attack s Verčou Kubíčkovou.
Stejně jako v minulých letech jsme
společně s Obcí Řícmanice a ostatními
spolky pořádali oslavu dětského dne.
Tentokrát jsme se nechali inspirovat
blížícími se Olympijskými hrami v Tokiu. Naše Řícmanská olympiáda měla
10 disciplín: běh, skok do dálky, fotbal,
florbal, kuželky, střelbu z luku, tenis,
basketbal, cyklistiku a opičí dráhu.
Pro školní i
předškolní děti
byly připraveny
sportovní a dovednostní disciplíny. Po absolvování
všech
sportů
každé
dítě dostalo olympijskou oplatkovou

medaili a na jarmarku si děti vyměnily
nasbírané body za drobné odměny. Na
závěr si ještě závodníci vyzvedli malé
občerstvení připravené Sportovním
klubem.

S hasiči si děti vyzkoušely hasičskou
stříkačku a nikomu ani nevadila malá
sprcha. V tomto hezkém odpoledni
nám přálo i počasí, a tak odcházeli spokojené děti, rodiče i pořadatelé.
Za výbor TJ. Sokol Řícmanice Vám
všem přeji pěkné prázdniny, hezkou
dovolenou plnou sluníčka a podle možností a schopností také plné zdravého
pohybu.
Eva Olešovská, starostka T.J.

SPORTOVNÍ KLUB ŘÍCMANICE
Soutěžní ročník 2020/2021 byl zrušen,
a všechny tři naše fotbalové týmy byly
nuceny zvolit náhradní program.
Podobně jako v loňském roce hráli naši
muži s okolními obcemi „Vesnickou
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ligu“, která letos dostala název „O pohár Časnýře“ – výsledky jsou uvedenyníže v tabulce.Náhradní program s výsledky starších žáků a starší přípravky-

jsou také uvedeny níže v tabulce. V sobotu 19.6. jsme pro obě mládežnické
kategorie zorganizovali tradiční pohárové turnaje, tentokrát aktuálně nazvané „Předolympijské“. Až na posledním turnaji sezóny, na krásném stadionu Moravské Slavie, dosáhli naši starší
žáci na svoje první vítězství. Starší přípravka si závěrečný turnaj sezóny
v pěkném areálu SK Těšany užila hned
7-mi zápasy. Všechny výsledky jsou
níže v tabulce.
V novém
soutěžním
ročníku
2021/2022 budou oba naše mládežnické týmy hrát opět soutěže organizované MěFS Brno a mužstvo mužů bude
hrát II. třídu Městský přebor.
Na sobotu 7.8.2021 je naplánován turnaj mužů na našem hřišti, účast soupeřů zatím nebyla potvrzena, budeme
vás včas informovat. Po počátečních
potížích, kdy nám časté deště neumož-

ňovaly upravit tenisové kurty, se tenisová sezóna rozběhla naplno a hráči využívají svoje rezervované hodiny. Také
v neobsazených hodinách je možné si
kurty individuálně pronajmout po
předchozí dohodě se správci.
I letos se uskuteční oblíbený turnaj ve
čtyřhrách 3M, a to v sobotu 24.7.2021
(hráči, kteří v tomto termínu o svoje
hodiny přijdou, si je mohou po dohodě
se správci přesunout na jiný termín).
Oba turnusy 2. ročníku Sportovního
příměstského tábora jsou již plně obsazeny a hlavní vedoucí tábora Veronika
Kubíčková už se moc těší a věří, že také
letos si všichni účastníci tuto sympatickou akci užijí.
Sportovní klub Řícmanice přeje všem
krásné, ve zdraví a pohodě prožité léto.
Za SK Řícmanice Roman Kubíček
a Jaroslav Olešovský ml.
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HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
každoročně v jarním období vyjíždějí
hasiči k požárům suché trávy. A ani letos tomu nebylo jinak. Jednotka SDH
Řícmanice v měsíci březnu vyjela k nahlášené události dvakrát a jednalo se
právě o požár trávy. Téměř vždy je požár zaviněn člověkem. Poprvé hořelo v
Babicích nad Svitavou, na ploše cca
1000 m2, po druhé u nás v obci hořela
tráva u dětského hřiště U Sovy. Po příjezdu na místo události v Babicích byl
požár již lokalizován místní jednotkou
a my jsme zůstali jako záložní jednotka.
Požár v Řícmanicích naopak lokalizovala naše jednotka. Na místo se následně dostavily jednotky z Pozořic, Bílovic nad Svitavou a Kanic. Při odjezdu
z místa události se na kanické cisterně
rozbilo řízení a vytekl olej na komunikaci. V tom okamžiku se musela řešit
další mimořádná událost a za pomocí
sorbentu se olej z komunikace odstranil. Jelikož bylo vozidlo nezpůsobilé
jízdy, bylo ze základny Lidická v Brně
povoláno vyprošťovací vozidlo, které
cisternu odtáhlo.
14. dubna byl naší jednotce vyhlášen
poplach, kdy se mělo jednat o nepřiměřené pálení, které ohrožuje přilehlou budovu. Po příjezdu na místo bylo
průzkumem zjištěno, že osoba na balkóně rodinného domu měla otevřený
oheň, od kterého mohl vzniknout požár domu. Osoba byla poučena a následně situaci řešila i Policie ČR.
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S blížícím se létem, se pomalu uvolňují
opatření, která nepřála pořádání kulturně - společenským a sportovním akcím v naší obci. Jsme rádi, že situace se
již pomalu vrací do normálu, a nejen
hasiči se můžou zapojovat do dění v
obci. 6. června tak SDH Řícmanice
mohla pomoci Sokolům při pořádání
dětského dne, dále proběhl sběr železného šrotu, připravili jsme bazén před
každoročním nátěrem a čistili některé
komunikace v obci. Také se nadále věnujeme preventivně výchovné činnosti
v oblasti ochrany obyvatelstva při
vzniku mimořádných událostí.

Opětovně žádáme naše členy, aby pro
platbu členských příspěvků na rok
2021 využili bezhotovostní převod.
Číslo účtu: 2900579766 / 2010, za seniory nad 70 let a mládež do 18 let hradí
příspěvek SDH Řícmanice.
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
„Co je sladší než … jedině med, prázdniny a dovolená“
I když se zdá, že teplo ještě pořádně
nebylo, je vidět, že to vegetaci neublížilo. Nevím, jestli v naší lokalitě bude
letos včelař obdarován nějakým medem od včel, ale určitě to nebude v
prvním stáčení, to je již za námi a někteří naopak dokrmovali ze strachu, že
včelám zásoby dojdou. Možná v půli
července to doženou a něco třeba
bude. Čas ukáže a necháme se překvapit.
A protože jde o předprázdninový článek, ať to není jenom o včelách a včelařích, tak že by o medu? Proč ne. Něco
málo jsem si našel.
Med je jediná potravina, která obsahuje všechny látky potřebné k udržení
života, včetně enzymů, vitamínů, minerálů a vody a je to jen potravina,
která obsahuje také "pinocembrin",
což je antioxidant spojený s lepším fungování mozku.
Základní vlastností medu je, že jeho
složky posilují imunitní systém. Med je
považován za cenný přírodní lék, který
napomáhá práci detoxikaci jater, zmírňuje příznaky nemoci dýchacího
ústrojí, zabraňuje infekcím a podporuje trávení. Ale med pro lékařské využití má mnohem širší spektrum. Již
před mnoha tisíci lety byl med velmi
populární a nejznámější přírodní léčivý
přípravek na ochranu zdraví.

Ve farmaceutickém průmyslu je využíván jako přírodní léčivo, které v medu
objevily antibakteriální látky a enzymy
pro zjemnění a omlazení pleti.
Med se skořicí totiž snižuje hladinu
cholesterolu v krvi a cévách a chrání
před infarktem.
Med platí i na nachlazení, na potíže se
žaludkem, na plynatost, na posílení
imunitního systému, při těžkém žaludku či chřipce.
Pohádky a legendy přisuzují medu jedinečné výživné vlastnosti a léčivé
účinky. Odjakživa byl opěvován jako afrodiziakum a elixír mládí. Dlouho před
objevem včelařství si člověk doby kamenné začal cenit medu divokých včel
pro jeho vzácnost a chuť. Toť vše.
A jak už se stalo kamenným zvykem, jeden až dva na závěr:
Lesem jde Červená Karkulka. Z křoví vyskočí vlk a říká: "Karkulko, teď Tě políbím tam, kam Tě ještě nikdo nepolíbil."
A karkulka na to: "Hmmm, leda tak na
košík..."
Zvířátka jela na dovolenou a chovala se
jako lidé: Lišák jel s milenkou. Osel jel s
manželkou. Vůl s celou rodinou. Kanec
jel sám a čekal, která svině se k němu
přidá.
Začíná období léta, je řada možností,
jak si léto užít, tak ať nám to vyjde. A ať
nám bzučí i o prázdninách.
Za řícmanické včelaře
Pavel „Harry“ Křížek
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ KOUTEK
Řícmanický zálistek
Jaro 2021 V průběhu zimy nedošlo k
žádným extrémům, teplotní minima
se pohybovala někde na hranici -15°C,
což je pro většinu ovocných druhů
zcela bezproblémová hodnota. Pro
některé subtropické rostliny jako například fíkovníky je taková teplota
hraniční a nekryté rostliny mohly být
částečně poškozeny, jinak ale šlo z pohledu zahradníka o solidní průběh
zimy včetně dostatečných zásob vláhy
z podzimních dešťů. Jaro je v této lokalitě z hlediska počasí zpravidla velmi
divoké a ani letošek nebyl výjimkou.
Střídání rekordně teplých, a naopak
chladných časových úseků je pro řadu
plodin značně náročné a přežijí
opravdu jen ty nejsilnější. Výraznější
mrazy z počátku dubna jako obvykle
vyřadily ze hry meruňky (proto jsem
jich už také většinu vykácel) a poškodily i dosud zavřené květy choulostivějších odrůd třešní. Díky pozdějšímu
nástupu vegetace naopak tentokrát
vyvázly bez újmy ořešáky a klasické jádroviny (jabloně + hrušně). Květen
svým charakterem připomínal spíše
některý podzimní měsíc, neustálé severní proudění mělo za následek
velmi chladné noci a větrné dny s teplotami nejčastěji pod 20°C. Kdo vysadil v polovině měsíce ven rajčata a papriky, ten je začátkem června našel ve
stejné, nebo dokonce menší velikosti.
Někde alespoň v květnu pořádně za-
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pršelo, zde bohužel spadla jen asi třetina toho, co v jiných lokalitách ČR –
na vegetaci to zatím sice není poznat,
ale nasycenost půdy je spíše nižší a s
příchodem bouřkové sezóny se to ve
zdejším srážkovém stínu asi moc nezlepší. Ačkoli teplomilným druhům zatím počasí moc nepřeje, nějaká úroda
jako každý rok bude. Odolné bobuloviny vypadají velmi slibně, v posledních květnových dnech jsou již k zobání první modré plody zimolezu a násada na muchovnících, rakytnících,
borůvkách a dalším drobném ovoci je
bohatá.
Dřín:Tato pomalurostoucí ovocná
dřevina je téměř neznámá, přitom jde
o jediný z mnou uváděných druhů,
který se zde v okolí přirozeně vyskytuje ve své divoké, nešlechtěné
formě. Osluněné jižní vápencové
svahy směrem na Babice k Alexandrově rozhledně (lokality s názvy "Dřínová", "Čihadlo" a další) se každé jaro
rozzáří žlutými keři s drobnými kvítky,
které se objevují jako první známky
jara již v březnu, kdy ostatní stromy

stále ještě spí. Plody dřínu - dřínky
jsou červené oválné peckovice se

sladkokyselou chutí, jejich velikost je
cca 1cm, odrůdové rostliny produkují
dřínky mnohem větší, až třícentimetrové s lepšími chuťovými vlastnostmi
a s různými barvami od rudě červené
až po žlutou.
Plody dřínu dozrávají koncem léta,
sbírají se pouze ty spadlé na zem nebo
takové, které lze snadno sklepnout z
větviček, při konzumaci musejí být
trochu změklé jinak jsou trpké. Jí se
buď za syrova nebo z nich lze vyrobit
džem, v oblastech s velkým množstvím starších stromů se dřínky nechávají vykvasit a pálí se z nich 'léčebný'
destilát. Pokud se plody dřínu natrhají
polozralé, mohou se zasolit a nechat
zakvasit podobně jako kysané zelí a
poté uložit do oleje - výsledek připomíná tvarem, konzistencí i chutí naložené olivy.
Réva:
Nejsme sice vyloženě vinařská oblast,
nejbližší historické tratě byly tuším až
v Obřanech, ale réva zde má na jižních
či jihozápadních svazích stále dostatek tepla k tomu, aby prosperovala a
poskytla sladké hrozny na zobání, však
lze její keře zahlédnout v nejedné
zdejší zahrádce. Zajímají mě především odolné stolní odrůdy, které potřebují jen minimum postřiků nebo

ideálně vůbec žádný. Mám již vyselektováno několik spolehlivých 'stoláků',
některé z nich jsou zároveň značně
rané a rezistentní vůči nejběžnějším
chorobám. Deštivá sezóna 2020

opravdu ukázala, které kultivary zde
má smysl zkoušet. Réva je další z rostlin, které nepotřebují extra úrodnou
půdu, vystačí si s jílovou či kamenitou
zeminou, chce to jen najít nějaké
hezké osluněné a závětrné stanoviště.
Největší výzvou při jejím pěstováním
zde bývá ochrana již silně narašených
výhonů před pozdními dubnovými a
květnovými mrazíky, velmi se osvědčila výsadba podél kamenných zídek či
jiných pevných objektů, které dokáží
přes den akumulovat teplo a v noci jej
vyzařovat do okolí.
Michal Hladký
plna.zahrada@gmail.com
www.plnazahrada.cz

KOLEJOVÁ
Vážení příznivci nejen železnic,
tak to vypadá, že nám Covid odjíždí na
prázdniny, jako loni. Uvidíme, zda se na
podzim vrátí, či ne. Velikonoce jsme

prožili v uzávěře, ale pozitivní bylo, že
nám nebylo špatně z přemíry alkoholu.
Pomlázka nebyla, ale za Kolejáky jsme
pověsili Covidové vejce na Velikonoční
11

strom. Se začátkem května nám naši
vládní experimentátoři začali povolovat řetěz, díky čemuž se i my vracíme
pomalu do života. Otevřely restaurace
a mohli jsme obnovit úterní hovory s
předsedou nejen v Blansku. Stejně i on
mohl zahájit provoz na své zahradní železnici. Kdo by nevěděl, co s dětmi,
může na výlet. Každou neděli od 14. do
17.hodin v Blansku na Divišově ulici
opět jezdí modelová železnice se
spoustou novinek. Funkční model lanovky, vodního mlýna, či jiné novinky
jsou letos k viděni. Rovněž se nám dostaly do rukou PMR a CB radiostanice,
takže s nimi jezdíme a běháme po kopcích a zkoušíme navazovat spojení nejen s okolními nadšenci. Kdyby si s
námi chtěl někdo pokecat v éteru,
jsme na PMR na kanále 2. Zjistili jsme,
že pár nadšenců vysílá i zde v Řícmanicích. Co se týká Covidu, někteří z nás
absolvovali očkování. Všichni očkovaní
to zvládli více méně bez problémů. V
půlce května už jsme téměř po roce
mohli ukojit svou touhu po vůni páry a
vyrazit historickým vlakem do Lednice.
Počasí tedy moc nepřálo, ale ani déšť
neodradil lidi od svezení se malebnou
pálavskou tratí. V červnu jsme se opět
s ostatními spolky podíleli na tradičním
Dětském dni. Letos na koupališti, protože na hřišti se hrálo derby v kopané,

Bílovice vs. Řícmanice. Máme olympijský rok, tak se olympiáda konala i u
nás. Kolejáci se na polovinu dne stali
arbitry závodníkům na koloběžkách.
Obdivovali jsme snahu všech malých
sportovců. I počasí nám letos přálo.
Takže paráda.
A co nás čeká? Uvidíme, jestli o prázdninách zase vyrazíme někam vlakem,
ale každopádně musíme svolat výroční
schůzi, dokud to jde. Na 18.září chystají
v Bílovicích velkou slávu svého nádraží.
Na této akci se náš spolek má výrazně
podílet. Kdo bude mít zájem, může nás
vidět tam. Chystá se návrat do historie,
parní vlak z Brna, výstava a lidi v dobovém.
A trochou historie skončím. Před 100
lety trval pandemický stav více jak 4
roky. Proti dnešku skoro s nulovými
možnostmi. A lidé to, i přes obrovské
ztráty zvládli. Náš stav trvá rok a lidé
jsou krajně nervozní. Rozdíl? Uspěchaná doba. Chybí nám trpělivost a pokora. Musíme si uvědomit, že peníze a
kariéra jsou pomíjivé, ale zdraví máme
jedno. Tak vám přejeme krásné léto, v
rámci možností. Hodně slunce, odpočinku a legrace, jak se na léto sluší.
Za Kolejovou
Kamil Kyzlink

ORA ET LABORA
Jedna ruka držela pistoli a jiná vedla
kulku. Byl květen roku 1981. Na stolci
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náměstka Kristova byl Jan Pavel II. Polák, který se stal svatým.

Dne 13. Května při středeční audienci
stál Svatý otec v papamobilu a podruhé objížděl náměstí sv. Petra. V 17
hod. a 17 minut se blížil k bronzové
bráně. V té chvíli na něj ze vzdálenosti
asi 3. metrů vystřelil turecký terorista
Mehmet Ali Agca 3 rány. Při pokusu o
čtvrtý výstřel se pistole zasekla. Střely
zasáhly břicho, pravý loket a vztyčený
prst pravé ruky.
Stanislaw Dziwisz na tento okamžik
vzpomínal: „Zvuk byl ohlušující. Spatřil jsem, že Svatý otec byl raněn. Třásl
se, ale nebylo vidět krev. Stál jsem za
Svatým otcem a podpíral ho, aby neupadl. Napůl ležel v autě opřený o mne.
Hodně trpěl a opakoval krátké střelné
modlitby.“
Při převozu do nemocnice byl stále u
papeže, společně s doktorem a ošetřovatelem. Jeli velmi rychle a po několika stech metrech vypověděla službu
siréna. Trasu, kterou lze normálně
urazit za půl hodiny jeli 8 minut. Trasa
z náměstí s. Petra na polikliniku měří
8 km. Jeli v dopravní špičce.
Na poliklinice zavládlo zděšení. Raněný byl převezen na pokoj v 10.
patře, který byl rezervován pro
zvláštní případy. Po nevyhnutelných
zákrocích byl převezen na operační
sál. Příprava raněného k operaci se
odehrávala velmi rychle. Ještě, když
byl Svatý otec při vědomí, řekl otci
Stanislawovi, že atentátníkovi odpouští. Potom ztratil vědomí.
Operace byla velmi složitá a trvala 5
hod. a 20 minut. Svatý otec ztratil 3 litry krve a jeho stav byl kritický.

Profesor Crucitti, který papeže operoval vzpomíná na tu chvíli: „Bylo to
mnohočetné poškození tenkého
střeva a trakčníku. K jedněm došlo
bezprostředním zásahem, přeseknutí,
nebo perforací střelou, k jiným prasknutím „ …… , dále uvádí „ Byl jsem si
zcela vědom obtížnosti svého úkolu,
byl jsem však přesvědčen, že výsledek
bude pozitivní. Žádný životně důležitý
orgán jako hlavní tepna, tříselná
tepna a močovod nebyly porušeny.
Náboj minul důležité orgány, jejichž
poškození by způsobilo smrt a zdálo
se, že s nimi sousedící nervy neutrpěly. To bylo podivuhodné.“
Profesor Crucitti řekl po operaci novinářům, že devítimilimetrová kulka,
která papeže zasáhla do břicha urazila
nepravděpodobnou trasu. Normálně
letí rovně, ale v tomto případě minula
pro život všechny důležité orgány,
jako by ji vedla neviditelná ruka. Pro
prof. Crucittiho a asistující lékaře bylo
jasné, že je to skutečnost, pro níž neexistuje přirozené vysvětlení, že to byl
prostě zázrak.
Arcibiskup Dziwisz vypráví: „Svatý
otec v tom viděl znamení z nebe a my
spolu s lékaři zázrak. Den po operaci
přijal papež svaté přijímání. Další den
již s námi koncelebroval z lůžka. Každý
večer jsme sloužili mši svatou a potom
jsme recitovali litanie k Panně Marii.
Svatý otec zpíval se sestrami. Největší
touhou personálu byla přítomnost na
jeho mši svaté. 23. května podepsali
lékaři zprávu, oznamující, že život nemocného již není ohrožen.
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Slova Svatého otce: „Byl to opravdový
zázrak, jedna ruka držela pistoli a jiná
vedla kulku.“

Podle časopisu „ MILUJTE SE“
Za ORA ET LABORA 2010
Leoš Kubíček

HODOVÉ OZVĚNY
Stárky, stárci a příznivci Řícmanských
hodů!
V loňském roce se nám poslední prázdninovou sobotu podařilo v mezicovidové době uspořádat Hodové ozvěny.
Byla to taková zmenšená verze hodů.
Hodová chasa si místo krojů oblékla
folklorní trička, předvedla hodový po
chod pod májkou, popila vína a pozpívala. V odpoledním programu si zúčastnění mohli vyzkoušet za doprovodu cimbálové muziky Řícmanica jak
rychle umí vyšívat, vypít několik panáků, sníst sýr Korbáček bez pomocí
rukou nebo připravit štrůdl. Večerní zábava se přesunula do sálu, kde nám zahrála naše oblíbená cimbálová muzika
Linda. Vzpomínáte?

Po zralé úvaze jsme se letos rozhodli
tento model zopakovat. Důvodem je

především nejasná epidemiologická situace. Budeme se na vás těšit v sobotu
28. srpna odpoledne. Program bude
připraven pro všechny!
Ivana Hegerová
za organizátory

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
Zažít Řícmanice naplno
Už potřetí ožijí Řícmanice sousedskými slavnostmi – tentokrát proběhnou v sobotu 11. září 2021 a opět se
rozprostřou na více míst po celé obci
V minulém roce jsme nadšeně zjistili,
že program sousedských slavností umí
žít i vlastním životem a mnozí z vás se
ujali slavností po svém. Mlácení ce-
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pem a zpívání u vína? Vláčky a zajímavosti o železnici? Klání o řícmanického

mlsala? Nic z toho by se nikdy neuskutečnilo, kdyby nebylo nadšenců, kteří
se rozhodli přispět vlastními nápady a
energií. Přesně takové pábitele hledáme i tentokrát!
Jak to bude vypadat?
Opět chystáme stánek na návsi, kde si
budete moct prohlédnout historické
fotografie naší obce, ale i jen tak posedět a dozvědět se všechny detaily o
programu.
Mezi druhou a čtvrtou hodinou se po
dědině „otevřou“ sousedská stanoviště a to, jak budou vypadat, záleží i
na vás. Umíte něco zajímavého? Hrát
na hudební nástroj, šermovat, vyrábět
košíky, štrykovat dečky, vázat kytice?
Pojí se k vašemu domu nějaký zajímavý příběh? Otevřete si před domem knižní bazárek či blešák za od-

nos? Nebo vymyslíte něco jiného? Nemusíte samozřejmě celé ty dvě hodiny
strávit uvázaní u vašeho stanoviště. I
pouhá půlhodinka přidá zajímavý puntík na zážitkovou mapu naší obce.
Druhá část slavností se kolem čtvrté
přesouvá na koupaliště. I letos vyhlašujeme soutěž o titul Řícmanický mlsal
pro nejlépe bodovanou domácí dobrotu. Pro děti a hravé dospělé opět nabídneme spoustu akční zábavy – sportovní aktivity nebo výtvarné a hudební
dílny. Těšíme se na vás!
Chcete se zapojit? Dejte nám vědět na
mail ela.zizkova@gmail.com nebo
vendulala@email.cz. Napsat nám také
můžete do facebookové skupiny Živé
Řícmanice.
Za organizátory Vendula Borůvková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče našich nejmenších
Řícmaňáčků! Coronavirus nám přerušil dávnou tradici přivítání našich nejmenších občánků do života, ale naštěstí jenom přerušil, letošní ,,Vítání
občánků,, se snad už uskuteční.
Tato krásná tradice se vždy těšila velkému zájmu a nejinak je tomu i letos.

Slavnostní ceremoniál se uskuteční na
přelomu září - říjen 2021 - přesný termín bude upřesněn ve zvacím dopise,
který Vám bude doručen během července. Po obdržení dopisu prosím co
nejdříve potvrďte svoji účast na OÚ
Řícmanice.
Už se moc na Vás a Vaše miminka těšíme a mějte krásné a pohodové léto!
Za kulturní výbor Blanka Koutská
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KALENDÁŘ AKCÍ
CVIČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM

TJ Sokol pořádá pravidelné cvičení . ,, Power jóga s Blankou“,
Každou středu od 19.00hod.na koupališti
BODYACTTACK s Verčou
Každý čtvrtek od 19.00 hod. na koupališti
TENISOVÝ TURNAJ 3M – čtyřhra mužů

v sobotu 24.7.2021
POHÁROVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ

7.8.2021 na hřišti v Řícmanicích
HODOVÉ OZVĚNY 2021

v sobotu 28.8.2021 na zahrádce u Lajcmanů
SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI

se v sobotu 11.9.2021
Inzerce
Stomatoložka hledá stavební pozemek nebo dům k bydlení či rekonstrukci pro svou
rodinu.
Po přestěhování bych si zařídila zubní ordinaci v místě bydliště či poblíž a přednost
k registraci by měli místní občané.
Kontakt: MDDr. Sylvie Konečná, tel. 737 714 702, mail.: sylvie.g@email.cz.

Fotografie do zpravodaje poskytli :
Věra Alexová, Tomáš Gesheit, Hana Janošková, Jitka Martínková, Dáša Jelenová,
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 v září 2021. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.9.2021.
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HURÁ NA OLYMPIÁDU -DĚTSKKÝ DEN

PŘEDNÁŠKA PRO DĚTI- OCHRANA DĚTÍ PŘI VZNIKU NENADÁLÉ UDÁLOSTI

PŘEDOLYMPIJSKÝ TURNAJ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

TARŠÍ ŽÁCI PO TURNAJI NA MORAVSKÉ SLÁVII

