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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
srdečně vás zdravím do nadcházejícího,
jistě všemi oblíbeného období, tedy do
začínajícího léta.
Děti se už nemohou dočkat letních
prázdnin a dospělí se těší na zaslouženou letní dovolenou.
Přestože nás čeká krásné letní období,
situace v našich životech není stále
růžová.
Po očekávaném ústupu covidové nákazy se nás dotkla další nepříjemná věc, a
to vojenský konflikt na Ukrajině. Jsem
rád, že jsme se s okolními obcemi ze
svazku Časnýř domluvili na společné
pomoci. Podařilo se nám zorganizovat a
zajistit pomoc materiální i finanční pro
občany z Ukrajiny, kteří přišli do našeho
regionu. Prvním jejich přáním bylo sehnat nějakou práci a mít šanci se co
nejdříve vrátit domů. Což zatím vleklý
konflikt nedovoluje.
Do svižných kolejí se nám vrací náš
obecní spolkový život.
Při příležitosti opožděných oslav 100.
výročí založení našeho SDH připravili
naši hasiči pro všechny občany zajímavé odpoledne i pěkný hudební večer.
Moc jim za to děkuji a jsem rád, že ani
večerní chladné počasí skalní příznivce
zábavy neodradilo.
Dále jste také mohli navštívit tradiční
akce pro děti, ale třeba i pro sportovce

věnující se běžeckým závodům mezi
obcemi DSO Časnýř po našich lesních
cestách.
Samozřejmě jsou v plném proudu přípravy na letošní letní sezónu našeho
koupaliště. Pod pergolou u kiosku je
nová podlaha.
V řešení je také nové osvětlení areálu
koupaliště a pódia. Na to máme požádáno o individuální dotaci na Jihomoravském kraji.
V případě, že obdržíme dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, bude naše
koupaliště obohaceno o nové venkovní
„fitnes“ prvky.
Stejně jako v loňském roce budou mít
majitelé Říckarty vstup na koupaliště
zdarma. Podmínkou zůstává povinnost
uhrazení všech obecních poplatků.
V závěru mi dovolte popřát všem hezké
léto, dětem zajímavé prázdniny a pracujícím klidnou dovolenou.
Libor Slabý, starosta

VOTVÍRÁK KOUPALIŠTĚ bude 1.7.2022
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ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Roční období a současné počasí nevytváří sice nejvhodnější podmínky pro
čtení, ale i tak vám nabízím nové knihy, na které se můžete těšit:
Česká literatura:
Viewegh Michal: Dula - příběh stárnoucího umělce a jeho společnice
Hartl Patrik: 15 roků lásky - hrdina
knihy nachází lásku tam, kde by ji
nikdy nečekal
Šíp Karel: Do hrobu si to nevemu vzpomínky, úvahy a historky známého
umělce
Tučková Kateřina: Bílá voda- román
inspirován událostmi 50. let ( internace řádových sester)
Anderle Jiří: Láska za lásku- kniha
autorových vzpomínek na idylické
dětství
Lednická Karin: Životice- popis tragedie z r. 1944, kdy gestapo povraždilo
36 tamních obyvatel
Javůrek Štěpán: Chaloupky- příběh
obyvatel podkrušnohoří, na které
dopadly události obou válek
Whitton Hana: Zimní královna- příběh
Alžběty, manželky českého krále Fridricha Falckého
Skočílková Mirka: Opuštěný důmhlavní hrdinka nachází naplnění svého
života ve staré vilce
Violka- mladá žena přebírá výchovu
malé neteře po tragedii jejích rodičů
Lebeda Jiří: Medulínek a vlaštovička
Jůlinka - další příběh oblíbených
skřítků

Zahraniční literatura:
Morris Heater- Tři sestry- skutečný
příběh tří židovských sester , které
prošly koncentr. tábory
Thompson Gill: Oceán mezi námipříběh chlapce, který byl během války
poslán do Austrálie
Bryndza Robert: Propast smrti- třetí
příběh kriminalistky Kate Marshallové
Masterton Graham: Tanec v ohnijiž 8. díl vynikajících thrillerů
s vyšetřovatelkou Maguirovou
Hawkin Paula: Pomalu hořící oheňdalší vynikající thriller od autorky knihy Dívka ve vlaku
Hepworth Sally: Tchyně- vztah tchyně
a snachy a záhadná smrt té starší
Hodná sestra- thriller o dvou sestrách,
které pojí rodinné tajemství a také lži
Fielding Joy: Na špatném místě- čtyři
ženy zkouší štěstí na on-line seznamce
Sparks Nicholas: Návrat- muž se vrací
na starou chalupu s vidinou jednoduchého života
GRATULACE VENDULE BORŮVKOVÉ

Nahrávka její knihy:
1918 aneb jak jsem dal gól přes celé
Československo
získala druhé místo v soutěži
Audiokniha pro děti a mládež 2021
Kniha v tištěné podobě získala v roce
2019 cenu Magnesia Litera za nejlepší
knihu pro děti a mládež
Hana Staňková, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Projektové dny v MŠ Řícmanice
Projekt pod názvem „PROJEKTOVÉ
DNY V MŠ ŘÍCMANICE „ jsme zahájili v
červnu 2021. Umožňuje zpestření
výuky formou projektových dní, posiluje komunitu rodičů a mateřské školy, poskytuje podporu pedagogům
formou sdílení zkušeností s kolegy z
jiných zařízení. Do projektových dnů
byly zapojeny různé organizace a odborní lektoři z oblasti environmentálního a polytechnického vzdělávání
dětí a z oblasti podpory podnikavosti,
kreativity a logického myšlení dětí.

Byly realizovány projektové dny „
První pomoc není věda“, při kterých si
děti na modelových situacích různých
úrazů samy vyzkoušely „ práci záchranáře“ a naučily se, jak reagovat v da-

ných situacích. Kurz první pomoci
jsme zorganizovali i pro zájemce z řad
rodičů v rámci odborně tematických
setkávání a spolupráce s rodiči dětí.

V oblasti environmentálního vzdělávání jsme zažili programově pestré a
zajímavé projektové dny pod názvem
„ Které dítě bříško bolí, ať zavolá,...“
aneb bylinkový příběh o heřmánku a „
Všeználek a luční svět“, kde děti spolu
se skřítkem Všeználkem prozkoumaly,
jak to vlastně funguje na jejich zahrádce, proč květiny kvetou a proč je
důležité, aby tam bydlel i hmyz. Naučily se pracovat s pomůckami určenými
na odchyt bezobratlých živočichů a
zahrály si na opylovače.
K doplnění tématu „Vesmír“ jsme si
pozvali na projektový den pojízdné
planetárium a „odcestovali“ jsme s
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vesmírným příběhem ze školky, přičemž jsme si vyzkoušeli i pohyb planet
kolem Slunce.

Malá technická univerzita za dětmi
přijížděla s projekty zaměřené na
polytechnické vzdělávání. Programy „
Malý architekt“ a „Malý inženýr““ na
sebe pěkně navazovaly a rozšiřovaly
znalosti a dovednosti dětí.
Měsíc červen ve školce bývá většinou
obdobím výletů. V rámci projektových
dnů mimo MŠ jsme uskutečnili výlet
do Boskovic, kde jsme navštívili „knihařskou dílnu“. Zde jsme poprvé uvi-

děli a vyzkoušeli si knihařského řemeslo, prohlédli si dílnu a knihařské
stroje. Oběd v místní restauraci nám
velmi chutnal. Dalším výletem byla
návštěva ekofarmy Jalový dvůr v Heršpicích. V klidném údolí Ždánického
lesa se nachází malý ráj pastvin, lesů a
zvířecích osadníků. Na výletě do Domu přírody v Moravském krasu s programem „ Putování za kapkou vody“
jsme putovali s kapičkou vody po zemi
i po nebi, zjistili jsme, kde se kapka
vody narodí, kudy cestuje a kde se pak
ztratí. Na chvíli jsme se stali deštěm,
pramínkem vody i mořem.
Blíží se konec školního roku a letní
prázdniny. Ve čtvrtek 30. 6. 2022 od
16.00 hodin máme letos už 14. Zahradní slavnost spojenou se slavnostním pasováním předškoláků. Program
zajištuje divadlo Koráb, takže si užijeme spoustu legrace a zábavy.
Hana Janošková
ředitelka MŠ Řícmanic

T.J.SOKOL ŘÍCMANICE
Jaro v Sokole se neslo v duchu intenzivní cvičební přípravy na největší
sokolskou událost letošního roku Sokol Gym 2022. Na brněnský slet se
naše jednota přihlásila hned s pěti
skladbami od předškolních dětí, až po
seniory.
Dubnová valná hromada naší jednoty
přinesla také změnu ve vedení – novou starostkou Sokola Řícmanice se

stala Renata Diatková a místostarostkou Alena Hegerová. Naši jednotu
chtějí podporovat stejně, jako to v
posledních letech dělala odstupující
starostka Eva Olešovská, za což jí patří
obrovský dík.
Ani během náročných příprav na slet
jsme však nezapomněli na tradiční
sokolské akce.

Na 30.dubna jsme spolu s SDH připravili čarodějnické odpoledne, kde se
malé čarodějky a čarodějové proletěli
na koštěti, soutěžili v metání pavouků
a míchali kouzelné lektvary. Na závěr
hasiči připravili pořádný čarodějnický
oheň. Na konci května pak SDH pořádalo oslavy svého založení, a u toho
nesměla chybět ani jednota Sokol

zkoušely rytířskou jízdu zručnosti, s
Rumcajsem stříleli na veverku, u vodníka lovili rybičky, s Vochomůrkou
poznávali houby a lesní plody a pomáhali Popelce přebírat luštěniny do
správných misek. Tak velká akce se
neobejde bez pomoci dalších spolků v
naší obci, a tak jsme velmi rádi využili
pomoci hasičů, Kolejové i Archy. SK
zajistil občerstvení, a protože počasí
bylo krásné, tak si den užilo nejen 69
soutěžících dětí, ale i jejich rodiče.
Vyvrcholením naší více než půlroční
přípravy pak byl 12. června Sokol Gym

Brno. Předškolní děti pod vedením
Blanky Koutské a Pavly Vojancové
předvedly skladbu s lanem Kabely a
dráty.
Mladší žákyně při vysoupení v Brně

Řícmanice jako správný kamarád.
Ženy-sokolky předvedly na oslavách
část své sletové skladby ve speciálním
aranžmá pro tuto příležitost.
Řícmanské ženy a dorostenky po vystoupení
v Telnici

A že jaro bylo akcemi opravdu nabité,
tak hned další víkend se konal tradiční
dětský den v areálu koupaliště. Letos
na pohádkové téma, kde si děti vy-

Mladší žáci pod vedením Ivany Hegerové nacvičili skladbu: Když nemůžeš,
tak přidej jako poctu Emilu a Daně
Zátopkovým s měkkými skládacími
žebříky.
Ženy a starší dorostenky si připravily
hned dvě skladby. Vzpomínková
skladba Reminiscence byla složena z 3
částí různých sletových skladeb skvělé
sokolské cvičitelky Marie Frantové.
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Skladbu s námi nacvičila Hanka Kvapilová a jako nářadí měly ženy bílé
obruče a florbalové míčky spojené
trikolorovou gumou. Druhou skladbu
Zatanči vedla Renata Diatková a tato
se nesla v rytmu karibských tanců
salsy a bachaty. Starší ženy a muži
nacvičili skladbu Spějme dál pod vedením opět Hanky Kvapilové.
Počasí nám na akci krásně vyšlo a tak
byl stadion Kounicova úplně plný.
Jedna z nejkrásnějších chvil, které
jsme tam jako cvičenci zažili, byl slavnostní nástup všech skladeb. Na ploše
stadionu hrdě stálo tři tisíce cvičenců
a z „velína“ nám státní hymnu zazpívala Monika Kvapilová. Všem se sokolský slet nejen povedl, ale bylo vidět,
že si jej užívají nejen cvičící, ale i diváci, kterých tam bylo další dva tisíce.
Před prázdninami nás čeká ještě kamarádská sokolská výpomoc našim
fotbalistům při jejich oslavách 90 let
založení SK.
Všem našim sokolům a sokolkám děkuji za čas věnovaný týmové práci,
nácviku skladeb a pomoc s organizací
dalších aktivit v obci.
Krásné léto všem!
Renata Diatková,
starostka TJ.Sokol

HURÁ POKLAD!!!!
Jako každý rok, naši předškolní „sokolíci“ zakončili cvičební sezonu honbou
za pokladem,letos na téma - Lesní
skřítkové. Jako každý rok byla připravena trasa značená barevnými fáborky
a po cestě se plnily různé úkoly. Trasa

končila na palouku na Brňance, kde
lesní skřítkové schovali poklad. Skřítkové ho schovali velice dobře, ale
podcenily naše zkoumavé děti, který
poklad hned objevily. Příště se budou
muset polepšit.

Tentokrát to nebylo skutečné zakončení, ale děti se scházely dál při nácviku skladby „Kabely a dráty“, kterou
předvedly nejen na oslavách 100+2 let
založení SDH, ale i v Brně na velké akci
„Sokolské Brno 2022“. Byly nejpočetnější skupinou z naší obce a možná i z
okolních žup. Skladbu nacvičovalo 14
dětí a v Brně se jich předvedlo 13.
Skladba se jim moc povedla a myslím
že děti, ale i jejich rodiče budou mít
na co vzpomínat.
Ráda bych za nás cvičitele ještě i touto
cestou poděkovala všem dětem a
jejich rodičům za perfektní spolupráci
a pomoc při nácviku a samotné akci
„Sokolské Brno“. Bez nich by to skutečně nešlo.
Se sokolským „zdar“ se těšíme na
příští sezonu!
Blanka Koutská

SPORTOVNÍ KLUB ŘÍCMANICE
SPORTOVNÍ
KLUB
OSLAVIL
90 LET

Sportovní klub Řícmanice byl založen
9. července 1932, a protože nejsme
pověrčiví, 90. výročí jsme oslavili už
18.6.2022, tedy o 3 týdny dříve, než je
den „oficiálních narozenin“.

Oslavy byly zahájeny výstavkou dobových fotografií a slavnostní schůzí v
sále Restaurace U Lajcmanů, a po té
jsme se přesunuli do areálu hřiště a
koupaliště, kde hned za vstupem byly
na osmi banerech krátce zobrazeny
„střípky“ z historie klubu.

Slavnostní program pokračoval nejprve zápasem starší přípravky proti
Ochozi, pak hráli starší žáci proti Bílovicím, muži proti Babicím. Vyvrcholením sportovního programu bylo utkání
starších hráčů s týmem Menšíkovy
jedenáctky (tým složený z herců, moderátorů, zpěváků, umělců a bývalých
sportovců). Na našem hřišti jsme kromě Petra Menšíka, bývalých hráčů
Zbrojovky Brno a dalších sportovců a
známých osobností, např. Petra Duchoně, mohli vidět v akci také známé
herce Městského divadla Brno Petra
Štěpána, Jakuba Uličníka a Jakuba
Przebindu.
Celým sportovním odpolednem nás
věcnými i vtipnými komentáři provázel
herec Městského divadla Alan Novotný, který operativně spolupracoval s
organizátory a svým vystoupenímy dal
celé akci slavnostní rámec.

Před zahájením každého zápasu Alan
Novotný jmenovitě představil všechny
aktéry (hráče domácích, hráče hostů a
rozhodčí) a pak následoval „slavnostní
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výkop“, který prováděli naši bývalí
hráči. Výjimkou byl zápas starých pánů, kde naši 2 nejstarší žijící hráči
František Vágner a Jaroslav Olešovský
provedli „slavnostní rohový kop“.
Čtrnáct našich bývalých hráčů obdrželo Pamětní list a „tekutou“ pozornost.
Pod pergolou na koupališti jsme vytvořili „VIP stánek“, který se setkal s velice pozitivní odezvou.
Velkou pochvalu nám vysekli hosté z
SK Babice, kteří budou slavit 90 let
příští rok, když řekli: „kluci, nasadili
jste laťku hodně vysoko“.
Velice oceňujeme pomoc 12-ti „holek
sokolek“, které nám moc pomohly s
organizací a v červených sokolských
tričkách byly nepřehlédnutelné.
Slavnostní program byl zakončen letní
nocí, kde zahrály populární skupiny
Lidopop a Zadáci. Měli jsme štěstí na
počasí, celá akce byla hojně navštívena, setkali se zde bývalí spoluhráči i
protihráči, kteří se spolu už dlouhá
léta neviděli a všichni jsme si to užili.
Byl také vydán výroční buletin, kde je
popsána i vyobrazena historie klubu
od založení až do dnešních dnů. Několik výtisků nám ještě zůstalo, tak kdo
by měl o tuto publikaci zájem, přihlaste se u členů výboru.

Mužstvo mužů předvádělo v uplynulé
jarní sezóně vcelku stabilní výkony a
obsadilo konečné 5. místo. Ovšem
zranění a další důvody nepřítomnosti
některých hráčů si vynutily, že do tří
zápasů musela naskočit řícmanská 51letá legenda Karel Pantůček, jehož
„výpomoc“ byla znát, protože než
soupeř zjistil, že „Kája“ už přece jen
ztratil něco ze své výbušnosti, vázal na
sebe hráče, čímž uvolnil prostor mladším borcům, kteří této výhody dokázali
využít. Ke kuriózní situaci došlo v
předposledním zápase, kdy jsme si do
Chrlic „nějak zapomněli“ vzít dresy a
museli požádat soupeře o zapůjčení
jejich sady, a „odvděčili“ jsme se jim 5ti góly a vítězstvím 2:5. Také v novém
soutěžním ročníku 2022/2023 budeme
hrát II. třídu městský přebor.

Starší žáci dosáhli v jarní sezóně na 3
vítězství a 1 remízu, což však stačilo
jen na předposlední 9. příčku. Ovšem
podstatnější je to, že kluci postupně
vyzrávají a získávají sebevědomí, jehož
výsledkem je to, že chtějí i nadále
zůstat pohromadě a celý tým se tak na
podzim představí jako dorostenci.

Domácí dorostenecké mužstvo vyběhne na náš trávník po dlouhých 30-ti
letech – klukům držíme palce !!!

Starší přípravka na jaře vyhrála všechny zápasy, prohrála pouze s Líšní a
obsadila 3. místo ve skupině „B“. Také
tato sestava zůstává pohromadě a na
podzim se nám představí jako mladší
žáci, kteří hrají na šířku hřiště 7+1.
Věříme, že větší prostor a více hráčů
budou naší výhodou a všichni kluci a
jedna slečna si budou hru užívat.

Nově tvořený tým předpřípravky si
zatím na fotbalové prostředí nesměle
zvyká a jeho aktivity se i nadále soustředí na tréninkový proces. Ovšem
věříme, že na podzim se řady tohoto
kolektivu rozrostou a my budeme
moci vytvořit další mládežnický tým.
Problémem je, že stávající trenérské
duo končí, protože nebude moci z
důvodu pracovních povinností dál

pokračovat. Proto se i touto cestou
obracíme na rodiče těchto dětí, a také
na ostatní, kdo by měli zájem se tomuto nově se tvořícímu kolektivu věnovat, aby přišli v pondělí v 17 hod na
trénink nebo se ozvali na tel.č.
725468855, děkujeme.

Tenisová sezóna „se zajela do svých
kolejí“ a hráči využívají svých předplacených hodin. Po počátečním „nekomfortním“ povrchu už se také zlepšil
stav kurtů a míčky začínají odskakovat
kam mají, což přispívá k lepší herní
pohodě. Také letos se uskuteční tradiční turnaj ve čtyřhrách „3M“, který
je naplánován na 23.7.2022 (hráči,
kteří v tomto termínu o svoje hodiny
přijdou, si je mohou po dohodě se
správci přesunout na jiný termín).
Sportovní klub Řícmanice přeje všem
našim občanům krásné letní dny,
příjemně prožitou dovolenou
a dětem hezké prázdniny.
Za SK Řícmanice
Jaroslav Olešovský ml.
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HASIČI INFORMUJÍ

28. května jsme oslavili výročí 100 let
hasičů v Řícmanicích.
Dobrý den, Řícmanice,
Oslavy se konaly na našem koupališti
za účasti okolních sborů dobrovolných
hasičů, které předvedly svoji činnost.
K tomu hrálo několik hudebních skupin.

K výročí jsme přichystali skromný
zpravodaj, který byl k dispozici návštěvníkům oslav a dále je
k nahlédnutí na stránkách obce. Nyní
si z něj můžete přečíst úvodní slovo
starosty:

Dobrý den, Řícmanice,
takto Vás oslovuji již 10 let v Řícmanickém zpravodaji, dovoluji si tedy
oslovit Vás takto i nyní, a navíc popřát
zdravici našim bratrům a sestrám.
Dostalo se mi té cti, že mohu, jako
současný starosta Sboru dobrovolných
hasičů Řícmanice, mít úvodní slovo v
tomto skromném hasičském zpravodaji, vydaném ke stému výročí hasičů
v Řícmanicích. Založení sboru je datováno na 9. červen 1920 a připomínáme si ho 28. května 2022, na oslavě
100 + 2 let.
Již jako malý kluk jsem chtěl být hasičem a moje máma si vzpomíná, že
jsem hasičům říkal indiáni. Možná
proto, že hasičské přilby byly doplněny koženou ochrannou zátylku, která
vypadala jako dlouhé vlasy indiánů.
Můj klukovský sen se mi splnil a já
jsem se po letech profesionálním
hasičem opravdu stal. Zde jsem se
poprvé začal setkávat i s dobrovolnými hasiči, kteří byli posíláni jako podpora nás, profíků, což je slangové
označení pro hasiče, kteří vykonávají
tuto činnost jako zaměstnání. Moji
kolegové a musím přiznat, že i já, jsme
tyto dobráky, což je opět slangové
označení pro hasiče, kteří vykonávají
činnost dobrovolně, tedy bez nároku
na odměnu, měli za ty, kteří si na

hasiče jen hrají. Podivovali jsme se,
proč ve svém volném čase a zadarmo,
jsou ochotni provádět často podřadnější, nikoliv však nedůležité hasičské
práce. Nakonec jsem to zjistil až zde v
Řícmanicích. Velitel výjezdové jednotky SDH Řícmanice Milan Stejskal mě
přesvědčil, abych vstoupil k místním

hasičům, a to jak do výjezdu, tak i do
sboru. Mohu říct, že jako profesionální
hasič jsem byl zaměstnancem, ale až
teprve nyní jsem hasičem.
Touto cestou chci poděkovat Všem
hasičům, kteří se zasloužili o založení
sboru v Řícmanicích, jejich pokračovatelům a samozřejmě i našim současným hasičům, za jejich činnost a odhodlání pokračovat v tom, co bylo
před 100, respektive před 100 + 2 lety
započato. Děkuji.
za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
“Svatá Markéta hodila srp do žita,
náš agronom Kodl si ho kamsi bodl“
Červen je bezesporu nejkrásnější měsíc, a to nejen u včel. Včelaři se připravují na druhé vytáčení medu, který
už mívá příchuť zajímavějších vůní a
barev. Včely se připravují na výměnu
matky, pokud tak již neučinily. A právě
toto období je vhodné na tvorbu oddělků a zakládání nových včelstev.
Jak už bylo několikrát řečeno, veliký
důraz ve včelstvu se klade právě na
matku, která je v úlu pouze jediná, a
proto se ji dostává maximální péče
včel. Neustále má kolem sebe 10-15
pomocnic, které se zabývají čištěním
královny, zahříváním a krmením mateří kašičkou. Královna se sama nenají,

pomocnice tudíž potřebuje kolem
sebe pořád. Mateří kašička je pro
královnu elixírem mládí a vitality.
Pokud z nějakého důvodu přijde včelstvo o královnu bez náhrady za mladší, nebo výměnou za jinou, je včelstvo
odsouzené k zániku. Dá se říct, že úl je
takové malé království, kde vládne
matka královna. Její vláda však spočívá především v tom, že musí klást
vajíčka v průměrném počtu denně asi
2000, a neboť je na to sama, je pod
stálým tlakem svých podřízených. I
královna jednou zestárne. V tomto
případě včelstvo narazí matečníky. Do
15 dnů je nová matka na světě. Obvykle bývá pro všechny případy v úlu
matečníků více. Zákon matriarchálního soužití se bezmilostně postará o
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likvidaci nadbytečných matečníků.
Nově vylíhnutá matka použije žihadlo
a stávající matečníky propíchne, tím
dojde k usmrcení líhnoucích se ostatních matek čekatelek. Pokud je včelstvo dostatečně silné, pak dochází
vyrojení poloviny včelstva se starou
matkou, které tak opouští původní
obydlí. Pokud již stará matka neklade,
dojde k tiché výměně matek a starou
matku bez milosti nahradí matka nová. Stará je usmrcena. Jen ve výjimečných případech zůstávají v úle matky
dvě. Stará i nová.
Jak už zde bylo napsáno, mateří kašička je elixírem mládí nejen pro včelí
matky, ale říká se ji elixír mládí i v
lidském životě. Může tvořit doplněk
stravy a funguje údajně proti stárnutí,
tvorbě vrásek, ale častěji se s ní setkáme v dámské kosmetice v podobě
pleťových krémů a mastí. Nejen včelí
matka chce být stále mladá a krásná.
Ale i my si umíme poradit a doplňkem

stravy je nám nejbližší vitamín B v
podobě tekutého vařeného a řádně
chlazeného moku s bohatou pěnou,
oblíbeného právě v těchto letních
měsících.
A jak už se stalo pevným zvykem, tak
tedy jeden vtip závěrem.
Lísteček za sklem zaparkovaného auta: “ Zpráva pro zloděje: Nádrž je
prázdná, radio nemám a motor je
vylágrovaný.” Druhý den přibude druhý lísteček: “ Pro majitele auta: Takže
kola jsou ti taky na prd.”
A neboť se blíží období prázdnin a
dovolených, nechť nám chutnají doplňky stravy, ať už jde o pleť, mládí,
nebo krásné postavy. Tak ať nám bzučí i o prázdninách
Za řícmanské včelaře
Pavel Harry Křížek

ZAHRÁDKÁŘSKÝ KOUTEK
Jaro 2022
První čtvrtletí letošního roku přineslo
do naší mrazové kotliny ukázkové
stepní počasí s naprostým minimem
srážek (50mm za první 4 měsíce),
nadprůměrným slunečním svitem,
častými větry a nekonečnou sérií
dubnových mrazivých nocí.
V takových podmínkách je pěstování
čehokoli kromě mrazuvzdorných
opuncií nesmírně náročné a gratuluji
všem, kteří se přes to nějak dokázali
prokousat až do konce května, kdy
konečně vydatněji sprchlo a noční
teploty přestaly padat pod nulu.
Navzdory drsným okolnostem odkvetla většina ovocných druhů velmi
dobře, pomrzly spíše brzy rašící dřeviny jako meruňky (o jejich naprosté
nevhodnosti do zdejší lokality jsem již
psal) či některé odrůdy třešní, které
poškodil mráz ještě v zavřených pupenech. Nějaké ztráty jsou i na bobulovinách, menší úroda bude z černých
rybízů, zimolezů či drobnoplodých
typů kiwi. Obsypané plody jsou naopak letos jabloně, tam bude potřeba
provést částečnou probírku. Podobná
situace je u kdouloní, které díky
pozdnějšímu kvetení unikají pozdním
mrazíkům a rovněž přeplozují.
V plném proudu je sběr zimolezů,
jakožto prvního jarního ovoce. Mezi
jednotlivými odrůdami, kterých mám
se sbírce několik desítek, jsou značné
rozdíly ve velikosti a tvaru bobulí,
úrodnosti a také v chuti. Zejména ty

sladší keře se vyplatí důkladně zasíťovat před nálety drozdů, kosů a
jiného ptactva, jež se touto dobou
rádo “cpe” ovocem. Část se sní
v čerstvém stavu (někdy už při sběru), něco se rozmačká s trochou cukru a zamíchá s kysanou smetanou,
zbytek putuje do mrazáku. Pokud se
podaří nasbírat opravdu hodně plodů, tak z nich vyrábíme velmi chutný
džem.

Veškerá teplomilná zelenina je už
venku na záhonech. Kromě klasiky
v podobě rajčat, paprik, dýní, cuket či
patizonů pěstujeme úspěšně již několik sezón velmi oblíbená pepína a
letos na zkoušku i nějaké lilky.
Na všechny tyto rostliny z čeledi lilkovité mají spadeno slimáci, kteří se
nyní mezi dešti objevují v ohromném
množství a je nutné jejich počty redukovat. Koho nebaví běhat po
setmění po zahradě s baterkou, sáh13

ne po osvědčených modrých granulích. Kromě slimáků se letos nebývale
daří mšicím, jež se objevují i tam, kde
by je člověk jinak nečekal. Chemii na
ně používám jen v nezbytně nutných
případech, spíše se snažíme o přírodnější postupy, takže děti již automaticky hlásí výskyt kdejaké zaběhlé
larvy slunéčka a ta se pak obřadně
přenáší na vrcholky paprik nebo
kamkoli jinam, kde je potřeba.
Kdo pěstuje révu, měl by mít již
hotový podlom (vylámání přebytečných výhonů a květů) a pohlídat si

kvetení, po kterém je stále ještě
vhodná doba na ošetření rostlin proti
padlí. Tato houbová choroba se objevuje paradoxně spíše během teplejšího počasí, kdy dochází ke střídání
vlhkosti vzduchu. Hodně pomáhá
udržovat keře vzdušné, preventivně
lze sáhnout po nějaké šetrné chemické ochraně – například sírou (přípravek Kumulus).
Michal Hladký
plna.zahrada@gmail.com
www.plnazahrada.cz

KOLEJOVÁ
Vážení příznivci nejen železnice,
tak jsme přežili Velikonoce, dokonce
už i bez rozestupů a dokonce jsme i na
chvíli odložili náhubky. Ale jak vidno,
moderní svět potřebuje lidi držet v
napětí a strachu před apokalypsou, A
tak covid v jeho pauze vystřídal kromě
válečnáho konfliktu mezi Ruskem a
Ukrajinou také virus opičích neštovic.
Napadá mě co příjde, až těm nahoře
dojdou nápady...
Každopádně i my odložili náhubky a
nasadili pracovní rukavice. Abychom
po zimě uklidili u Ježkova mostu v
Blansku. Trefili jsme se dokonce do
období, kdy se uklízelo leckde v rámci
akce Uklidíme Česko. Sešlo se nás
vcelku dost, dorazili i ti, se kterými
jsme se déle neviděli a pomohli i dobrovolníci ze železniční průmyslovky v
České Třebové. Koncem dubna jsme
rovněž zavzpomínali na loni zesnulého

pana předsedu. Sešli jsme se v restauraci U Slunce v Blansku, tam totiž
předseda dlouhá léta chodil na pivo.
V květnu se spolek podílel na jiné
vzpomínkové akci, letos uplynulo 60
let ode dne, kdy projel poslední vlak
po Staré Tišnovce. Tedy původní trati
Brno-Tišnov, v její původní trase. Jeden z načich členů, Jiří Ambros, byl
dokonce spoluautorem knihy Poslední
vlak brněnským severem. Tato publikace seznamuje lidi právě s celou
historií i ukončením provozu na dnes
zaniklé trati. Městská část Brno Sever
uspořádala vzpomínkovou akci. Součástí byla komentovaná vycházka po
zhruba původní trase, kde lze ještě
dnes nějaké stopy po železnici objevit.
Zájem byl nebývalý, dorazilo více jak
600 lidí, Tento dav za doprovodu policie a Kolejáků v dobovém vyrazil z
Tkalcovské směrem na Vranovskou

ulici. Zde lze dodnes spatřit zbytky
mostu. Na jednom z pilířů nedaleko
zastávky MHD, byla odhalena pamětní
deska a lidé mohli mimořádně i na
most vystoupat. Poté proběhl v nedalekém parku Tišnovka křest publikace.
Zakončil to koncert skupiny Baobab na
Musilce. Původně jsme měli v plánu v
dobovém doprovodit hasičské oslavy v
Řícmanicích a okrášlit tak historickou
techniku. Nicméně vlaková vzpomínka
dostala přednost. Dále jsme absolvovali tradiční Dětský den v obci, konaný
na koupališti. A ještě nás čeká železniční veletrh Rail Business Days, konaný na výstavišti v Brně. Zde bude k

vidění i francouzská vysokorychlostní
jednotka TGV, taky už historická, z 80.
let minulého století.
Dále chystáme i vlastní akce pro děti i
dospělé, jak tady v obci, tak v okolí. O
jejich konání budeme informovat na
webu, i naší vývěskou.
Užijte léta a sluníčka, než si zase nasadíme na podzim náhubky a nenechte
se zastrašit katastrofickými scénáři
vlád a nadnárodních korporací.
Za Kolejovou z.s.
Karolína Kyzlinková

ARCHA
Archa vyplouvá do druhého roku
První rok fungování Archy Řícmanice
je za námi, takže dovolte krátkou bilanci. Během té doby jsme provozovali
čtyři kroužky – Zálesáky, Zemi příběhů, Stroj času a Klub deskových her –
a každý z nich si našel své nadšené
členy. Zorganizovali jsme také několik
veřejných akcí – strašidelnou Halloweenskou stezku, světýlkové Vánoční putování Řícmanicemi, výtvarné
Svátky jara, ale také jsme se věnovali
tajemstvím lidského mozku a paměti a
uspořádali jsme bazárek dětského
oblečení.
Díky našim milým dárcům jsme dále
zvelebili vybavení maringotky, za pří

Archa Řícmanice na Dětském dni 2022
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spěvek od obce jsme pořídili kompostovací toaletu. Testovací provoz
odhalil největší potíž a tou je osvětlení
maringotky v zimních měsících, kdy se
brzy stmívá. Obec ale přislíbila řešení
a snad se tak brzy dočkáme elektrické
přípojky, která se na pozemek tak jako
tak plánuje.
Jaké kroužky tedy od září spustíme?
Pokračovat budou oblíbení Zálesáci,
kde se děti učí milovat přírodu a trénují praktické fígle, které jim usnadní
pobyt v ní. Osádka Země příběhů dostane vlastní pokročilý kroužek nazvaný Družina dobrodruhů. Pro všechny
nováčky, kteří by chtěli objevovat
fantasy světy, zažívat dobrodružství a
hrát nejrůznější společenské a outdoorové hry, startuje kroužek Tajemství
ztracené Archy.
Sbírka deskovek, rodinných, karetních
a kvízových her už v maringotce zabírá
několik polic a přibudou k ní i knihy a
příslušenství z edice ALBI Elektronická
tužka. Zapůjčit si jednotlivé kousky
bude možné během kteréhokoli z
kroužků, pravidelný a volně přístupný
Klub deskových her, ale samozřejmě
otevíráme také. S nejrůznějšími výtvarnými technikami a styly se děti
seznámí na Výtvarném kroužku pro
první stupeň. A snad se tentokrát
najdou i zájemci o Včelařský kroužek,
na němž si účastníci vyzkoušejí včelaření doslova i na vlastní kůži.
Většina z výše zmíněných aktivit je
koncipována pro děti z prvního a druhého stupně základní školy. Nově ale

přidáváme Archanděly, nepravidelný
klub pro mládež od 12 let určený k
tříbení a prezentaci vlastní literární,
dramatické a výtvarné tvorby. Výstupem ze setkávání bude online literární
almanach nebo přímo veřejné čtení.
Tímto počinem
vlastně navazujeme na Dětskou přílohu Zpravodaje, kterou si možná pamatujete z let před covidem.
Pro dospělé všech generací chceme ve
spolupráci s knihovnou organizovat
„Kulturní úderku“ čili nepravidelná
setkávání nad knížkami a zajímavými
kulturními akcemi z divadelního i výtvarného světa.
V nadcházejícím školním roce samozřejmě plánujeme také tématické
akce pro širokou veřejnost. Dozvědět
se víc můžete přímo od nás ve čtvrtek
30. června od 17 hodin u maringotky
Archy. Pálením ohně, hrami, nejrůznějšími výtvarnými aktivitami a hostinou totiž symbolicky uzavíráme starý
školní rok a otevíráme ten nový. Pro
ty, kdo se s námi setkávají poprvé:
maringotka Archy stojí na obecním
pozemku „přes silnici“ naproti multifunkčnímu hřišti.
Podrobné informace najdete na FB
Archa Řícmanice nebo na webu
www.archaricmanice.webnode.cz
Těšíme se na vás!
Za Archu Řícmanice
Vendula Borůvková
a Simona Kalusová
http://archaricmanice.webnode.cz

ORA ET LABORA 2010
Odkaz velikonoc
Pro mnoho lidí jsou velikonoce vnímány pouze tím svatým týdnem, zakončeným vzkříšením ukřižovaného
Ježíše Krista. Pro nevěřící je to velikonoční pondělí, spojené s pomlázkou a
tím jsou velikonoce za námi.
Ježíš, který byl třetí den po své smrti
na kříži vzkříšen, tak se ještě téměř
sedm týdnů zjevoval lidem, kteří jej na
pozemské pouti doprovázeli. Celou tu
dobu dvanáct učedníků, kteří s ním
procházeli města a vesnice a viděli
uzdravení nemocných, vyhnání zlých
duchů, vzkříšení mrtvých a mnoho
jiných činů, které naprosto vybočovaly
z fyzikálních zákonů a nebylo možné je
na základě poznatků vysvětlit, připravoval na tu skutečnost, že oni budou v
Ježíšově jménu v této službě pokračovat.
První neděli v červnu byla právě ta
doba, kdy Ježíš poslal každému z těch,
kteří jej doprovázeli duchovní sílu,
odvahu a velké nasazení pro tuto
službu. Oni se potom s velkou odvahou a nasazením a beze strachu rozešli všemi směry a hlásali Ježíšovo učení
všude, kam přicházeli. V Ježíšově jmé.

nu konali také mnoho zázraků. To je
tak silný a pravdivý odkaz, že když se v
dnešní době stane nehoda s tragickými následky, můžeme pozorovat, že se
na tom místě objeví kříž. Znamení,
které představuje přechod z tohoto
života, který je konečný, do života
věčného.
V evangeliích čtyři učedníci popsali
podstatnou část toho jak a co Ježíš
učil, jaké činy vykonal a pravidla pro
život, aby lidé žili v míru, radosti a
pokoji. Vždy, když lidstvo tato pravidla
opustilo, začali mít problémy.
V současnosti žijeme dobu, kdy pravidla Ježíšova učení pro mnoho lidí nic
neznamenají. Žijí pouze pro tělesné
požitky a jejich duševní schránka je
vyprahlá. Věří pouze tomu, co je jim
předkládáno sdělovacími prostředky.
Žijí ve strachu ze zítřka, v napětí a jsou
ochotni přijímat různá doporučení a
rady, které jim ve skutečnosti ubližují.
Jsou ale stále mezi námi jedinci, kteří
umí používat rozum ve spojení s Ježíšovým učením a beze strachu ukazovat cestu pravdy, spolupráce, radosti a
velké naděje, že se lidstvo vrátí k učení, které je založeno na víře, umění
odpouštět
a
na
spolupráci

Za Ora et labora 2010 Leoš Kubíček
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ŠKOLA OTAKÁREK
Cestou k registrované lesní základní
škole
Jaro se přehouplo do teplých dní tak
rychle, že jsme si ho skoro ani nestihli
užít. Přesto jsme pozorovali probouzející se přírodu - sněženky, koniklece,
poslední spící netopýr v jeskyni, déšť,
duhu i sluníčko. Prozkoumali jsme
různé skořápky, zjistili, že každé vejce
je jinak velké nebo má jinou barvu.

Pravidelně se potkáváme se Zsuzsi,
lektorkou angličtiny a umění, nad
tvořením v angličtině. Zsuzsi má neotřelé nápady, což můžete vyzkoušet
na našem příměstském táboře v Babicích. Během jara jsme si vyzkoušeli
sázení stromků v lesní školce v Rudicích, koukli na vodní hmyz v Bílovicích
nebo poznávali státy Evropy. Navštívili
jsme LMŠ Šemíček a koukli na divadlo
o tom, jak se spolu baví stromy.
Nejdůležitější událostí uplynulých dní
bylo potvrzení zápisu naší školy do
rejstříku škol, což znamená, že od září
budeme oficiální školou! Hlavní sídlo,

školní budovu, budeme mít ve Křtinách, z Řícmanic ale neutíkáme.
Pro příští školní rok budeme obě místa
kombinovat podle počasí.

Na léto chystáme, stejně jako loni, dva
příměstské tábory. Termín v Řícmanicích je plný (ještě je možné se přihlásit
jako náhradník), na druhém, srpnovém v Babicích, je ještě pár volných
míst. Naše žáky čeká po posledním
přezkoušení volné léto, nás dospělé
příprava nových prostor. Můžu říct, že
už se na ně moc těšíme!
Krásné a pohodové léto přejeme i
vám!
Zuzana Čížková
www.skolaotakarek.cz
Fotografie do tohoto zpravodaje
poskytli :
Libor Prokop,Věra Alexová, Tomáš
Gesheidt, Hana Janošková, Zuzana
Čížková, Simona Kalusová, Eva Olešovská
Za fotografie všem děkujeme !

ŘÍCMANSKÉ HODY 2022
Stárky, stárci a příznivci
Řícmanských hodů,
po třech letech se opět
oblečeme do krojů a
rozzáříme Řícmanice. Do kalendářů si
poznačte sobotu 27. srpna 2022.
K tanci a poslechu nám zahrají Žadovjáci, kteří jsou u nás jako doma. Hodová
chasa si již vybrala hlavní stárky pro
letošní rok. Budou jimi Valerie Ledererová a Antonín Vlk. V kroji nejdou poprvé, tak moc dobře ví, co je čeká.
Hlavní část hodů se jako každoročně se
odehraje v areálu koupaliště. Letos
s novým podiem. Neděle 28.8.2022
bude patřit hodovým dozvukům. Zahra-

je cimbálová muzika Linda. Kroje již
máme objednané. Pokud to však někdo
promeškal, ať se co nejdříve obrátí na
Lenku Rovenskou, tel. 774 734 316.
Věříme, že přijďte v hojném počtu.
Víno, dobrá zábava i tombola budou
připraveny. Těšíme se na Vás.
Smutek nechodí jen po horách, ale i po
lidech. Nedávno nás bohužel opustil
pan Jiří Noss, který byl dlouholetým
podporovatelem a fandou hodů. Byl
pro nás autoritou i inspirací a my na něj
budeme vždy v dobrém a rádi vzpomínat.
Ivana Hegerová za organizátory

SMUTNÁ ZPRÁVA
V neděli 19. června 2022 nás náhle
opustil náš kamarád, muzikant, fotbalista, krojovaný účastník všech hodů
a člověk s veselou povahou

Ing. Jiří Noss
ve věku nedožitých 80 let.
Jirka patřil mezi dobré duše naší dědiny, měl rád především dobrou zábavu a
k ní patřící také dobré jídlo a pití a společnost.
Poslední stisk ruky věnoval symbolicky
svým kamarádům fotbalistům na slavnostní výroční schůzi SK Řícmanice
dopoledne 18. června 2022.
Čest jeho památce.
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KALENDÁŘ AKCÍ
ZAHRADNÍ SLAVNOST A PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ
Ve čtvrtek 30.6.2022, pořádá MŠ Řícmanice
VOTVÍRÁK KOUPALIŠTĚ
V pátek 1.7.2022 od 15:30
Program i občerstvení bude zajištěn pro plavce i neplavce, malé i velké
TRADIČNÍ TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH 3M
23.7.2022
ŘÍCMANSKÉ HODY 2022
V sobotu 27.8.2022 v areálu koupaliště, hrají Žadovjáci
Neděle 28.8.2022 Hodové dozvuky, hraje Linda
SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
Neděle 11. září 2022
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Pátek 23. a sobota 24. Září volby do zastupitelstev obcí
Pátek 23. září – 14:00-22:00, Sobota 24. září – 8:00-14:00
HASIČSKÝ KOTLÍK
v sobotu 24. září, pořádá SDH
CYKLOZÁVODY
V neděli 25.září , pořádá TJ.Sokol

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. 9. 2022. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1. 9. 2022.

Společné foto starších hráčů s Menšíkovou jedenáctkou

Ocenění bývalých
hráčů a funkcionářů

Holky děkujem !!!

Oslavy založení SDH Řícmanice 100+2

