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MATEŘSKÁ ŠKOLA – SÁZENÍ KEŘŮ SE ZAHRADNICÍ

VYCHÁZKA MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠEMÍČEK

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
srdečně vás zdravím v době končícího
léta. A je dobře, že nás rychle neopouští a chladné období si zatím dává
načas.
Co se u nás přes léto událo?
Začátkem července byla dokončena
výstavba vodojemu a doplnění vodovodního řádu. V současné době jsme
již nezávislí na okolních obcích a v
případě běžných závad nebude docházet k okamžitým odstávkám dodávky vody.
Také jsme opravili komunikaci na ulici
Fűgnerovo návrší.
Za přispění sponzorského daru jsme
opravili komunikaci Havlíčkova v úseku ke sběrnému místu.
Po problémech se konečně začaly
opravovat schody v lokalitě Na Skále.
Hotové by měly být do konce měsíce
září.
Ze sponzorských peněz byl udělán
nový povrch sjezdu na parkovací plochu u multifunkčního hřiště.
Práce také proběhly na našem obchodu. Byla vyčištěna střecha, natřena
fasáda a okna. Také byla zazděna

nepoužívaná okna. Na obchodu ještě
probíhají další drobné úpravy, počítá
se i s „květinovou“ úpravou okolo
obchodu.
Jistě jste nepřehlédli, že v prostoru u
obchodu, v místě u přechodu na návsi,
je umístěn schránkový box společnosti
Zásilkovna. Bude v provozu v brzké
době. Zásilkovna řeší technické problémy se signálem připojení. O zprovoznění vás budeme informovat.
Prostor kolem boxu bude ještě upraven.
Kromě stavebního ruchu se nám do
normálu vrátil i život kulturní a společenský. Všechny naše spolky jsou opět
aktivní a v plné síle. Zde bych jim rád
poděkoval za jejich letní činnost i za
akce, které ještě chystají. Na příští rok
se můžeme těšit na využívání ke kulturním akcím nového pódia. To jsme
získali z dotace s družební obcí Dolné
Saliby. Je umístěno na koupališti.
Na závěr přeji dětem úspěšný, a hlavně celý školní rok a nám všem pevné
zdraví a příjemný konec léta.
Libor Slabý, starosta

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
již několikrát jsme informovali, že
naše obec získala dotaci na domácí
popelnice na tříděný odpad, nové

železné kontejnery na sběrné místo a
úpravu ekodvoru.
Samotný domácí sběr tříděného odpadu bude zahájen od měsíce dubna
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2022. Předpokládáme, že popelnice se
budou vydávat občanům během měsíce března 2022.
Před zahájením domácího sběru tříděného odpadu se uskuteční veřejné
setkání se zástupci naší svozové firmy,
kteří nás budou informovat o svých
zkušenostech z jiných obcí, kde je již
domácí třídění zavedeno a bude zde
také dostatek prostoru pro dotazy
občanů. O termínu vás budeme včas
informovat.
Dále na tomto místě žádám občany,
aby věnovali třídění odpadu větší
pozornost. Znamená to nejen třídit
více, ale i správně.

Největší problémy jsou u třídění papíru, které stále vídám v modrých kontejnerech nejen u obecního úřadu.
Níže vidíte 2 fotografie, jak se změní
naplnění popelnice, pokud obětujeme
asi 2 minuty svého času a nenacpeme
do kontejneru celé krabice. Nejdražší
položkou na likvidaci odpadu je doprava. A proto pokud nebudeme přeplňovat kontejnery nesloženými krabicemi, můžeme ušetřit významnou
částku peněz zavedením delších svozových intervalů
Libor Slabý, starosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v roce
2021
Volby se uskuteční:
v pátek dne 8. října 2021 od 14.00
hodin do 22.00 hodin.
v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Místo konání voleb je budova obecního úřadu – Komenského č. p. 68 – v
sále knihovny v prvním patře.
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Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky. Bez uvedených dokladů nebude voliči umožněno
hlasování.
Chce-li občan volit mimo trvalé bydliště, musí na svůj či na zastupitelský
úřad doručit žádost o voličský průkaz
písemně do 1. října, nebo osobně do

6. října do 16.00 hodin. Obecní úřady
začnou voličské průkazy vydávat 23.
září 2021.
Volič může ze závažných, zejména
zdravotních důvodů požádat o odvolení do přenosné volební schránky. Je
možné požádat i ve dnech voleb, ale
prosíme občany, aby se přihlásili již
před konáním voleb (tel. 545 227 567
nebo 725 908 876).
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky do domovních schránek v místě
trvalého bydliště. Nemovitosti, které
nejsou viditelně označené číslem popisným nebo evidenčním hlasovací
lístky neobdrží, občané mohou požádat o hlasovací lístky ve volební místnosti.
Volič po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků vstoupí do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro
výběr hlasovacího lístku volič vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku, který vkládá do
prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich
dává přednost (udělení preferenčního
hlasu). Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží

volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.
Zvláštní způsoby hlasování
Pokud bude k 15. září 2021 trvat stav
pandemické pohotovosti nebo nouzový stav alespoň pro část území, bude
spuštěno speciální hlasování pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu Covid19. A to buď:
· Ve středu 6. října od 08.00 do 17.00
hodin z auta na volebních drive-in
stanovištích.
· V pátek 8. října (mezi 08.00 - 22.00
hodin) a v sobotu 9. října (mezi 08.00 14.00 hodin) do zvláštní přenosné
volební schránky v místě izolace/karantény. Objednat příchod komise je nutné od čtvrtka 7. října do 20.00
hodin na tel. čísle, které zveřejní příslušný krajský úřad.
Dostupné bude alespoň jedno drive-in
stanoviště na okres. O množství rozhodnou krajské úřady, které nejpozději 23. září zveřejní jejich adresy.
Upozornění pro občany:
Žádáme občany, aby si na svých nemovitostech umístili viditelně číslo
popisné nebo číslo evidenční a poštovní schránku z důvodů roznosu pošty a volebních materiálů.
Petra Katolická, OÚ

ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Tak je léto za námi, uběhlo rychleji,
než bychom si přáli. Opět stojíme na
pokraji podzimu, začátku nového
školního roku a očekávání dalšího

vývoje v covidové situaci i celkově
v naší zemi.
Návštěvnost v knihovně v letních měsících byla zhruba stejná jako
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v minulosti. Ne příliš velká, protože
jistě většina čtenářů byla ráda, že po
období všech uzávěr, po on-line výuce
žáků a homeoffices dospělých, si může plnými doušky užívat přírodu, sluníčko, koupání, výlety a dovolené. Ale
i tak prošlo knihovnou v létě kolem 80
našich občanů a vypůjčili si celkem
zhruba 200 knížek. A aby bylo stále co
nového nabízet, zakoupili jsme opět
nějaké nové knihy, jejichž seznam
přikládám:
Čeští spisovatelé:
Tejkalová Jiřina: Já a štrúdl a 55+, dvě
na sebe navazující knihy ze života
dnešních žen středního věku, Miss
cirkus- životní peripetie mladičké
kuchařky
Katalpa Jakuba: Zuzanin dech- osud
mladé židovské dívky během německé
okupace
Pekárková Iva: Dům bez zrcadel- život
pendlerky, jejíž lidská hodnota je
v různých zemích různá
Fučíková Renata: Hrdinky- příběhy
významných českých žen od nejstarších dob až do dneška
Váňová Magda: Zapomeňna minulost-román je zrcadlem životů tří žen
úspěšného lékaře
Harasimová
Markéta:
Smrtelný
hříchtěžký život mladé dívenky, sexuálně zneužívané otcem
Müller Jan: Rebel Hnízdil- rozhovory
s MUDr. Janem Hnízdilem, s odvahou i
humorem
Roth Jiří, Šlachta Robert: Čas na odvahu- příběh vzniku hnutí Přísaha

Zahraniční spisovatelé:
Knedler Magda: Porodní sestra
z Osvětimi- příběh inspirovaný skutečným osudem polské sestry
Jacobs Anne: Panský dům, Návratzávěrečný díl ságy o německé průmyslnické rodině
Nebe nad Kilimandžárem-osud mladé
dívky, ocitající se v Africe
Genova Lisa: Poslední věta- tragický
osud vynikajícího klavíristy, který závažně onemocněl
Lapena Shari: Její konec - spokojené
manželství do zjištění, že manžel lže a
možná i vraždil
SteadmanCatharine: Hrob pro mého
manžela- slibné líbánky vyústí v boj o
život
DoehnertRodica: HotelAdlon- rodinná
sága majitelů legendárního hotelu
Sparks Nicholas: Život ve dvou- osud
muže, který se po rozpadu manželství
stará o malou dcerku
Moyes Jojo: Poslední dopis od milence – příběh vášně, nevěry a ztráty,
který byl i zfilmován
Gibney Patricia: Andělé smrti, Ukradené životy, Stará tajemství, Nebezpečná místa – thriller, 4 případy
Dětská literatura:
Hawking Lucy: Jirka a loď času- závěr
Jirkovy cesty na měsíc.Příběh Jirky a
řada informací o vesmíru
KinneyJeff: Strašidelné historky báječného kamaráda. Další příběhy již
známých hrdinů

Hana Staňková, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Blížíme se do finále...
Ano, je to tak. V rámci získané dotace
SFŽP “ Přírodní zahrada MŠ Řícmanice“ se blížíme do finále a už provádí-

me dokončovací práce. Čerpání dotace bude splněno v daném termínu do
konce října 2021. Na zahradě máme
mnoho nového a zajímavého, stala se
pro nás příjemným prostředím,
kdejsme rádi a cítíme se dobře.
Nejen děti, ale i rodiče, prarodiče,
rodiny jsou nejraději na zahradě, posedí, pohrají si s dětmi, povykládají si
se zaměstnanci školky. Je útulná, vybavena a připravena na hry, pozorování přírody, učení se venku, odpočinek, relax a další různorodé aktivity.
Každý, i zvířátka, si tu najde své „místečko“. Jsem velmi ráda, že se to vše
podařilo a děkuji , kdo nám s tím pomohl. Byl to velký kus práce, který
také spočíval v obětavosti, trpělivosti
a vynalézavosti zaměstnanců školky a
jim patří velký dík. Po návštěvě certifikátora přírodních zahrad jsme dostali
nabídku stát se ukázkovou přírodní

zahradou. To by znamenalo ještě další
práci v rámci legislativy amnohých
detailů. Tak uvidíme. Pokud se mi
„dílo“ podaří, mám v plánu na jaře
2022 uspořádatDny otevřených dveří
pro občany naší obce, veřejnost a
další zájemce.

Myslím že, přísloví “Komu se nelení,
tomu se zelení" určitě platí. Všichni
přece víme, že například takový pilný
zahrádkář si může v době sklizně užívat plodů své práce a ževýsledky přináší každé vynaložené úsilí. Do značné
míry může ale toto pravidlo platit
inaopak: "Komu se zelení, tomu se
nelení."
MŠ Řícmanice
ředitelka Hana Janošková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEMÍČEK
V létě jsme se společně ve školce setkávali opravdu krátce. Jen jsme se
rozkoukali po nuceném uzavření škol,
už tu byl konec školního roku. O to
intenzivněji jsme si ale užívali společných chvilek trávených v naší lesní
školičce spolu s naším kamarádem
skřítkem Hvozdomilem. Kromě běžnýchčinností ve školce nechyběly vyjížďky na konících, stavění domečků
pro skřítky, zpívání adovádění, tvoření
v keramickém kurzu. Poslední červnový týden, za krásného slunečného dne
a za doprovodu tří kouzelných lesních
víl jsme se s kamarády, tetami a školkou rozloučili “Svatojánskou slavností”. Bylo to magické odpoledne provoněné nejen vůní blížícího se léta, ale i
kouřem slavnostního ohně. Loučili
jsme se se „zvláštním“ školním rokem,
ale i s dětmi, které už do školky v září
nenastoupí. Některé budou docházet
do jiné školky, ale hlavně čtyři “naši”
předškoláci v září usednou do lavic
základních škol. A aby na kamarády
nezapomněly, odnesly si všechny děti
na památku „školkové pexeso“ s fotkami těch, které ve školce za celý rok
potkávaly. Hurá, prázdniny! Hurá,
výlet! Společně s rodiči a sourozenci
nás autobus odvezl do Svitav. Někteřívýletníci jeli takovým „velkým“ autobusem, a tak daleko poprvé. O to větší
to byl zážitek. Cesta nám u zpívání s
kytarou uběhla rychle a vesele. Než
jsme se nadáli, už jsme vystupovali ve
Svitavách, abychom si na náměstí v
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informačním středisku pořídili základní vybavení nutné pro absolvování
„Sváťovy zážitkové cesty“. Sváťa je
skřítek žijící u rybníčku Rosnička a
potřebuje pomoc dětí při vysvobození
labutí princezny. Dobrodružná cesta
vede kolem malebného rybníčku, kdy
na jednotlivých stanovištích děti pomocí dřevěné hrací kuličky plní zajímavé úkoly. Navštíví tak osm pohádkových říší.

Nakonec se nám všem společně podařilo princeznu vysvobodit a domů
jsme si přivezli nejen dřevěnou hrací
kuličku, ale i spoustu předprázdninových zážitků. Pokud jste ještě se svými
dětmi ve Svitavách na Sváťově dobrodružné cestě nebyli (Lesní rekreační
areál Brand), vřele doporučujeme.Prázdniny a léto začalo, ale v Šemíčkovi ticho a smutno nebylo. V
srpnu některé děti ze školky spolu s
novými kamarády čekalo další lesní
dobrodružství. Na příměstském táboře, který Lesní mateřská škola Šemíček
pořádala, dobrodruhové pomáhali
chrobákovi Rudovi při rozluštění záhady. Odvážně putovali Hvozdem,

sestavovali mapu, překonávali překážky, luštili tajná znamení,aby se jim
nakonec záhadu zdárně podařilo rozluštit, a tak společně zachránit děti
hovnivála Rudy.A je tu září, hurá do
školky!První zářijový den dal jasně
znát, jak moc jsme se všichni na sebe
těšili a jak jsme si vzájemněscházeli.
Letos máme osm předškoláčků, školka
je plně obsazená. Abychom alespoň

částečně uspokojili velký zájem, nově
otevráme pro šest malých dětí dětskou skupinu, „Lesní školkuČekanku“.Máme před sebou spoustu podzimních zážitků, výletů a budování, ale
to až příště.Přejeme vám krásný a
pohodovýpodzim!
Jitka Martínková,
učitelka LMŠ Šemíček

SOKOL ŘÍCMANICE
Stejně jako v minulých letech i letos
jsme v letních měsících pořádali na
parketu koupaliště cvičenípower jógy
scvičitelkami Blankoua Silvou. Každý
čtvrteks Verčou probíhala hodina
Body attack. Tedy téměř každý týden,
pokud počasí dovolilo. Jednu hodinu
za krásného počasí jsme si zpestřily
oblíbeným aquaerobikem.

V sobotu 28. srpna jsme sespolupodíleli na pořádání Hodových ozvěn. Snad
se nám společně se sportovním klubem a dalšími hodovými nadšenci
podaří udržet hodovou myšlenku a
hody 2022 budou zase chloubou celé
obce, jak jsme z minulosti zvyklí.

V těchto dnech dokončujeme rozvrh
pro rok 2021/2022 a od října bychom
chtěli zahájit pravidlné cvičení. Opět
nabízíme možnost cvičení pro všechny
věkové kategorie, florbal i stolní tenis.
Také začnou nácvičné skladeb pro
Sokolské Brno. Jedná se o mezisletový
projekt, slet Brněnských sokolských
žup. Naši cvičenci i cvičenkyně se dosud vždy zůčastnily, věřím, že tomu
tak bude i v připravovaném pátém
ročníku.
A co nás ještě čeká kromě pravidelného cvičení?
Rádi bychom pro děti připravili drakiádu, Martinský lampionový průvod,
oblíbenu večerní hru Les ve tmě, pro
všechny vycházky a další akce. O všech
vás budeme informovat obvyklými
způsoby - na nástěnce na autobusové
zastávce, na vebových stránkách obce
i na FB.
Eva Olešovská,starostka T.J.
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SPORTOVNÍ KLUBŘÍCMANICE
Po zrušené jarní sezóně vstoupily
všechny tři naše fotbalové týmy do
podzimní části soutěží organizovaných
MěFS Brno.
Mužstvo mužů zahájilo přípravu na
nový soutěžní ročník II. třídy městského přeboru 2021/2022 už druhým
ročníkem „Vesnické ligy“, jak již bylo
popsáno v minulém vydání Zpravodaje.
V sobotu 7.srpna 2021 jsme uspořádali
tradiční fotbalový turnaj, kde jsme v
prvním zápase porazili Chrlice a ve
finále jsme po remíze 1:1 zdolali na
penalty ukrajinský tým FC Kolos 1:0.
Vstup do podzimní části soutěže se
nám vůbec nepodařil, prohráli jsme s
Řečkovicemi 0:5 a v Tuřanech 1:7.
Teprve potom jsme vydřeli vítězství
nad „béčkem“ Medlánek 2:1 a nad
Starým Lískovcem 4:2. Pak jsme překvapili dosud vedoucí ČAFC Brno, když
jsme na jeho hřišti zvítězili 4:1.
V dalším zápase jsme doma porazili
Jundrov 5:30
Oba naše mládežnické týmy naskočily
do pozimní části soutěže ve stejných
kategoriích, jako hráli v minulém, nedohraném ročníku.
Starší přípravka zahájila sezónu dvěma vítěznými zápasy, Slatinu jsme
porazili 26:0 a Slovan Brno 10:5. Ve
svém třetím zápase jsme se představili
na hřišti silné Sparty Brno a odvezli
jsme si drtivou porážku 14:3.
Mužstvo starších žáků nedokázalo v
úvodních 2 zápasech vstřelit ani jeden
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gól a prohrálo s Tuřanami 0:3 a s Bílovicemi ostudně 0:9. V Novém Lískovci
to dlouho vypadalo, že bychom nějaký
bod mohli vydolovat, ale nakonec
jsme prohráli 5:2 a ze Starého Lískovce
jsme si přivezli porážku 5:0. V následujícím zápase jsme na domácím hřišti
podlehli Soběšicím 2:4 a tak dál čekáme kdy se nám konečně podaří zabodovat...
Za zmínku také stojí zpestření fotbalového programu na našem hřišti – máme možnost vidět 2. ligu dorostenek
(viz. rozpis zápasů). V prvním utkání
prohrála SK Líšeň s Baníkem Ostrava
0:5.
V sobotu 24. července 2021 se konal
již 18. ročník tenisového turnaje ve
čtyřhrách 3M, který měl jako obvykle
výbornou atmosféru
Letošní tenisová sezóna pomalu končí
a hrát se bude jako obvykle do prvních
mrazíků, nejpozději do konce října.
Podobně jako v předchozích 2-3 letech
jsme zaznamenali minimální zájem
účasti na dříve pravidelných podzimních turnajích, proto jsme se rozhodli
tenisové turnaje neorganizovat. Pokud
se však domluví skupina hráčů, která
by chtěla nějaký turnaj uspořádat,
Sportovní klub jim samozřejmě vyjde
vstříc – v případě zájmu kontaktujte
Romana Kubíčka na tel.č. 603 556 207.
Všechny aktuální novinky a informace
budou pravidelně zveřejňovány v nástěnce Sportovního klubu a také elektronicky na stránkách obce i SK.

Sportovní klub přeje všem našim občanům krásné a ve zdraví prožité podzimní dny.

Za SK Řícmanice
Jaroslav Olešovský ml.
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HASIČI INFORMUJÍ
Dobrý den Řícmanice,
koncem léta se můžeme poohlédnout
zpět a zeptat se, jaké to léto v Řícmanicích vlastně bylo. Bylo krásné, slunné a deštivé. Silné deště u nás v obci
často zapříčinily, že dešťová kanalizace velké množství vody nestačila odvádět a docházelo k zatopení garáží
sklepů a ulic. Při odstraňování následků prudkých dešťů pomáhali i hasiči z
Řícmanic. Voda stéká po cestách do
obce i proto, že některé domy mají
svody se střech umístěny na komunikace. Tím dochází, již k zmiňovanému
zaplavování obce, ale i podemílání
cest a splavování materiálu, kterýucpává dešťovou kanalizaci.
Sbor dobrovolných hasičů Řícmanice
se také účastnil 12. září v rámci akce
Sousedské slavnosti vařením guláše
na koupališti, což bylo i pozvánkou na
tradiční soutěž ve vaření gulášů.
V sobotu 18. září od 9:15 proběhl
Branný den pro děti na cvičáku.

V sobotu9. října se bude konat soutěž
Hasičský kotlík.(kastról) ve vaření
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gulášů, na který se již nyní můžete
přihlásit na tel. čísle 724607052.

O dalších akcích na přelomu roku a
začátkem příštího Vás budeme informovat následně a doufáme, že tentokrát nám to již nic nepřekazí. Jen zmíníme, že zvaní na Ostatky v maskách,
Ostatková zábava a výročí založení
hasičů v Řícmanicích v roce 1920 s
oslavou ne 100 let ani ne 100 + 1, ale
rovnou 100 + 2 je naše velké přání.
Opakovaná žádost o platbu členských
příspěvků na rok 2021 formou bezhotovostního
převodu
na
účet:
2900579766 / 2010 se nesetkala ze
strany našich členů zrovna s velkou
odezvou, a tak přistoupíme na formu
platby formou naturálií, kdy naše
členy navštívíme hladoví a žíznivý. A
pokud přijdeme i k těm, kteří nejsou
našimi členy, tak jako poděkování za
jejich pohoštění mohou podepsat
přihlášku do sboru. Budeme se těšit!
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa
Za SDH Řícmanice a výjezdovou jednotku obce Řícmanice, Zdeněk Alexa

VČELAŘSKÝ KOUTEK
„Zasé nic …c …c …c“
Jak zpívá Vlasta Redl v jedné ze svých
písní a Slávek Janoušek by dodal:“Byl
to špatný rok …..“ Tak třeba ten příští
bude lepší. Když opomenu, že včely se
postarají o ovocné stromy a zahrádkám se daří, tak vydatnost medu
v tomto roce je v Řícmanicích v průměru 5 kg na včelstvo. Jestli je to málo
nebo moc nechám na čtenáři.
Procházím okolo hlavní silnice a
v místech, kde jsme tomu říkávali
řícmanická Vaňkovka, nalevo květinářství, napravo vinotéka se nachází
úhledná zahrada paní Adlerové, kde
se pořád něco nového děje. Především tuto zahradu zdobí přibývající úly
a na naše poměry můžeme mluvit o
včelí farmě. Paní Adlerovou jsem
oslovil a trochu vyzpovídal.
Tak tedy paní Adlerová, jak se daří
vašim včelám?
Včelstvům se daří relativně dobře.
Slunce k nám přichází v polovině února, což má možná příznivý vliv na to,
že se včely předčasně neaktivují.
Jak to máte s úmrtím včelstev?
Úmrtí včelstev nemívám.Na naší zahradě bývala vždy včelstva. Včelařil
dědeček mého manžela. Po smrti
dědečka k nám chodil strýc pečovat o
včely, kterému jsem nahlížela. Postupem času jsem se rozhodla pokračovat ve včelařeni. Ke studiu o včelách
jsem si obstarala spoustu odborné
literatury.

Jak to máte s výnosem medu?
Poslední roky jsou výnosy medu u mě
průměrné. Dříve se ještě v srpnu vytáčel medovicový med. Dnes se již na
počátku měsíce začíná s krmením, aby
nehladověla.
A co rojení,a jak zvládáte voarózu?
S rojením až takový problém nemám.
Včasnou kontrolou a vytvářením oddělků se daří rojeni předcházet. Když
se přece jen vyrojí, většinou se usadí
na nejbližším stromě, kde je odchytnu
pomocí rojáčku. Většinou do něj
ochotně vlezou, a pak získají nový
domov.
Varoázu zvládám celkem dobře včasným léčením a udržováním maximální
hygieny v úlech.
Co říkáte na změnu klimatu?
Myslím, že ke změně klimatu může
přispívat i to, že louky a pole se postupně zastavují domy, čímž mizí nemalé plochy, které skýtaly včelám
snůšku. Zejména jetele, máku a lučních květin.
Děkuji za vyčerpávající odpovědi
včelařce s největším počtem včelstev
v Řícmanicích.
A na závěr jeden až dva? Tak tedy dva.
Přijde takhle chlápek do baru, na rameni má takovou větší opičku. Objedná si panáka, opička seskočí a začne
pobíhat po baru. Vyskočí na pult, sáhne do misky s olivami a pár jich sní,
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pak se vrhne na plátky citrónu a nakonec vyskočí na kulečníkový stůl a
nacpe si do pusy jednu kouli a celou ji
spolkne.
Barman nevěřícně zírá a povídá:
„Sakra, člověče, viděl jste to? Ta opice
spolkla kulečníkovou kouli!“„To mě
nepřekvapuje,“ odpovídá chlápek,
„ten
malý
mizera
sežere
všechno, co mu přijde do ruky. Nebojte, za všechno zaplatím.“Chlápek dopije, zaplatí drink i všechno ostatní a
odejde.Za čtrnáct dní se v tom baru
objeví zase i s tou opičkou. Zase si dá
panáka a opička začne běhat po baru.
Vyskočí na pult, sebere tam z dortu
třešni, strčí si ji do zadku, zas ji vytáhne a sní. Barman je znechucen a říká

chlapovi:
„Ta vaše opice si strčila třešeň do
zadku, pak ji vytáhla a spolkla.“
„To mě nepřekvapuje. Pořád žere
všechno, co mu přijde do ruky, ale
od té doby, co spolkl tu kulečníkovou
kouli, si všechno nejdřív změří!“
A ten druhý
ohout se nedočkavě v porodnici ptá
sestřičky,
jak
to
dopadlo.
Ta mu hned odpoví: „Blahopřeji, je to
vejce.“
Tak ať nám bzučí i na konci léta
Za Řícmanické včelaře
Pavel Harry Křížek

ZAHRÁDKÁŘSKÝ KOUTEK
Řícmanický zálistek
Léto 2021. Tato sezóna opět trochu
nahrává teoriím, že globální oteplování může mít za následek bláznivé
počasí
v některých oblastech střední Evropy.
Ještě na jaře to vypadalo na další
rekordně suchý rok, ale oba prázdninové měsíce připomínají spíše anglické klima s častými přeháňkami a
teplotami jen zřídka překračujícími
25°C. Takový průběh léta je ideální
pro ty, kdo nově zakládají zahradu či
provádí větší výsadbu ovocných nebo
okrasných stromků či keřů, ale zahrádkář, který se chystá sklízet ovoce, z toto moc nadšený nebude. Částečným řešením je bohatá druhová a
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odrůdová skladba v kombinaci se
zálibou v testování méně známých a
rozšířených plodin. Potom je velká
šance, že při jakékoli kombinaci počasí se vždy podaří něčeho dopěstovat. Abych byl ale konkrétní, tak letos
u nás Na Skále perfektně zaplodilo
veškeré drobné ovoce a bobuloviny,
vydařily se jahody, zimolezy (spíše
pozdnější odrůdy), muchovníky, borůvky, rybízy,angrešty, arónie, díky
dostatku vláhy se sklízely velmi kvalitní rakytníky – s těmi ale pomáhali
hodně ptáci, kteří si toto ovoce již
naplno zařadili do svého jídelníčku.
Koncem srpna postupně zrají dříny,
které ve zdejších podmínkách dokonale prospívají a každoročně bohatě

plodí – je to podle mě stále nedoceněné ovoce, které přitom může v
drsnějších oblastech dobře nahrazovat jiné ovocné druhy, které bývají
často koseny pozdními jarními mrazíky nebo suchem. Šlechtěné odrůdy
mají, narozdíl od divokých, volně
rostoucích, mnohonásobně větší
plody (i přes 5 gramů) a jsou velmi
chutné. Drobná nevýhoda spočívá ve
způsobu sběru, který se provádí postupným obíráním či setřásáním nejzralejších dřínků, přičemž ty tvrdší z
nich je potřeba ještě den až dva nechat dojít. Plody, které jsou již vybarvené, ale stále tvrdé, mají natrpklou
příchuť, kterou po změknutí zcela
ztrácí – díky tomu se na ně na stromech nevrhají ptáci, a proto není
potřeba toto ovoce chránit například
sítěmi. Jinak z tradičního ovoce vypadají celkem dobře slivoně, různobarevných myrobalánů (‘mirabelek‘) je
v okolí obrovské množství, klasické
švestky jsou již sice hezky modré, ale
zatím jim chybí cukr. Dostatek bude i
ořechů a jablek, hrušně jsou letos
slabší, mnohem lépe dopadly hrušně
asijské (‘nashi‘), které jsou podle

mého dosavadního pozorování o
něco odolnější rozmarům počasí a
ůzným chorobám – hlavně tedy rzi
hrušňové. Zelenina se tento rok povedla řekněme na dvojku, nedostatek
tepla ice potrápil rajčata a papriky,
ale i těch se nakonec sklidil dostatek
(zejména drobnějších ‘cherry‘ odrůd).
Různým kapustám, cuketám,dýním a
podobným plodinám, které tolik
nevyžadují polopouštní podmínky, se
dařilo náramně a jejich množstvím by
se dalo zásobit menší zelinářství. Z
méně běžné zeleniny se vyvedla
ačokča zvaná též ‘paprikookurka’, což
je název opravdu výstižný – v kuchyni
jsme ji na různé způsoby využívali
více jak dvaměsíce. Výhled na další
dny je veskrze pozitivní, teploty mají
opět růst směrem ke třicítce, což by
umožnilo zrání fíků, pepín, muďoulů
a snad by se podařilo zachránit i část
révy, která tuto sezónu dostala hodně na frak.
Michal Hladký
plna.zahrada@gmail.com
www.plnazahrada.cz

KOLEJOVÁ
Vážení příznivci nejen železnice,
utíká to, utíká a léto je pryč. Vracíme
se z dovolených a z dovolené se nám,
dle různých statistik, opět vrací i odpočatý Covid. Tak uvidíme, co nám
nadělí podzim. Pro nás byl ovšem
nejzásadnější konec srpna, kdy se

uskutečnila o půl roku opožděná výroční schůze. Hostila ji, jako již tradičně Obecní hospoda v Bílovicích.
Letošní schůze byla volební. Volili
jsme si z našich řad nové vedení spolku a členy kontrolní komise. Stávající
předseda oznámil, že ze zdravotních
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důvodů již nehodlá dál kandidovat do
vedení spolku a přenechává post dalším. Předseda Jiří Šimkůj stál v čele
Kolejové 12 let a je za ním vidět kus
práce. Volby trochu změnily vedení
spolku. Někteří mandáty ztratili, jiní
získali, či si je ponechali.
Nyní je vedení Kolejové následující:
Předsedkyně: PhDr. Bohumila Sedláková
1.místopředseda: Zdeněk Fasora
2.místopředseda: Zdeněk Otoupalík
Jednatel: Kamil Kyzlink
Pokladník: Bc. Karolína Kyzlinková (za
svobodna Brožová)
Do kontrolní komise nám pro příští 4
roky usedlo toto trio Kolejáků: Svatava
Kyzlinková, Libor Kokeš a Ing. Jiří Ambros, Ph.D.
Přejeme novému vedení mnoho úspěchů v práci.
Jak už jsem nastínil, po 12.letech máme v čele ženu. Je
členkou Kolejové
od
počátku,
mnoho let seděla
právě v kontrolní
komisi spolku. Má
bohaté zkušenosti
s prací s lidmi. Její medailonek jsme
ostatně přinesli v některém z minulých příspěvků Zpravodaje. Nedalo mi,
abych tedy novou paní předsedkyni v
pár dotazech pro vás a vlastně i pro
nás, nevyzpovídal:
S Kolejovou jsi od počátku, ted jsi se
dostala do jejího čela. Překvapila Tě
důvěra členů, nebo jsi s tím tak trochu počítala? Důvěra členů mne překvapila a dělat předsedkyni je pro
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mne velký závazek. Doufám, že mi,
pokud to bude možné, ze začátku
pomůže bývalý předseda a také ostatní členové vedení i ostatní čenové
spolku,
Ty sama jsi někdy byla ve vedení
nějaké instituce, kroužku, atd,?
Pracovala jsem v předchozím zaměstnání na vedoucím místě. Když jsem
odešla z MKZ (Moravské zemské
knihovny) do školství, byla jsem dlouhou dobu předsedkyní komise odbornýh předmětů. O prázdninách jsem
jezdívala jako hlavní vedoucí Letních
dětských táborů organizovaných VOLARezou. V mládí jsem také pracovala
jako oddílová vedoucí v organizaci
Pionýr.
Využiješ ve vedení spolku své pedagogické zkušenosti?
Nevím, zda využiji své pedagogické
zkušenosti. Spíše využiju zkušenosti
vyplývající z organizování volnočasových aktivit.
Hodláš pokračovat ve vedení spolku
po bývalém předsedovi, nebo jej povedeš zcela jinak?
Určitě navážu na činnost našeho bývalého předsedy, ale chtěla bych také
činnost rozšířit o další aktivity. O jaké,
to zatím přesně nevím. V současnosti
probíhá diskuze uvnitř spolku o tom,
na co se ještě více do budoucna zaměříme. Vzhledem k tomu, že jsem dlouho pracovala ve školství, chtěla bych
se zaměřit také na práci s dětmi. Propagovat železniční dopravu a upozornit naše děti i mládež na to, že želez-

niční doprava je ekologičtější, než
autobusová.
Chystáš nějaké zásadní změny v činnosti spolku?
Změny v činnosti spolku zatím nechystám. Je třeba vyjít ze zájmu jednotlivých členů spolku a přihlédnout k nim,
při plánování naší daší činnosti. Dokud
nebudeme mít k dispozic názory všech
členů, je zbytečné k zásadním změnám přistupovat.
Chystáš se spolu s ostatními Kolejáky
znovu oživit plán zbudovat muzeum
železnice u Ježkova mostu v Blansku?
Vzhledem k tomu, že většina členů
spolku má o zbudování muzea železnice u Ježkova mostu v Blansku zájem,
je nutné znovu vstoupit do jednání se
zastupiteli města Blanska. Využijeme
podkladů, které již byly dříve vypracovány, a společně s ostatními členy
spolku se dohodneme, jak k budování
muzea přistoupit. Tedy ano, chystám
se plán zbudování muzea oživit.
Děkujeme za rozhovor.
Závěry schůze byly tedy jasné. Do
konce roku administrativně převést
spolek novému vedení. Dohodlo se
také že se do konce roku zbavíme
neaktivních členů. Jsiu mezi námi tací,
kteří už delší dobu nejeví o spolek
zájem, neúčastní se schůzí, akcí ani
neplatí příspěvky, a to bez jediného
slova vysvětlení. A je lepší mít pár
členů, za nimiž je něco vidět, protože
je to baví, než aby nás byly desítky a
nedělo se nic. Zároveň se schůze
usnesla, že zjednodušíme stanovy

spolku, neboť jsou v nich body, které
nikdy neuplatníme. Dost už ale téměř
politiky. Čekají nás 2 akce (v době kdy
toto čtete, už jsou asi minulostí,
podrobně o nich až v prosincovém
čísle.), a to Sousedské slavnosti zde v
obci a pak Zažít Bílovice jinak. Za naší
spolupráce a činnosti jiných spolků
přijede 18.září v odpoledních hodinách do Bílovic parní vlak. Zajišťujeme
dobový doprovod na akci a navazujeme výstavou Vlaky, vláčky, koleje,
která bude instalována v bílovické
knihovně po zhruba jeden měsíc.
Co se týkalo léta jako takového, protože došlo k uvolnění restrikcí a většina Kolejáků už je očkována, kromě
nutností mít respirátor jsme nebyli v
ničem omezováni. Do zahraničí vlakem jsme letos nejeli, cestovalo se po
tuzemsku. Počasí stejně byla tak trochu divočina, kvůli tornádu na břeclavsku byla zrušena i jedna historická
jízda, na níž jsme se měli podílet. Tak
snad se nám podzim ještě vyvede s
menším množstvím zákazů a příkazů.
Věřme tomu, že historie se opakuje a
ustálí se to tak, jak se to ustálilo v
minulém století s chřipkou. Bojujeme
s ní dodnes, mnozí na ni i zemřou, ale
většina z nás si vystačí s čajem a teplou peřinou. Jednou to tak dopadne i s
Covidem. Něco nakonec? Nevyšilovat,
ale ani to nezlehčovat. Přejeme vám
krásný, barevný podzim.
Za Kolejovou
Kamil Kyzlink
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HODOVÉ OZVĚNY
Malé hody
Řícmanské hody nahradily již podruhé
Hodové ozvěny. Konaly se v sobotu
28. srpna 2021. Vzhledem k velmi
nejistému počasí byla akce přesunuta
do sálu Restaurace U Lajcmanů.

Obava nás organizátorů z malé návštěvnosti se naštěstí nenaplnila. Děkujeme všem, kteří jste přišli. Věříme,
že jste se bavili stejně dobře jako my.
Cimbálové muziky Šarkan a Řícmanica
hrály k tanci i zpěvu.

Víte, kdo vyhrál soutěž v zatloukání
hřebíků, vázání mašlí, krájení hranolek, popíjení pálenky a výrobě štrůdlu?
No přece ti nejlepší!
A co příští rok? Rádi bychom uspořádali naše velké Řícmanské hody. Kdy?
Poslední
prázdninovou
sobotu
27.srpna 2022. Snad Covid dovolí a
váš zájem přetrvá!
Ať žijóŘícmanské hody 2022!
Ivana Hegerová
za organizátory

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
3. ročník sousedských slavností Zažít
Řícmanice jinak je za námi!
Řícmanice se již potřetí připojily k
celorepublikové iniciativě Zažít město
jinak. Hlavním cílem iniciativy je, abychom jako obyvatelé měst, městysů a
vesnic vystoupili ze stereotypu vnímání veřejného prostoru a uvědomili
si jeho hodnotu. Na slavnostech do-
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stávají hlavní prostor místní obyvatelé, jejich nápady, um, dílny, hry, ale
také místní podniky a organizace,
kapely, divadelní soubory apod.
I letos se akce Zažít Řícmanice jinak
konala v neděli (12. září 2021) a začala
již v 9 hodin ráno sousedským kosením v Arše Řícmanice. Poté následovalo malování putovních kamínků v in-

fostánku na návsi, kde si mohli účastníci také vzít mapku se stanovišti po
Řícmanicích a prohlédnout si dobové
fotografie.

Od 13 hodin se začala otevírat sousedská stanoviště. Na návsi na nás
čekali u Kalodů na gruntě s ukázkou
hospodářských prací, včelařským
koutkem a spoustou dobrot. V Močílkách jsme mohli navštívit posezení
pod lípou u Kyzlinků, lesní školu Otakárek, fantastický krámek Magráty
Česnekové s kratochvílemi nejen pro
děti, pouliční kavárničku U Netopýra,
vyzkoušet si horolezecké atrakce a
prohlédnout gazíka u Slabých. Pokud
jsme nezabloudili v močílkovských
labyrintech, dostali jsme se až do
elektrotechnického muzea Samuela a
Libora Prokopových na Bóřilce, kde
jsme mohli zhlédnout staré telefony,
gramofony, rádia, kamery, fotoaparáty a další.
V 15:30 se program přesunul na koupaliště, kde už voněl hasičský gulášek
a kde na nás čekala pojízdná vinotéka
Holánek a stánek bílovického minipi-

vovaru Havlíčkova továrna. Kromě
gulášku a nápojů jsme si pochutnali na
palačinkách a hlavně na sousedském
pikniku, kde se opět sešla spousta
dobrot. Řícmanického MasterChefa
tentokrát vyhrála Katka Hustáková s
bezlepkovým mrkvovým koláčem.
Mňam!
Děti si užily artistické cirkusové představení "Patálie a Trampota zakládají
cirkus" a mohly si vyzkoušet řadu
cirkusových dovedností. Radost dětem zajisté udělalo také oblíbené
bublifukárium a další dílničky.
Dospělí se mohli pokochat rukodělnými háčkovanými, paličkovanými a
vyšívanými výrobky nebo si mohli
nechat namíchat bylinkový čaj v dílně
zkušené bylinkářky.
Závěr akce patřil Radimu Kudělkovi a
jeho hudebně-poetickému programu,
na který navázal hudebně improvizační jam pro každého hobby i profi muzikanta.
Třetí ročník sousedských slavností
jsme si užili nejen díky příjemnému
počasí, ale hlavně díky hojné účasti
Řícmaňáků i přespolních. Děkujeme
Vám za účast a těšíme se na další
společné akce!
Nápady a komentáře pište hlavní organizátorce,
Elišce
Žižkové:
ela.zizkova@gmail.com
Za organizátory Šárka Kadlčíková
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SDRUŽENÍ ARCHA
Archa vyplouvá!
Kroužky pro děti, workshopy a semináře pro každého – takový program
chystá Archa Řícmanice, nové sdružení na mapě řícmanických klubů a
spolků, které svou hlavní činnost
zahajuje už na konci tohoto září.
Možná nás znáte z Čarodějnické
stezky nebo Dnů země, které jsme
pořádali na jaře. Teď jsme díky spolupráci s obcí dotáhli i realizaci zázemí
pro naše pravidelné aktivity –
prostor, kde by se děti i dospělí mohli
scházet a užít si volný čas kreativně a
zajímavě. Dřevěná maringotka už
tedy stojí na pozemku proti multifunkčnímu hřišti, na co se k nám tedy
můžete přihlásit?
Výtvarný kroužek pro děti od 4 let se
bude konat v pondělí od 15 do 16
hodin a povede jej Simona Kalusová.
Děti si vyzkouší nejrůznější výtvarné
techniky a styly.
Země příběhů je kroužek pro děti od
devíti let, v němž si budou děti vytvářet vlastní postavy ve vymyšleném
fantasy světě a spolu s nimi putovat
za dobrodružstvím (jednoduché hraní
s prvky RPG). Schůzky se budou konat
v pondělí od 16 do 17:30 hodin.
Stroj času je určen malým zájemcům
o historii od sedmi let věku. Bude
zaměřen na zajímavosti z dějin a archeologie a děti si během něj budou
vyrábět nejrůznější dobové artefakty
a budovat vlastní starodávné i novodobější civilizace. Kroužek bude pro18

bíhat každé úterý od 16 do 17:30
hodin.
Ve středu od 16 do 17:30 hodin se v
maringotce budou hrát deskové hry –

Klub deskových her se totiž přesouvá
z knihovny do nového prostoru a jeho
součástí je i půjčovna deskových her.
Všechny tyto tři kroužky vede Vendula Borůvková.
A konečně čtvrtek bude patřit Zálesákům pod vedením Simony Kalusové
a Martiny Bartoškové. Klub je určen
dětem a mládeži od šesti let a věnovat se bude poznávání přírody – samozřejmě tou nejideálnější formou:
výpravami do lesů v okolí.
Zatím bez přesného data zůstává
Včelařský kroužek, jehož zaměření
bude definováno podle zájmu a který
je nově otevřen nejen starším dětem,
ale i dospělým.
Přihlášky do kroužků posílejte mailem
(Archa.ricmanice@gmail.com)
do
konce září, podrobnosti najdete na
www.archaricmanice.webnode.cz.

Vedle kroužků chystá Archa Řícmani-

ce v průběhu příštích měsíců také
jednorázové dílny, semináře a další
aktivity pro děti i dospělé. Aktuality
se nejrychleji dozvíte na FB Archa
Řícmanice nebo se můžete přihlásit k
odebírání našeho (velmi uměřeného)
mailingu.
Těšíme se na vás!
Za Archu Řícmanice
Vendula Borůvková

…NA ZÁVĚR SLOVO STAROSTY
Pár vět na závěr
To že neumím cifrovat a vyskočit v
hodových holínkách metrapůl vysoko,
neznamená, že si nemůžu poslechnout cimbálovou muziku a ochutnat
trochu dobrého vína.
A stejně tak například platí, že pokud
neumím kopnout do balónu a pletu si
pravidla fotbalová s hokejovými,
neznamená, že se nemůžu přijít podívat, co ty naše děti nebo chlapi na
tom hřišti dělají. A přitom si dát pro
změnu dobré pivečko s teplou klobásou z udírny.
Nebo třeba nepřeskočím koně na dél,
na šíř ani na ležato. Ale proč se nepodívat, jak se nám ty „sokolky“ při
cvičení pěkně vlní.
A když jsme u těch koní. To, že jsem
na koni seděl jednou v dalekém mládí, neznamená, že se nemůžu podívat
„Na stáje“ co tam s koňmi dovedou.

A tak bych mohl pokračovat v popisu
dalších činností, které jsou u nás k
vidění. Třeba o hasičském stříkání.
Ale to raději až jindy a v jiném periodiku.
Předešlými řádky jsem nechtěl konkurovat tradičnímu a vždy podařenému vtipu z Včelařského koutku
Pavla „Harryho“ Křížka.
Ale chci psát o tom, co všichni organizátoři kulturních a sportovních akcí
vědí. Píši o tom, že každá uspořádaná
akce zabere hodně času a sil. A proto
jménem určitě všech spolků a sdružení bych byl rád, aby se nás vždy
sešlo co nejvíce. Hojná účast je vždy
tou nejlepší odměnou a povzbuzením
do další činnosti. A hlavně bych byl
rád, aby se nám v obci rozšířil takový
„švar“. A to, aby se vzájemnou účastí
naše spolky podporovaly co nejvíce.
Libor Slabý, starosta
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

v neděli 3.10.2021 v knihovně
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

8.10.2021 14:00-22:00
9.10.2021 8:00-14:00
HASIČSKÝ KOTLÍK

v sobotu 9.10.2021 - soutěž ve vaření gulášů, pořádá SDH,
v areálu koupaliště. Od 8:00 vaření, od 13:00 ochutnávání
DRAKIÁDA

v neděli17.10.2021 od 15:00 na Vinohrádkách.
Pro děti, rodiče i diváky pořádá TJ Sokol
LES VE TMĚ

v neděli 7.11.2021- večerní hra v lese, start v Močílkách
pořádá TJ.Sokol
MARTINSKÝ PRŮVOD

V pátek 12.11.2021
Od 17:00 v Močílkách, pořádá TJ. Sokol

Fotografie do zpravodaje poskytli :
Věra Alexová, Hana Janošková, Jitka Martínková, Kamil Kyzlink, Tomáš Gescheidt.
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 prosinci 2021. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1.12.2021.
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DĚTI NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE POŘÁDANÉM SPORTOVNÍM KLUBEM ŘÍCMANICE

MUŽSTVO ŘÍCMANIC PO VYHRANÉM FOTBALOVÉM TURNAJI 7.8.2021

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI – HRY DĚTÍ NA KOUPALIŠTI

