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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení občané, 
srdečně vás zdravím v úvodníku číslo 3 
našeho obecního Zpravodaje. 
Léto se s námi rozloučilo a romantici se 
jistě těší na nádherný barevný podzim. 
Věřím, že letošní léto počasím přálo 
snad všem. Děti i dospělí si užili teplé 
dny, třeba strávené na našem koupališti. 
Zahrádkáře, ale snad i ostatní potěšilo, 
že jsme měli i dny s vláhou. Svědčí o tom 
i neplánovaný záhon dýní pod bytovkou, 
kde se dýně rozrůstají do obrovské plo-
chy. Určitě se budou hodit pro tradiční 
akci pro děti Les ve tmě. Vody je ale po-
řád v zemi málo, tak se snad do konce 
roku ještě dešťů dočkáme. 
V letošním roce se bude ještě realizovat 
projekt osvětlení našeho koupaliště a 
pódia na koupališti. Na tuto akci jsme 
získali dotaci 115 000,- Kč z Jihomorav-
ského kraje. 
V měsíci červnu nám byl konečně dodán 
nový menší traktor. Ten bude velkým 
pomocníkem zejména při zimní údržbě 
chodníků, případně i vypomůže na ko-
munikacích nebo dalších místech. 

Dále se bude dodělávat konečná asfal-
tová vrstva ve spodní části komunikace 
vedoucí Na Štuky. Na tento úsek dosta-
neme finanční příspěvek ve výši 50 % z 
celkové částky od soukromého dárce. 
Stejně, jak tomu bylo při opravě vozovky 
vedoucí ke sběrnému místu. Nechali 
jsme nacenit dodělání celé komunikace 
Na Štukách a pokud to bude finančně za-
jímavé, opravila by se komunikace v celé 
délce. 
V příštím roce by měla přijít na řadu re-
konstrukce silnice U Mlýnku. Ve výhledu 
oprav je také „panelka“, tedy ulice Na 
Vyhlídce. 
To už bude ale jeden z mnoha úkolů pro 
nové zastupitelstvo, které vzejde z letoš-
ních voleb ve dnech 23 a 24. září. 
Dětem přeji bezproblémový návrat do 
školních lavic, všem hezký podzim a 
hlavně co nejrychlejší řešení a vyřešení 
všech globálních problémů, které samo-
zřejmě ovlivňují i život v naší obci. 

Libor Slabý, starosta  

 

INFORMACE K VOLBÁM  
 
Volby do obecního zastupitelstva se 
uskuteční:  
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin. 
v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin. 

Místo konání voleb je budova obec-
ního úřadu – Komenského č.p. 68  
v sále knihovny v prvním patře. 
Volič, který má zdravotní potíže a ne-
bude moci vyjít do prvního patra, může 
odvolit i v přízemí obecního úřadu. Na 
chodbě obecního úřadu bude 



 
 

umístěný zvonek, po zazvonění voli-
čem mu bude přinesena přenosná vo-
lební urna, do které odvolí. Prostor ur-
čený pro úpravu hlasovacích lístků 
bude předsíň obecního úřadu, ve kte-
rém volič vloží do úřední obálky svůj 
upravený hlasovací lístek a následně jej 
vhodí do přenosné volební urny. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky. Bez uvedených 
dokladů nebude voliči umožněno hla-
sování. 
Státní občan jiného členského státu EU 
může hlasovat, pokud splní tyto pod-
mínky – má státní občanství jiného 
členského státu EU, nejpozději druhý 
den voleb tj. 24. září 2022 dosáhne 
věku 18 let, platným dokladem proká-
žeže má povolený trvalý nebo pře-
chodný pobyt v obci Řícmanice, 
nejpozději do 24. září 2022 do 16:00 
hod. požádá na obecním úřadě o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů 
(pokud o tento zápis již nepožádal).  
Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů požádat o odvo-
lení 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, 
725 908 876). 
 
Volič může volit nejvýše tolik kandi-
dátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno – v naší obci tedy 7 
kandidátů. Volič může vybírat a volit 
jednotlivé kandidáty z různých 

kandidátních listin (z toho důvodu jsou 
všechny kandidátní listiny na jednom 
hlasovacím lístku). Vybraní kandidáti 
tedy mohou být z různých politických 
stran a hnutí, nesmí být však označeno 
více než 7 kandidátů, při označení 8 a 
více kandidátů je celý hlas neplatný. 
Volič může na hlasovacím lístku ozna-
čit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce s kandidáty volební strany nej-
výše jednu volební stranu. Volič může 
kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty z libovolných ostatních 
volebních stran. 
Každému voliči budou dodány nejpoz-
ději 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky do domovních schránek v místě 
trvalého bydliště. Nemovitosti, které 
nejsou viditelně označené číslem po-
pisným nebo evidenčním, hlasovací 
lístky neobdrží, občané mohou požá-
dat o hlasovací lístky ve volební míst-
nosti. 
Volič obdrží od okrskové volební ko-
mise prázdnou úřední obálku opatře-
nou úředním razítkem. Na požádání 
mu komise vydá i hlasovací lístek. 
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem 
vstoupí volič do prostoru určeného k 
úpravě hlasovacích lístků. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacího lístku 
volič vloží do úřední obálky hlasovací 
lístek. Po opuštění prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacího lístku vloží vo-
lič úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky. Každý volič hlasuje 
osobně, zastoupení není přípustné. 
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Výsledky voleb budou po odevzdání 
výsledků, tedy ještě 24.09.2022 zveřej-
něny – vyhlášeny rozhlasem, vyvěšeny 
na vývěsce obecního úřadu na návsi, 
umístěny na stránkách obce 
www.ricmance.cz Upozornění pro ob-
čany: 
Žádáme občany, aby si umístili vidi-
telně poštovní schránky a na své ne-
movitosti umístili viditelně číslo popis-
nénebo číslo evidenční, z důvodů roz-
nosu pošty a volebních materiálů.  
 

Pro letošní volby do zastupitelstva 
obce je registrováno šest kandidátních 
listin: 
 
ŘÍCMANICKÉ SPOLKY 
ŘÍCMANICE 13 
ŘÍCMANICE 1 
Řícmanice srdcem 
Řícmanice 2 
DyckyŘíc! 
 

Petra Katolická, OÚ Řícmanice

 

NÁVES 
 
Prostory uprostřed naší obce jsou mís-
tem, kudy každým dnem prochází či 
projíždí velké množství lidí. Oficiální 
název je Masarykovo náměstí. Místní 

tomu ale 
neřeknou 

jinak než 
dědina. Ať 
už tomuto 
místu ří-
káme jak-

koliv (náves, dědina nebo náměstí), 
jistě se shodneme na tom, že je to 
opravdu centrum naší obce. Celková 
dispozice není určitě ideální a v minu-
losti bylo několik návrhů, jak by se celý 
tento prostor dal od základů předělat. 
Plány jsou to sice smělé, ale s velikostí 
obecního rozpočtu zatím nedosaži-
telné. 
Proto se snažíme alespoň drobnými 
kroky přispět k tomu, aby ta naše dě-
dina byla pěkná. V loňském roce jsme 

nechali natřít dřevěné prvky a fasádu 
obchodu. Arborista provedl tvarovací 
řez na lípách vedle křížku, odstranil su-
ché větve z borovice a také prořezal sa-
kury.  
Letos pod jedním ze stromů přibyla 
kruhová lavička, aby v létě bylo možné 

chvíli posedět ve stínu. Již několik let 
vysazujeme do betonových truhlíků na 
chodníku vedle parku letničky. Bohužel 
téměř každým rokem se nám stane, že 
v průběhu léta někdo vysázené kytky 
vytrhá a odnese. V letošním roce, po 



 
 

dalším takovém incidentu, nám už do-
šla trpělivost a rozhodli jsme se, že už 
to nenecháme jen tak a tento přestu-
pek budeme řešit. O součinnost jsme 
požádali Policii ČR. Pro identifikaci van-
dala si vyžádala od našeho poskytova-
tele kamerového systému v obci zá-
znam z kamery. Celá věc je tedy nyní v 
šetření Policie ČR. 
V roce 2021 bylo vedle obchodu umís-
těno výdejní místo Zásilkovny. Jelikož 
prostor před Zásilkovnou nebyl nic 
pěkného, přišla jsem s nápadem udělat 
v tomto místě smíšený květinový zá-
hon. Takový, jaký je možné vidět v po-
slední době v mnoha městech a obcích. 
Jelikož žádné zkušenosti s tímto obo-
rem nemám, oslovila jsem zahradní ar-
chitektku Katku Hustákovou s prosbou 
o pomoc. Ta nám popsala, jak musí být 
místo připraveno k výsadbě a co je 
třeba nakoupit. Při  

přípravách nešlo nic podle plánu a vše 
se značně zpožďovalo. Už jsme si mys-
leli, že výsadbu do zimy nestihneme 
Ale nakonec to dobře dopadlo. 15. 
října 2021 se nás společně sešlo něko-
lik „holek“, které byly ochotny pomoci, 
a pod vedením Katky Hustákové jsme 
začaly připravenou plochu osazovat ci-
bulkami a trvalkami. Když jsme celou 
plochu zasypaly několika centimetry 
štěrku, tak nikdo z nás málem nechtěl 
věřit tomu, že rostlinky vyrostou. A vy-
rostly. Na jaře nejprve vykoukly čer-
vené tulipány, potom žluté a fialové 
krokusy. Postupně kvetou různé let-
ničky a každý měsíc vypadá záhon ji-
nak. A myslím si, že se nám povedl! 
Tak trochu doufám, že tento záhon u 
obchodu je pouze první vlaštovkou a 
postupně se nám podaří „vylepšit“ i 
některé další plochy veřejných pro-
stranství. 

  Simona Malá, místostarostka
  
 

  2020                        2022 
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ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY 
 
Prázdniny jsou za námi, pomalu končí i 
letní období, které je vždy ve znamení 
dovolených, nejrůznějších pobytů u 
moří, na horách, chalupách nebo ale-
spoň na našem koupališti nebo vlast-
ních zahradách. Jsou čtenáři, kteří i v 
této době rádi sahají po dobré knížce, 
ale někteří pro řadu jiných aktivit na to 
nemají čas a nechávají si čtení až na 
další roční období s nevlídným počasím 
a dlouhými večery. A těmto čtenářům 
nabízím několik knižních novinek : 
Z našich knih: 
Lagercrantz David: Temnota - 1. díl 
thrillerové serie s vyšetřovatelem Rek-
kem a policistkou Vargasovou 
Nikolai Maria: Čokoládovna - Třídílná 
sága o životě majitelů čokoládovny ve 
Stuttgartu v začátku 20. st. 
Lapena Shari: Nepříliš šťastná rodina- 
Podivná vražda rodičů po návštěvě je-
jich dětí o Velikonocích 
Lucas Lilly: Nové začátky a Nové sliby- 
první dva díly z cyklu Láska v Green 
Valley 
Z Výměnného fondu z Kuřimi: 
V červnu bylo přivezeno celkem 50 
knih, které zůstanou v naší knihovně 
minimálně jeden rok. Jsou mezi nimi 
knihy nejrůznějších žánrů: 

historické knihy např. Jitka Lucembur-
ská, Kněžna Ida, Královský rozmar, Lud-
mila z Poděbrad, Vzpoura goliardů, 
Královražda na Křivoklátě,  
romance např. Alyin dům, Čas vlčích 
máků, Ryanova pomoc, Sen o Somer-
setu, Spřízněné duše, Maják na úte-
sech, 
napětí  Ostré předměty, Letenka z 
džungle, Dívky z trajektu, 
fejetony a vtipné postřehy ze života 
Italské jedno-, dvou-a trojhubky, Tři 
muži v automobilu, Vánoce mám rád, 
P.S.,  
knihy dnes již uznávaných klasiků 
Mistr a Markéta, Nádherná oblaka, 
Lepší život, Kdo chytá v žitě ,  
knihy pro děti / Mach a Šebestová, 3x 
projekt pes, Rybářské nebo Záchranář-
ské pohádky/ a pod. 
Podrobnosti o všech nových knihách 
naleznou čtenáři na webových strán-
kách knihovny  
knihovnaricmanice.webk.cz  
v kapitole On- line katalog a v položce 
novinky/ za 100 dní/ 
 

Hana Staňková, knihovnice 

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEMÍČEK 
 
Také vám léto uteklo jako voda? U nás 
v Šemíčku to sviští už od začátku roku. 
Možná jste si všimli, že v minulém 

vydání zpravodaje chyběl náš článek. 
Kdo jste se těšili, nevěšte hlavu, o nic 
nepřijdete (a snad se to sem všechno 



 
 

vejde). Jen v tom jaroletním frmolu ne-
bylo času nazbyt, natož pak na krea-
tivní popis aktuálního dění. No po-
suďte sami.  
Lehký rozjezd na ostří nožů zajistila 
teta Jaňula na úvod roku především 
předškolákům a starším dětem, které 
se proháněly po místním kluzišti. Pravi-
delné bruslení se v Šemíčku stalo již 
tradicí. Děti nezaskočily slalomy ani 
sbírání rozkutálených míčků, snad jen 
nenadálé ukončení bruslící sezóny. A 
ne, ani “Kouzelný globus” nevěštil ta-
kové oteplení. Předškoláci se však na 
tomto vzdělávacím programu v brněn-
ské hvězdárně dověděli o střídání roč-
ních období různé zajímavosti.  
Na konci února jsme však už zase stáli 
pevně nohama na zemi. Přeci jen, zima 
ještě neskončila, a tak jsme se spolu s 
Čekankou vydali do Lamacentra na Há-
dech prozkoumat, čí srst nejvíc hřeje a 
která naopak kouše, která je hebká a 
která by potřebovala trochu učesat. 
Mají tam totiž vedle lam také kozy, 
ovce a králíky. Hádejte, který kožíšek 
vyhrál ? Březen započal veselým maso-
pustním průvodem z návsi až do 
školky, kde si děti již o den dříve s naší 
pomocí vyrobily koblížky pečené v 
troubě a nastrojily vozembouch, a tak 
bylo o zábavu i dobroty postaráno. A 
protože březen býval odedávna měsí-
cem knihy, zavítali jsme také do Bílo-
vické knihovny, která děti nadchla ne-
jen připraveným programem, ale také 
samotným prostředím. Podobně jako 
brněnská VIDA, kterou jsme navštívili o 
dva týdny později. Někteří tam již byli, 
ale program “Putování s velrybou” byl 

novinkou pro všechny. Tak schválně: 
kolik litrů mléka vypije velrybí mládě? 
Nebo… která velryba je největší? Ze-
ptejte se dětí, ty už to vědí! 
Aby toho putování nebylo málo, 
hnedle z počátku dubna jsme té zimy 
měli už dost, a tak děti pomohly vyro-
bit Morenu-zimu a s halekačkami a 
zpěvem jsme ji vyprovodili ze vsi pryč. 
Zpátky do školky si děti přinesly pent-
lemi nazdobenou větvičku - líto, aby se 
to už všude kolem začalo zelenat, bar-
vit a kvést a později jsme jaro přivítali i 
na společné slavnosti.  

 
A do vší té slavnostní jarní nálady k 
nám zavítali dva bravurní muzikanti z 
brněnské Filharmonie, aby dětem na 
violu a housle zvesela zahráli několik 
úryvků vážné hudby - skladeb věhlas-
ných autorů. Pro většinu děti to byl vů-
bec první takový koncert a pro nás 
malý experiment. Dle závěrečného 
aplausu se jim ale vystoupení líbilo - 
obzvláště když se muzikanti přidali k 
děkovné písničce dětí a notovali si tak 
společně. Možnost prohlédnout si ná-
stroje z blízka pak zážitek jen umocnila. 
Kdo ví, třeba se některé dítko inspiruje 
a jednou nám přijde zahrát… 
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V květnu jsme v kultuře pokračovali a 
přizvali na návštěvu i LZŠ Otakárek na 
představení Stromoví. Příběhy různých 
lesních hrdinů z řad zvířátek i stromů 
nás inspirovaly, a tak jsme se znovu 
vrhli na bádání a pozorování. Nejprve 
ve vodách rybníčka za bílovickou há-
jenkou, kde se to hemžilo pulci, pijavi-
cemi i jinými breberkami. Později nám 
pan včelař z Řícmanic prozradil a uká-
zal mnohé ze života včel a trubců. A že 
největší znalci přírody byli indiáni, se 
děti přesvědčily během interaktivní vý-
stavy v Anthroposu.  
Dlouho jsme se odhodlávali vyrazit s 
dětmi na bílovickou rozhlednu. Den 
dětí se jevil jako dobrá příležitost. 
Nicméně jsme nebyli jediní, koho to 
napadlo. Improvizované zaonačení 
cesty za pokladem dětem radost nepo-
kazilo a my jsme jen obdivovali jejich 
výdrž při tak dlouhé tůře! Byli skvělí. 
Tak trochu za odměnu jsme je o týden 
později vzali na exkurzi do bílovické pe-
kárny. Tam se člověk jen tak nepodívá. 
A když píšu za odměnu, tak tou největší 
byl pro děti čerstvě upečený, ještě tro-
chu teplý chleba a dvě vánočky, které 
od pana pekaře dostaly. Vonělo to tak, 
že jsme museli ochutnat už na náměstí. 
No a po chvilce ochutnávání… zbylo jen 
jedno velké “Mňaaam” a pár drobků 
pro vrabce. Pan pekař by měl jistě ra-
dost, kdyby ty spokojené úsměvy dětí 
viděl.  
Bílovice nás letos na jaře tedy hostily 
poměrně často. A to i díky pravidelným 
hodinám keramiky v Žirafě, kde si děti 
vyrobily další krásné i užitečné před-
měty. A protože jsou to už zkušení 

keramici, dostali na závěr možnost vy-
tvořit kachle s tématem podvodní svět, 
které budou nalepeny na zídce v za-
hradě Žirafy. Už teď se těšíme, až fi-
nální výtvor společně omrkneme.  

 
Naše výletování jsme na závěr školního 
roku zakončili tradičním společným vý-
letem s rodiči - tentokráte do výrobny 
čajů Sonnentor - a na své si přišli rodiče 
i děti. Vedle exkurze a obchůdku s ka-
várnou nabízí zdejší areál totiž i řadu 
atrakcí pro děti a hru, na jejímž konci 
objeví poklad. O bouřlivý a deštivý zá-
věr se postaralo počasí, ale to už jsme 
seděli zpátky v autobuse a zkušený pan 
řidič nás dovezl bezpečně až do Řícma-
nic. Poslední společnou tečkou škol-
ního roku byla závěrečná slavnost s 
rozloučením s předškoláky a jejich od-
vážné přespání v jurtě. Počasí nám 
přálo, špekáčky i nějaké to tvoření 
bylo, při loučení ukápla nejedna slza… 
ach, byl to krásný (a taky řádně našla-
paný) rok.  
Během prázdnin pak proběhly ve 
školce opět příměstské tábory. Děti 
pomohly veverčákovi Jaroušovi vystr-
nadit z jeho pelechu všechny nezvané 
hosty a užily si při tom spoustu legrace. 
Stihli jsme také malinko vylepšit jurtu, 



 
 

pár věcí upravit, opravit… a už se moc 
těšíme na nová dobrodružství tohoto 
školního roku s novou partou dětí! 

 
Jitka Martínková,  

učitelka LMŠ Šemíček 

T.J.SOKOL ŘÍCMANICE 
 
Co nás v Sokole čeká na podzim 
Milý sportovní přátelé, léto bylo 
krásné, horké a krátké…..S nástupem 
školního roku už sice cítíme přicházející 
podzim, ale prý podle dlouhodobé 
předpovědi nás čeká krásné babí léto, 
takže doufám, že se uvidíme na akcích, 
které pořádá Sokol či jiné občanské 
sdružení z Řícmanic. 
V létě tradičně Sokol zajistil cvičení na 
koupališti, letos mohli zájemkyně (a je 
škoda, že se nepřidali žádní pánové – 
snad příště) cvičit power jogu s Blan-
kou nebo klasickou jogu s Hankou. A 
protože je joga velmi oblíbená, určitě ji 
letos opět zařadíme do pravidelného 
rozvrhu cvičení v Sokole. Opět bychom 
v tělocvičně zahájili sezonu v říjnu a 
rozpis cvičení brzy zveřejníme na strán-
kách obce. V loňské sezoně jsme měli 
velkou skupinu předškolních dětí, 
skoro se nám nevešly do tělocvičny. 
Pro cvičitelky je lekce mnohem nároč-
nější a často se nedají v tak početné 
skupině realizovat ani některé hry kvůli 
bezpečnosti. Pokud by se mezi vámi 
našla ochotná maminka, babička nebo 
klidně i tatínek, rádi bychom skupinku 
předškolních dětí rozdělili na 2 sku-
piny. Zájemci se mohou ozvat na tel. č. 
724 430 587 (Renata Diatková). 

V září se pojedou naši Sokolové pochlu-
bit svými sletovými skladbami na 
oslavy v Újezdu u Brna. Naše sokolské 
přátele při jejich oslavách podporu-
jeme moc rádi, obzváště když nás vítají 
fantastickými domácími tvarohovými 
koláčky. 
Na podzimní období připravuje Sokol 
také venkovní aktivity a tou nejbližší 
bude 25.9. odpoledne akce „Jedu se 
Sokolem“ na multifunkčním hřišti. Pro 
děti všech věkových kategorií bude při-
pravena dovednostní jízda na čemkoliv 
co má dvě kola (odrážedlo, koloběžka, 
kolo). Akci pořádáme jako součást ce-
lorepublikového sokolského projektu 
#BeActive Sokol spolu v pohybu 2022. 
Součástí budou i ukázkové hodiny pro 
děti i dospělé v týdnu 26.-30.9. – sle-
dujte naše plakátky u obchodu, na za-
stávce a na webu obce. A žádný pod-
zim se neobejde bez naší oblíbené dra-
kiády na Vinohrádkách, která bývá v 2. 
polovině října, takže už trénujte. 
 Renata Diatková,  starostka TJ.Sokol 
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SPORTOVNÍ  KLUB ŘÍCMANICE 
 
SPORTOVNÍ KLUB 
ŘÍCMANICE LETOS 
OSLAVIL 90 LET 
 
Jak už jsme informovali v předchozím 
vydání, Sportovní klub Řícmanice 18. 
června oslavil 90 let. Počasí nám vyšlo, 
organizace taky, akci jsme si užili a bez 
nadsázky lze říci, že to byla důstojná re-
prezentace nejen Sportovního klubu, 
ale i obce Řícmanice. Na fotky i krátké 
video z oslav se můžete podívat na we-
bových stránkách SK. 
 
Vzhledem k organizaci oslav 90 let, 
jsme letos nepořádali tradiční turnaje 
ani mužů, ani mládeže. Všechny naše 
týmy tak naskočily do podzimní části 
soutěže rovnou z tréninku. 
Mužstvo mužů zahájilo sezónu remí-
zou 1:1 v Bílovicích, když soupeř vyrov-
nal v poslední minutě. V dalších zápa-
sech doma jsme porazili Obřany 6:2, na 
hodovou neděli jsme nešťastně pro-
hráli s Medlánkami 1:2, když rozdílový 
gól dal soupeř z jasného ofsajdu, v 
Soběšicích jsme domácí tým porazili 
jednoznačně 2:6 a v zatím posledním 
utkání jsme zvítězili nad Řečkovicemi 
8:2. Vstup do soutěže se nám tedy 
vcelku podařil a věříme, že sezóna 
bude úspěšná. 
Oba naše mládežnické týmy se posu-
nuly do starších kategorií a budou pře-
konávat „věkový handicap“. 

Dorostenci nastoupili do prvního zá-
pasu v Bílovicích jen v 8 hráčích a pro-
hráli drtivě 20:1. Ovšem všichni hráči 
prokázali velkou vůli a ke cti kluků 
slouží fakt, že nikdo nesimuloval a 
všichni bojovali až do konce. Ve dru-
hém zápase jsme doma přivítali Obřany 
a prohráli jsme 1:5. K dalšímu utkání 
jsme cestovali do Prace, kde jsme na-
stoupili proti fyzicky velmi silnému sou-
peři a prohráli jsme „jen“ 3:0. Zatím 
nejlepší výkon jsme předvedli doma 
proti Chrlicím, se kterými jsme prohráli 
nešťastně 1:2. 
Mladší žáci vstoupili do nové sezóny 
zápasem na Srbské a se zkušeným dív-
čím družstvem Zbrojovky Brno prohráli 
4:2. V dalším utkání jsme doma porazili 
Lelekovice 2:1. Náš tým si postupně 
zvyká na větší hřiště a jiné herní roze-
stavení, ale ze zkušeností z předchozích 
sezón nemáme důvod pochybovat, že 
by to tato parta kluků a jedné šikovné 
slečny nezvládla. 
Už druhým rokem se snažíme vytvořit 
nový tým předpřípravky, abychom 
mohli v mládežnickém fotbale pokračo-
vat, ale stávající základna je velmi úzká. 
Děláme maximum, aby se řady tohoto 
kolektivu rozrostly a mohli jsme vytvo-
řit nový tým – zveme další zájemce na 
tréninky, které jsou každé pondělí od 
17 hod. 
Tenisová sezóna vstoupila do své závě-
rečné fáze a nastal čas na podzimní tur-
naje. Sportovní klub však nebude jejich 



 

 

organizátorem a podobně jako v minu-
lých letech nechává prostor samotným 
hráčům, kteří mají zaplacené celose-
zónní hodiny, aby se mezi sebou do-
hodli – více informací je přímo na kur-
tech. 

Sportovní klub Řícmanice přeje všem 
našim občanům krásné a příjemně 
prožité babí léto i nadcházející pod-
zimní období. 

Za SK Řícmanice  
Jaroslav Olešovský ml. 

 

 
Sportovní klub hledá správce areálu fotbalového hřiště, jedná se o sečení, lajno-
vání, atd. – bližší informace poskytne předseda Michal Masařík buď osobně nebo 
na tel.č. 608 250 211. 
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HASIČI INFORMUJÍ 
 
Dobrý den Řícmanice, 
v předešlém Řícmanském zpravodaji 
jsme se zmínili o výročí 100 let hasičů v 
Řícmanicích. Touto cestou chceme po-
děkovat všem, kteří si s námi přišli tuto 
událost připomenout. Děkujeme. Kon-
cem léta a s nastupujícím podzimem se 
v Řícmanicích odehrává nemálo spole-
čensko-kulturních a sportovních akcí. 
Za hasiče budeme jmenovat pouze ty, 
na kterých jsme se nějak podíleli nebo 
se jich zúčastnili. 3. září jsme byli po-
zvání na výročí 130 let hasičů v Kani-
cích, kam jsme dorazili s naší Erenou a 
mohli si tentokrát kulaté výročí sboru 
užít jako hosté. V rámci sousedských 
slavností jsme se na koupališti posta-
rali o občerstvení a předvedli naši sou-
časnou a historickou techniku. Děti 
jsme v rámci preventivně výchovné 
činnosti seznámili s okolnostmi při 
vzniku nenadálých mimořádných udá-
lostí. Na Řícmanských hodech jsme 
rovněž měli stánek s občerstvením a z 
výdělku máme v plánu opravit naši 
hasičskou Avii.  

 
 
V sobotu 24. září pořádáme na koupa-
lišti soutěž ve vaření gulášů s názvem 
Hasičský kotlík / kastról, na který se 
můžete přihlásit u starosty sboru 
Zdeňka Alexy na tel. čísle 724607052 
nebo e-mailu: 
 zdenek.alexa@seznam.cz. 
Branný den pro děti se uskuteční v so-
botu 15. října. O datu, kdy proběhne 
sběr železného šrotu Vás budeme in-
formovat. 

 
za SDH Řícmanice a výjezdovou jed-

notku  obce Řícmanice, Zdeněk Alexa  

 

VČELAŘSKÝ KOUTEK 
 
Včelařský koutek / zástupce Harryho, 
který hraje na cimbál, a proto musím 
být mozkem této operace já, Kateřina 
Křížková. 
 
Docela jsem přemýšlela co sem napsat, 
pročetla si pár předchozích článků a 

podle kostry mého táty a dalších x vče-
lařů, kteří zaznamenávají své počínání 
bych měla začít asi takto: „Končí prázd-
niny, pro včely je to velice důležitá část 
roku, kterou za žádných okolností ne-
smí podcenit ani ony, ani jejich majitel. 
Je to totiž veliká příprava na zimu, 



 

 

taková včelí maturita jak zvládly léto a 
nepodcenily přípravu. Na rozdíl od nás 
je to ale může stát život celé generace 
/úlů“. 
No myslím, že tento článek ač jsem ho 
teď vysosala spatra za deset sekund 
jste četli mnohokrát (promiň tati teď 
samozřejmě narážím na články z jiných 
zdrojů ) . Problém je že takhle mě ne-
baví psát, a navíc by to tímhle asi skon-
čilo, nebo by přišla řada metafor spoju-
jících lidský a včelí podzimní život. 
Půjdu na to s tím spojováním živočiš-
ných říší trochu jinak. O včelách toho 
vím cca jako vy, pokud jste normálně 
žijící, nevčelařský občan. I když asi o 
pár slov slangové zásoby více, z toho co 
se do mě snažil táta v dětství nabou-
chat v naivních představách, že by mě 
to mělo třeba nadchnout. Nadchly mě 
ovšem úplně jiné části tohoto tématu, 
a asi jako každá adolescentní pu-
bescentka si pamatuji pouze to, co je 
pro mě zajímavé. Teď bych byla docela 
ráda, kdybych věděla i něco víc, abych 
vám tu svojí znalostí o tom co se právě 
děje v žijícím úle, jakožto absolutně je-
dinečném organismu vyrazila dech. 
Stejně se o to pokusím přes pojem 
„mateří kašička“, jediná věc, o kterou 
jsem se zajímala díky naprosto doko-
nalé knize: Příběhy nečekaných konců 
(doporučuji). 
Mateří kašičkou krmí včely jednak svá 
vývojová stadia, tj. larvy jednak matku 
po celou dobu jejího života. Mateří ka-
šička je koncentrátem obsahujícím 
hlavně bílkoviny a mnoho dalších slo-
žek. (Čerpáno z wikipedie) 
Pokusím se vám zde reprodukovat a 

velice zkrátit jeden z příběhů, který 
zlepšil můj postoj ke včelímu světu a 
pobavil. Prosím berte to spíš jako po-
hádku s nadhledem, než realistické 
dílo a důvod proč okamžitě shánět vče-
laře a v domácích podmínkách dělat 
podobné experimenty. 
Velice úspěšný pár měl dlouhodobě 
problémy s otěhotněním, což jejich 
manželství sice nedělalo o nic méně 
úspěšným, ale po čase z toho začínali 
být zoufalí. Muž byl velice uznávaný a 
dobrý včelař, který měl k těmto zvířát-
kům blízko už od mala. Dělal různé ex-
perimenty a jedním z nich bylo právě 
užívání mateří kašičky a jejího půso-
bení na lidský organismus. Jeho man-
želka sice o ničem nevěděla, ale 
jakmile ji začal užívat sám, zároveň zá-
zračně otěhotněla a narodilo se jim 
krásné děťátko. Bohužel mělo pro-
blémy, nechtělo vůbec jíst. Každým 
dnem ubíralo na váze víc a víc. Muž si 
spočítal, že malá včela krmená mateří 
kašičkou přibere o několikanásobek 
rychleji za překvapivě krátký čas. Začal 
tedy malé, opět za zády své ženy, při-
dávat mateří kašičku do mléka. Ta zá-
zrakem začala jíst jako Otesánek a ne-
skutečně přibrala. Manželka z toho 
byla velice nadšená, zároveň lehce ner-
vózní, jestli to není z extrému do ex-
trému. Muž ji ale ubezpečoval, že jí to 
maximálně prospěje. Jednoho dne se jí 
ale rozhodl prozradit, co za těmito zá-
zraky stojí. Začal ženě zlehka objasňo-
vat co to mateří kašička je, jaké jsou její 
účinky, výhody a nakonec přiznal, že ji 
sám už mnoho let i přes nejisté potvr-
zení účinků na lidský organismus užívá. 
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Nezapomněl také dodat, že tu stejnou 
možnost dopřál i jejich dceři. Manželka 
se neskutečně naštvala, poté se na 
svého muže zadívala zblízka a všimla si 
jeho černých vousů s nažloutlými od-
stíny  a  úzkého pasu proti velkému 
zadku. Zadívala se také na dítě, všimla 
si, jak leží na stole jako velká tlustá la-
rva. 
 
„Kateřino, jeden až dva závěrem.“ 
Dva kamarádi u drinku v baru: 
„Žena mi je nevěrná“ 
„Si děláš prdel, jak to víš?“ 
„Včera říkala, že bude spát u Jany“ 
„A co?“ 

„No u Jany jsem spal já, ona tam vůbec 
nebyla“ 
a druhý: 
Pane doktore, s tím teploměrem toho 
moc nenapíšete 
Proboha, v který prd… já nechal pro-
pisku? 
Pokud jste se prokousali až sem, tak se 
mi asi podařilo vás zaujmout i přesto, 
že s Řícmanicemi má tento článek leh-
kou spojitost asi v jedné větě. Nebojte, 
příště to zase nechám na odborníkovi 
Harym! Tak vám vřele děkuji za pře-
čtení a mějte krásně nostalgický a ba-
revný podzim.  

 
Kateřina Křížková 

 
 

ŘÍCMANICKÝ ZÁLISTEK 
 
Podzim 2022 
 
  V polovině srpna napršela za jeden 
den celá čtvrtina dosavadních letoš-
ních srážek, což poněkud vylepšilo ne-
příznivou bilanci, ale pro některé rost-
liny už to stejně bylo pět minut po 
dvanácté. Navíc takové množství vody 
po dlouhé suché epizodě často přináší 
více škody než užitku – popraskala zra-
jící rajčata, réva, fíky, vysoká vlhkost 
poničila i drobné ovoce jako maliny či 
ostružiny. Inu, jak se říká: „Co neu-
schlo, to shnije.“ Teď začátkem září se 
naštěstí situace zlepšila a vypadá to, 
že zrání zbylých plodů může zdárně 
pokračovat. 

  Navzdory drsným podmínkám 
v první polovině roku se celkem vyda-
řila sklizeň rakytníků. Tentokrát bylo 
ale potřeba zasíťovat i kyselejší od-
růdy, protože žízniví ptáci brali úto-
kem naprosto každou zrající bobuli. 
Jako tradičně se sklidily desítky kilo-
gramů borůvek, které koncem srpna 
střídají dříny. Ty obvykle začínáme se-
třásat až v průběhu září, ale letos je 
díky vysokým letním teplotám vše 
urychleno. Jablka v sadu jsou letos 
kvůli suchu drobnější, menší část 
bude možné uskladnit, většina bude 
ale použitelná maximálně tak do 
moštu. Vydařily se hrušky, které snáší 
nedostatek vody o něco lépe. 



 

 

Z netradičních ovocných druhů zrají 
v září kromě dřínů fíkovníky, asiminy, 
pepína, nashi a zanedlouho se snad 
začnou vybarvovat první plody na ju-
jubách.  

 
Vkládám do tohoto ovoce, hojně pěs-
tovaného například v drsných polo-
pouštních oblastech Číny, poměrně 
velké naděje. Zdejší klima se totiž po-
slední roky takovým podmínkám 
velmi přibližuje a je čím dál náročnější 
vypěstovat zde ve slušné kvalitě 
běžné ovoce. I když se podaří s vyna-
ložením maximálního úsilí uchránit 
stromky před suchem a jarními mrazy, 
tak z toho zpravidla vyjdou natolik 
oslabené, že se stávají snadným cílem 
pro nejrůznější choroby a škůdce.  

Jujuba raší později, takže mrazům 
uniká, navíc je mimořádně odolná su-
chu – strom je svým vzhledem i vlast-
nostmi trochu podobný zdejším aká-
tům. Plody ve zralosti připomínají tva-
rem i barvou datle, proto se jim někdy 
také říká “Chinese dates”. Mají vše-
stranné využití, dají se konzumovat v 
čerstvém stavu nebo sušené a jsou zá-
roveň již více než 3000 let součástí tra-
diční čínské medicíny.   
Letošní počasí velmi přeje paprikám. S 
ranými odrůdami obvykle problém 
nebývá, ale ty pozdnější některé roky 
nezvládnou do konce sezóny dosta-
tečně vyzrát. Tentokrát se zadařilo a 
papriky máme k snídani, k obědu i k 
večeři, jíme je čerstvě utržené, va-
řené, pečené, dušené a budeme se 
jimi pravděpodobně cpát i celou zimu, 
protože přebytky se naloží, zavaří, 
usuší a kdo ví co ještě... 

 
Michal Hladký 

plna.zahrada@gmail.com 
www.plnazahrada.cz 

 
 

KOLEJOVÁ 
 
Vážení příznivci nejen železnice, 
horké léto nám pomalu končí doufám, 
že jste si jej všichni užili, alespoň tak 
jako někteří z nás. Po absolvování Dět-
ského dne se všemi spolky v obci, jsme 
se již mohli vrhnout na zasloužené 
prázdniny. My jsme absolvali dvě malá 
Kolejácká setkání, jeden víkend v Iva-
novicích na Hané a jeden v Beskydech. 

Bohužel v obou případech až na cestu 
vlakem nám propršelo. Asi nejzásad-
nější věc, která se o prázdninách stala, 
bylo úplné ukončení provozu na Bla-
nenské zahradní železnici. Stalo se tak 
28. srpna opět za deštivého počasí. 
Provoz byl ukončen pro neutěšený 
technický stav, protože bývalý před-
seda spolku Kolejová se o železnici 
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pravidelně staral. Když nás v loňském 
roce bohužel opustil, neměla trať již 
potřebnou údržbu, druhým důvodem 
je, že manželka bývalého předsedy 
chce na předzahrádku vrátit zpátky 
skalku. 
Provoz na kolejišti byl zahájen v červnu 
2016 a v provozních sezonách jej na-
vštívilo mnoho desítek lidí. Byly se na 
něj podívat i děti z MŠ  Řícmanice. Za 
zmínku stojí i návštěva herecké dvojice 
Jana Přeučila a Evy Hruškové. Pro Blan-
sko bude ukončení provozu určitě 

škoda, protože malé vláčky byly v létě 
lákadlem. Podzimní akce sice nějaké 
máme, ale uvidíme, co dovolí pande-
mická situace. 
 
 
Tímto všem přejeme krásný podzim, a 
pokud by vám připadal chladný, vez-
měte jeden svetr navíc. 

Za Kolejovou z.s. 
 Karolína Kyzlinková 

  

 

ARCHA 
 
Nové pololetí  
a Archa Řícmanice 
 
V druhé půlce září spustíme nové 
kroužky. Termíny budou stanoveny 
podle časových možností účastníků, 
proto je nutné přihlásit se včas – a to 
na mailu archa.ricmanice@gmail.com 
Spustili jsme také nový systém placení. 
Za jedno dítě zaplatíte na pololetí 500 
Kč, za dvě a více sourozenců  
1 000 Kč. Je přitom jedno, kolik 
kroužků děti navštěvují. 
Děti si můžou vybírat ze Zálesáků, kde 
se naučí milovat přírodu a trénovat 
praktické fígle, které jim usnadní pobyt 
v ní. Družina dobro je sice vyhrazená 
pouze pro účastníky z loňského roku, 
pro všechny nováčky, kteří by chtěli 
objevovat fantasy světy, zažívat dobro-
družství a hrát nejrůznější společenské 
a outdoorové hry, ale startuje kroužek 
Tajemství ztracené Archy.   

Sbírka deskovek, rodinných, karetních 
a kvízových her doplňují knihy a příslu-
šenství z edice ALBI Elektronická tužka. 
Zapůjčit si jednotlivé kousky bude 
možné během kteréhokoli z kroužků. 
Pravidelně také budeme společně hrát 
v Klubu deskových her. S nejrůznějšími 
výtvarnými technikami a styly se děti 
seznámí na Výtvarném kroužku. Vět-
šina z výše zmíněných aktivit je konci-
pována pro děti z prvního a druhého 
stupně základní školy. Pro ty, kdo se s 
námi setkávají poprvé: maringotka Ar-
chy stojí na obecním pozemku „přes 
silnici“ naproti multifunkčnímu hřišti. 
 
První schůzka zájemců o nepravidelný 
klub Archandělé proběhne v říjnu. Je 
určený pro začínající mladé tvůrce od 
12 let. Píšete básničky nebo povídky? 
Malujete? Skládáte hudbu? Přijďte se 
pochlubit! Zajímáte nás! Výstupem ze 



 

 

setkávání bude online almanach nebo 
přímo veřejné čtení a vernisáž.  
 
V říjnu se také poprvé setkáme s Kul-
turní úderkou. Tato nepravidelná se-
tkání pro dospělé všech generací 

připravujeme ve spolupráci s knihov-
nou, kde se také budou konat. Jsou ur-
čena pro všechny, kteří se zajímají o 
knížky, divadlo či výtvarné umění – bu-
deme si o nich povídat, doporučovat si 
zajímavé tipy nebo snad i společně 
chodit na výstavy či do divadla.  
Podrobnější informace najdete na FB 
Archa Řícmanice, na webu www.archa-
ricmanice.webnode.cz, a nebo vám je 
sdělíme na mailu archa.ricma-
nice@gmail.com 
Těšíme se na vás! 

 
Za Archu Řícmanice 
Vendula Borůvková  
a Simona Kalusová 

http://archaricmanice.webnode.cz  
       

 ORA ET LABORA 2010  
 
Nedobytné Brno 
Než se každý den v poledne rozezní 
zvony ve věžích brněnských kostelů, 
vyzvání na Petrově „poledne„ o jenu 
hodinu dříve. Váže se k tomu zajímavá 
pověst. 
Když Švédové za třicetileté války oblé-
hali Brno a obráncům města již dochá-
zely síly, doslechl se rektor brněnské 
jezuitské koleje Martin Středa SJ, že ve-
dení švédského vojska rozhodlo, že po-
kud nedobudou město dříve, než na 
věži Petrova bude odbíjet poledne, 
ukončí obléhání a odtáhnou. 
Dne 15. srpna 1645 byla situace ob-
ránců města Brna naprosto kritická a 

hrozilo, že do dvanácti hodin město ne-
udrží, nechal otec Martin Středa zvonit 
„poledne„ o hodinu dříve. Švédové 
ukončili útok a odtáhli. Město Brno 
bylo zachráněno. 
Martin Středa se narodil 11. listopadu, 
ale není doloženo, jestli v roce 1587, 
nebo 1588, nebo 1589 v Glivicích. 
Dříve byly Glivice součástí území Ko-
runy české. Pocházel z české katolické 
rodiny a měl dva mladší bratry. Do je-
zuitského řádu vstoupil roku 1608. 
Ještě mu nebylo ani 20 let. Z jeho vy-
stupování bylo patrno především čisté 
svědomí. Uměl česky, polsky, latinsky a 
německy. 
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Měl všechny předpoklady stát se ve-
doucím a jeho představení to dokázali 
rozpoznat a využít. Ze všech jeho úkolů 
vzpomeňme alespoň to, že byl dvakrát 
rektorem v Brně a dvakrát rektorem 
ohromné koleje pražského Klemen-
tina. Jako řádový prokurátor byl jmé-
nem provincie poslán do Říma. Jednou 
byl představeným domu profesorů u 
sv. Mikuláše na Malé Straně a dvakrát 
provinciálem. Vynikal zejména velikou 
důvěrou v Boha a s ní spojeným obrov-
ským vnitřním klidem. 
Po bitvě u Janova roku 1645 Švédové 
drtivě porazili císařská vojska a směřo-
vali na Vídeň. Lehce dobyli Jihlavu a 
Znojmo a stejným způsobem se chtěli 
také během několika dnů zmocnit 
Brna. Početní převaha byla otřesná. 
Švédský velitel Leonhard Torstenson 
oblehl 3. května 1645 Brno a Špilberk. 
Obě místa byla propojena pouze kry-
tou cestou. Jeho vojsko čítalo více jak 
20 000 mužů a 19. července přišla po-
sila 7000 mužů od knížete Rákoczyho. 
Brno mělo 426 vojáků a 1050 ozbroje-
ných občanů, mezi nimi 70 studentů, 
které zorganizoval Martin Středa. 
Útočníci měli asi dvacetinásobnou pře-
vahu. Výzbroj byla naprosto nesoumě-
řitelná, neboť Švédové měli těžké dělo-
střelectvo. 
Měla to být jen krátká epizoda. Brno se 
bránilo 3 měsíce a odolávalo všem úto-
kům. A ubránilo se. To, že se Brno na-
prosto neočekávaně ubránilo, mělo 
dalekosáhlé důsledky. Švédský voje-
vůdce Torstenson, do té doby nepora-
zitelný, odtáhl s nepořízenou a 

velikými ztrátami. Jeho vojáci byli ne-
zdarem unaveni a ztratili sebevědomí 
neporazitelnosti. Mezitím císař Ferdi-
nand III shromáždil dostatečné vojsko 
a spojence. Také Rákoczi poznal, že vá-
lečnické štěstí Švédy opustilo a sjednal 
s císařem mír. 
V roce 1642 bylo Brno vyhlášeno hlav-
ním městem Moravy, ale to je neoch-
ránilo před útokem Švédů. Vědělo se, 
že jak padne Brno do rukou Švédů, již 
jim nebude nic stát v cestě, aby se 
zmocnili hlavního města říše, Vídně. 
Právě v tomto historickém okamžiku se 
otec Martin Středa stal tím, kdo 
všechny povzbuzoval a utvrzoval je v 
jistotě, že má smysl pokračovat v ob-
raně a zároveň prosit o pomoc nebesa. 
Byl to on, kdo sestavil z téměř sedmde-
sáti studentů gymnasia studentskou 
legii, která pak spolehlivě střežila s ob-
divuhodnou udatností hradby v blíz-
kosti jezuitské koleje. Byl to právě on, 
kdo povzbuzoval představitele Brna a 
zvlášť velitele obrany Raduita de Sou-
ches aby navzdory obrovské přesile, 
nevýhodné pozici a téměř beznadějné 
situaci bojovali dál s nadějí na vítězství. 
A byl 
to také on, kdo šel příkladem v mod-
litbě, kterou podpořil posty a skutky 
pokání. Okamžiky nejtěžších bojů pro-
žíval před svatostánkem soustředěnou 
modlitbou. 
Obráncům docházely zásoby, i síly. 
Zvlášť citelně chyběl střelný prach. 31. 
července, v den svatého Ignáce z Loy-
oly, zakladatele Jezuitů, začal páter 
Středa v jezuitském kostele osmidenní 



 

 

pobožnost za pomoc v této tísni. Po-
božnost lidu se konala od 5. hodin ráno 
do 8. hodin do večera. V noci pokračo-
vali v modlitbách jezuité. „ Útočilo se „ 
na milosrdenství Boží ve dne i v noci. 
Otec Středa byl skálopevně přesvěd-
čen, že takovou důvěru a takovou vytr-
valost nemůže Bůh nevyslyšet. Po tom, 
co tato osmidenní pobožnost skončila, 
do hradebního příkopu vstoupila sku-
pina lidí, kteří se dožadovali vstupu do 
města. Stráže to považovaly za lest, ale 
velitel Raduit de Souches některé po-
znal. Arcivévoda Leopold poslal obrán-
cům pomoc a malou posilu v podobě 
80 až 90 mužů. Byla to malá, ale cenná 
posila, protože přinesli také 24 centů 

síry na výrobu střelného prachu. Bez 
této pomoci by se za týden, kdy pro-
běhl poslední, ale zuřivý útok Švédů 
nedokázali ubránit. 
Otec Středa se modlil díkůčinění, viděl 
v příchodu pomoci první odpověď 
nebe na právě zakončenou pobožnost. 
Obležení skončilo 15. srpna 1645 v den 
slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Ví-
tězství připsal pater Martin Středa je-
dině Panně Marii. Martin Středa ze-
mřel 26. srpna 1649. Je pohřben v pro-
sklené rakvi v kryptě jezuitského kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. 

Podle časopisu „Milujte se „  
za Ora et labora 2010 Leoš Kubíček

 

ŠKOLA OTAKÁREK
 
Letní čas v Otakárku byl, stejně jako 
loni, věnován dvěma turnusům pří-
městských táborů. První se odehrál v 
Řícmanicích, druhý v Babicích nad Svi-

tavou v krásném zázemí LMŠ Sedmi-
krásek. 
V Řícmanicích nám letos počasí do-
přálo naplnit táborové téma Hurá do 

Afriky! a tak jsme putovali opravdu 
rozpálenou Afrikou. Potkali jsme 
spoustu zajímavých zvířat a vyzkoušeli 
výrobu různých nástrojů a ozdob. Ně-

které dny jsme putovali horkou pouští, 
jindy se nám podařilo nalézt pramen 
osvěžující vody. 
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Příměstský tábor s názvem Time ma-
chine provedl děti hned pěti etapami  
našich dějin. Stroj času nás nejprve  
vzal do doby dinosaurů a pravěku, další 
den jsme se přenesli za indiány a vy-
zkoušeli si stezku indiánských ctností a 
střelbu z luku, v další etapě nás čekal 
temný středověk a hrdě jsme se zhos-
tili úkolu odehnat z království zákeř-
ného draka. Předposlední den byl ve 
znamení renesance a objevů této 
doby, a celé putování jsme zdárně za-
vršili cestou do budoucnosti.  
Táborový program byl protkaný pohy-
bem, tvořením a možností prožít si an-
gličtinu v praxi, bezchybné letní počasí 
náš prožitek z tohoto povedeného 
týdne jen umocnilo. 

Přes léto jsme dotáhli zápis naší školy 
do rejstříku škol a já jsem moc ráda,  
že mohu říct, že od 1. 9. 2022 je Lesní 
základní škola Otakárek akreditovanou 
základní školou se sídlem ve Křtinách. 
Bohužel tam pro nás spojení hromad-
nou dopravou pro školní děti v pod-
statě neexistuje, takže „nechci dělat ři-
diče“ mi nevyšlo. Novými prostory 
jsme přes to nadšeni a těšíme se na 
děti. Navštívit nás můžete 24. 9. na 
Den Křtin, kdy budeme mít den ote-
vřených dveří. 
Přeji vám pohodový vstup do nového 
školního roku, především školákům a 
jejich rodičům! 

Zuzana Čížková 
www.skolaotakarek.cz 

 

ŘÍCMANSKÉ HODY 2022
 

Celé léto jsme čekali 
na déšť. A dočkali 
jsme se! Bylo to 
zrovna na hodovou 
sobotu 27. srpna. 
Věřte, že probuzení 

do deštivého rána nebylo příjemné. Ob-
zvláště, když nebe vypadalo, že déšť ni-
kdy neustane. Všichni organizátoři sle-
dovali různé předpovědi počasí a prů-
běžně si dávali vědět, co říká zrovna ta 
jejich. Kolem půl desáté naštěstí  
přestalo a bleskově jsme dochystali 
areál, ale i tak jsme skluz v harmono-
gramu hodů již nedohnali.  

Šli jsme pozdě vyvádět stárky, zpozdil se 
průvod, vyvádění hlavní stárky i příchod 
na koupaliště.  

Tímto se všem, kteří jste na nás čekali na 
návsi či na koupališti omlouváme. Snad 
to stálo za to.  



 
 

Hodová veselice pod májí probíhala za 
střídání slunce a deště. Děkujeme, že 
jste vydrželi a tančili jste pod zastřeše-
ným parketem nebo se bavili pod stany. 

 
 
Večer se počasí umoudřilo a my mohli 
pokračovat v bohatém programu. Stárci 
předvedli kloboukový tanec a nejšikov-
nějším byl Marek Bajer. 

 
 
A že není opravdu lehké, navzájem si 
předávat v rytmu klobouky, si mohla vy-
zkoušet i veřejnost. Soutěž o nejlepší ta-
nečnici, která provedla v kole nejvíce ta-
nečníků za stanovený čas, vyhrála paní 

Mirka Šmardová z Obřan. Titul Řícman-
ský násoska zůstal doma a pyšní se jím 
Filip Koutský. A už zbývá jen sdělit, kdo 
vyhrál naši štíhlou a 25,5 m dlouhou 
máji. Přijďte v sobotu 12. listopadu 2022 
na slavnostní kácení máje, tam se vše 
dozvíte!  
Jak jste si jistě všimli, krojovaná chasa se 
výrazně omladila. Z celkem 18 párů bylo 
10 svobodných. A opět nezklamali. Tato 
skutečnost nás moc těší.  
Na závěr se vrátím ke zvaní na hody, což 
bývalo výsadou stárků. Poslední roky 
stárkům vypomáhají stárky muzikantky. 
Řícmanice máme rozdělené na čtyři 
části, tak jak nám kdysi předal plánek 
pan Muselík. K tomu musí být čtyři zvací 
skupiny. Letos bylo cca 20 stárků a čtyři 
muzikantky. Řícmanice se rozrůstají, a 
tak se zváči k některým z vás dostali až 
po setmění. Tímto se vám omlouváme a 
slibujeme, že budeme pracovat na ná-
pravě. Věřte, že nás těší, když s námi po-
čítáte a otevřete branky. 
Děkujeme všem, kteří letošní hody pod-
pořili ať finančně či přiložili ruku k dílu. 
Zvláštní dík patří našim hasičům za bez-
vadnou spolupráci při zajištění hodo-
vého občerstvení. Všeho si moc vážíme. 
Krásný zbytek léta všem Řícmaňákům! 

 
Ivana Hegerová 
za organizátory 

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
 
Čtvrtý ročník sousedských slavností v 
Řícmanicích! 

Letošní sousedské slavnosti proběhly v 
neděli 11. září 2022. Převážná část pro-
gramu se i přes nepřízeň počasí 
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odehrála po 15. hodině v areálu koupa-
liště, ale ještě před zahájením jsme 
mohli navštívit venkovní výstavku histo-
rických technických exponátů v Minimu-
zeu Libora a Samuela Prokopových na 
Tyršově návrší, 

 
poslechnout si Kateřinu Hustákovou, 
která nám u květinového záhonu na ná-
vsi popovídala o jeho založení a výběru 
rostlin.  

 
Program na koupališti se nám snažil pře-
kazit vydatný déšť, ale naštěstí jsme se 
po hodových zkušenostech nenechali 
odradit. Blanka Koutská, Pavlína Vojan-
cová a šest nejmenších sokolek nám na 
pódiu předvedly nacvičenou sokolskou 
sestavu. Martin Šebesta alias Šebin nám 
ukázal, jak umí pracovat se dřevem a 

během chvilky udělal z kusu špalku us-
měvavý hříbek. Děti si užily malování na 

obličej i dílničky, zahradníci a milovníci 
pokojovek si vyměnili spoustu rostlinek 
a opět se nám naplnila Semínkovna, 
která v průběhu celého roku funguje v 
mezipatře obecního úřadu.  
Na co se však na každých slavnostech 
mnozí těší úplně nejvíc, je sousedský 
piknik plný nejrůznějších dobrot.  
Letos jsme mohli ochutnat nejen různé 
cukroví, buchty a koláče, ale také zape-
čenou zeleninu, domácí chleba s poma-
zánkou, a dokonce sushi! Cenu Řícma-
nického MasterChefa si letos zasloužila 
Monika Ševčíková za koláč zvaný orgas-
mus! Další mňamkou byla zelňačka, kte-
rou nám uvařili hasiči, a pivo bílovického 
minipivovaru Havlíčkova továrna. 
Co se letos opravdu vydařilo, bylo sou-
sedské hraní a zpívání s Martinem Jur-
kou, Liborem Slabým, Barčou Alexovou, 
Aďou a Terkou Hegerovými a dalšími! 



 
 

Kdybychom nespěchali k Lajcmanům, 
hráli a zpívali bychom s nimi určitě mno-
hem déle! V 19 hodin na nás však v sále 
čekalo plátno Putovního kina a promí-
tání filmu Mimořádná událost, u kte-
rého jsme se mimořádně pobavili. 

Děkujeme Vám za pomoc s organizací, 
zapojení se do sousedských aktivit a za 
hojnou účast!  
Uvidíme, co nového přinese pátý ročník! 

Za organizátory Šárka Kadlečíková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie do tohoto zpravodaje poskytli : 
Libor a Samuel  Prokopovi, Věra Alexová,  Zuzana Čížková,Šárka Kadlečíková,  
Simona Malá, Jitka Martínková,Eva Olešovská.     Za fotografie všem děkujeme ! 



 

 
23 

KALENDÁŘ AKCÍ  
 

POOTEVŘENO 
Dětské odpoledne, v sobotu 17.září od 17:00 hodin 
Na stájích dětské jezdecké školy, 20:00  ohňostroj 

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022   
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  

 

BRANNÝ ZÁVOD 
pro děti se uskuteční v sobotu 15. října, pořádá SDH 

 

KÁCENÍ MÁJE  
Proběhne v sobotu 12.11. od 15 hodin 

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
Pořádá SDH, termín bude upřesněn  

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
je plánováno na říjen – listopad/dle počtu dětí/ 

 

RESTAURACE U LAJCMANŮ Pro Vás připravuje: 
24. – 25. 9. Hovězí speciality, 28. 9. – 2. 10. Domácí zabíjačka, 8. – 9. 10. Brambo-
rové a bramborákové hody, 15. – 16. 10. Sladkovodní a mořské ryby, 22. - 23.10. 

Řízkové hody, 28. – 30. 10. Zvěřinové hody, 5. – 6. 11. Domácí zabíjačka, 
11. – 13. 11 Martinská husa a mladé víno 

 
 

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. 12. 2022. Uzávěrka příspěvků a inzerce 1. 12. 2022. 



 
 

 
 



Sobotní hodové odpoledne 

 

 



 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


