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8. a 9. červen 2013 byl nejúspěšnějším víkendem v novodobé historii
řícmanského fotbalu – všechna tři mužstva svoje zápasy vyhrála !!!

vychází 15. 6. 2013

www.ricmanice.cz

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
i když se to chvílemi nezdá, pomalu končí jaro a začíná léto. S rychle nastupujícím
jarem byl trochu problém zvládnout posekat všechny trávníky a obecní pozemky. Je
možné, že jsme některé pozemky vynechali, ale určitě ne záměrně. Někteří občané si
udržují posekanou trávu před svým domem sami i když je pozemek třeba z části obecní.
Prosíme všechny, kteří vědí o obecních pozemcích, které dosud neudržujeme aby
informovali obecní úřad a obec zajistí údržbu i těchto pozemků.
Na konci zimy postihla bohužel obecní les kalamita a v lokalitě za hřbitovem popadalo
velké množství stromů, převážně borovic. Nejvíce postiženou část v okolí cesty na
hřbitov jsme odstranili svépomocí, ale další bude mít na starosti odborná firma, která by
měla začít s prací v nejbližších dnech. Žádáme občany, aby do vyklizení kalamity, to je
asi do konce června, zbytečně nevstupovali do lesních porostů v okolí hřbitova a drželi
se pouze na lesních cestách.
V letních měsících se nám snad podaří realizovat některá vylepšení na místním
hřbitově, jako je například zlepšení stavu středové cesty a rozšíření parkoviště pro
návštěvníky hřbitova.
Ráda bych touto cestou také poděkovala všem občanům za trpělivost v zimních
měsících, kdy přívaly mokrého sněhu nebylo možné zvládnout tak, jak bychom si
představovali a doufám, že alespoň na chvíli zažijeme opravdové léto a všichni si
budeme užívat krásné dny na našem koupališti.
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Změna úředních hodin obecního úřadu
Se začátkem prázdnin, tedy od 1. 7. 2013 budou úřední hodiny v pondělky nadále
pouze do 18.00 hodin.
Úřední hodiny po úpravě:
Pondělí:
15.00 – 18.00 hod
Středa:
9.00 – 11.00 hod. 15.00 – 17.00 hod

Informace ke svozu odpadu
V letním období od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013 bude svoz komunálního odpadu probíhat
každý týden ve čtvrtek.

Koupaliště
Ceny vstupného pro sezónu roku 2013:
- Permanentky: dospělí 500 Kč; děti do 15 let věku a senioři starší 70 let 300 Kč;
- Celodenní vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 15 let věku 50 Kč;
- Odpolední vstupné od 16.00 hod: dospělí 50 Kč, děti do 15 let věku 20 Kč.
Od vstupného jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTTP a děti do 6 let věku. Již nebudou
osvobozeni senioři, nově však bude místním seniorům starším 70 let poskytován
příspěvek na sport ve výši ceny permanentky, tedy 300 Kč.
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Permanentky bude možno zakoupit pouze přímo na koupališti.
V rámci „podpory rodiny“ a seniorů bude opět letos poskytován příspěvek pro rodinné
sportovně rekreační aktivity. Tento příspěvek bude určen pro občany obce Řícmanice,
kteří budou využívat ke svým letním sportovně rekreačním aktivitám areál místního
koupaliště. Výše příspěvku je pro rok 2013:
- 150 Kč pro děti do 15 let věku;
- 200 Kč pro děti starší 15 let a dospělé;
- 300 Kč pro seniory starší 70 let.
Příspěvek je možno vyzvednout pouze na obecním úřadě do 30. 9. 2013.
Zahájení provozu:
Termín zahájení provozu je plánován na den 29. 6. 2013. V případě změny bude
zveřejněno na www.ricmanice.cz.
Otevírací doby:
Denně od 8.30 hod do 20.30 hod.
Od 19.00 hod do 20.30 hod bude koupaliště využíváno pouze pro kondiční plavání pro
občany se zakoupenou permanentkou nebo nově také s platnou vstupenkou.
Uvedené otevírací doby platí v případě teplého počasí. Změna otevírací doby pro
nepříznivé počasí bude zveřejňována u vstupu koupaliště a na www.ricmanice.cz.
Lenka Kunčarová, OÚ

OBECNÍ KNIHOVNA
V uplynulém čtvrtletí navštívilo knihovnu celkem 127 čtenářů a vypůjčili si kolem 400
knih. Nyní s nástupem pěkných dní polevila čtenářská píle, ale to je pochopitelné, když
musíme zvládnout vše potřebné na zahrádkách.
V úterý 19. 3. 2013 se byly v knihovně
podívat děti z naší MŠ. Vše si prohlédly
a poslechly si povídání i krátké čtení. Bylo
to milé setkání s naší nejmladší generací.
Z novinek naší knihovny bych tentokrát
vyzvedla několik bestsellerových knih
zahraničních autorů: Milenium – třísvazkový kriminálně psychologický román
švédského autora Stiega Larssona,
Pentagram - též román s kriminální
zápletkou od norského spisovatele Jo
Nesböa a dva romány s českými reáliemi od anglického spisovatele Simona Mawera:
Skleněný pokoj - situovaný do brněnské vily Tugenhat a Mendelův trpaslík - osud
postiženého vědce, jehož kořeny jsou spřízněny s naším genetikem G. Mendelem. Pro
milovníky romancí máme třídílnou ságu od Charloty Brontëové Villette a od Marie
Cristenové čtyřdílnou flanderskou ságu Dámský mír.
Přeji hezké čtení
MUDr. Hana Staňková, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zvířátka a děti
Říká se, že kdo má rád zvířata, má rád i lidi. Někdo tomu věří, někdo nevěří. V každém
případě jsou zvířata součástí světa tak jako lidé, stromy, rostliny, vzduch, voda,
slunce…
I naše děti ve školce se seznamují s různými druhy zvířat a také se učí, jak o ně
pečovat, kde žijí, co ke svému životu potřebují apod. Velmi oblíbená jsou naše školková
morčata Perlička a Hvězdička i náš šváb Vavřinec. Děti mají radost z toho, že se nám
na školkovou zahradu pravidelně vrací různé druhy motýlů, brouků, hnízdí zde sýkorka
koňadra, sýkorka modřinka, kos černý a v zimě na krmení přilétá i strakapoud velký.
V našem malém jezírku u bylinkové spirály bydlí drobní vodní živočichové, které je velmi
zajímavé pozorovat.
Na dubnovém výletě, kdy jsme vyrazili do
Lamacentra Hády, se děti seznamovaly s exotickým zvířetem lamou v rámci zážitkového
programu „Setkání s lamou“. Nakonec si
vyrobily obrázek s pravou lamí vlnou.
V květnu jsme navšvívili ekofarmu Jalový
dvůr, kde žijí husy, krávy, oslíci, králíci, kočky,
psi, koně, prase, ovce... a samozřejmě spousta jejich mláďat. Vyvrcholením programu
potom byla vyjíždka na koních a v kočáře
s koňským spřežením kolem místního rybníku.
A je tu červen - poslední měsíc školního roku.
Dárkem k Mezinárodnímu dni dětí bylo divadelní představení oblíbených písničkových
tetin „O létě“ v divadle Bolka Polívky v Brně.
Než se rozběhneme na prázdniny, tak nás ještě čekají jízdy na koních v DJS
Řícmanice, tradiční zahradní slavnost ve čtvrtek 20. 6. 2013 a závěrečná akce spaní
ve školce. Fotografie z akcí nebo informace o nás naleznete na www.msricmanice.cz.
Přejeme vám hezké prázdniny, příjemnou dovolenou a třeba i nějaké zajímavé setkání
se zvířaty na svých prázdninových cestách.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

ŘÍCMANSKÉ HODY 2013
Hody za dveřmi
V pořadí 10-té Řícmanské hody v řadě se letos budou konat v sobotu 31. srpna.
Abychom předešli nepříjemným překvapením jako loni, kdy nás vypekla technickými
problémy muzika, pozvali jsme osvědčenou kapelu Legrúti z Velkých Bílovic.
Dobré hody však nedělá jen muzika, ale hlavně krojovaná chasa. Žádáme všechny
zájemce, kteří si chtějí objednat kroj, aby se dostavili v pondělí 17. nebo 24. června
2013 od 19.00 do 19.30 na zahrádku restaurace U Lajcmanů, kde bude objednávky,
míry a zálohy přijímat Lenka Rovenská (tel.: 737 438 880). Neváhejte, další termíny již
nebudou! Konečné ceny krojů: dětský 250 Kč, dámský 600 Kč, pánský 450 Kč, zálohy
vybírané při objednání: dětský 100 Kč, dámský a pánský 200 Kč.
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Malí zpěváčci pod vedením Hanky Janoškové a Řícmanských šumařů již začali
s nácvikem hodového pásma. Chce-li se vaše dítko přidat, další zkoušky jsou vždy ve
čtvrtek v 18.30 v knihovně v termínech 13.6., 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7. a 22.8.2013.
Zkoušky přes letní prázdniny a v předhodovém týdnu budou po dohodě s rodiči
upřesněny později. V případě dotazů kontaktujte Hanku Janoškovou (tel. 724 252 430)
nebo Patrika Hegera (tel. 603 236 747).
Nácviky hodového zpívání a věřím, že i hodové zavádky, čeká také dospělé stárky.
Termíny včas zveřejníme.
Přípravy hodů jsou v plném proudu a tak nezbývá jen doufat, že slunečné léto konečně
přijde a potrvá minimálně do září.
Ivana Hegerová, za organizátory

ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol letos
Na konci března se konala volební valná hromada. Dosavadní výbor se rozloučil
s jedinými dvěma muži dosud pracujícími ve výboru a to s Vladimírem Nováčkem
a Michalem Olešovským. Starostka Ivana Hegerová avizovala dopředu, že se již
nebude ucházet o žádnou funkci. Výbor poděkoval Ivaně za obětavou a skvělou práci
po celých 9 let ve vedení řícmanského Sokola, předal kytici a malý dárek. Jsme rádi,
že nadále zůstává ve výboru společně s Ivou Masaříkovou, Lenkou Sobolovou,
Renatou Diatkovou, Janou Rovenskou, náčelnicí Hanou Kvapilovou, nově zvolenou
místostarostkou Blankou Koutskou a starostkou Evou Olešovskou. Věřím, že staronový
výbor povede dál řícmanský Sokol správně nastavenou cestou minulými vedeními.
Sokolské jarní akce zahájila naše tělocvičná jednota velikonoční vycházkou do Údolí
Říčky na Ranč u Jelena. Tato vydařená akce se konala na Velikonoční pondělí 1. dubna
a zúčastnilo se jí 14 našich čilých seniorů pod vedením Vladimíra Nováčka. V polovině
dubna naše cvičitelka zumby Renata Diatková organizovala v Bílovicích sobotní
cvičení, kterého se zúčastnilo 7 cvičenek z Řícmanic a 13 z blízkého okolí.
Znáte někoho, kdo běhá půlmaratón? MUDr. Táňa Šrámková, členka naší TJ, se
zúčastnila Pražského mezinárodního půlmaratónu pořádaného 6. dubna v ulicích
hlavního města. Půlmaratón je běžecký závod na vzdálenost 21,0975 km! Jistě
souhlasíte, že výsledný čas není důležitý, obdiv patří každému kdo proběhne cílem.
20. dubna se konalo v okolních lesích župní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti. Na tomto jsme se podíleli jednak
jako spolupořadatelé a také jsme vyslali do boje naše tři
družstva. V mladších žácích se na druhém místě umístila
Anička Vlková a Michal Malý, na 3.místě byla děvčata Kačka
Křížková, Barča Mollová, Anička Hustáková. Ve starší
kategorii obsadila druhé místo Veronika Kubíčková, Barbora
Malá a Kamila Sobolová.
27. dubna zvítězila Barbora Alexová (9 let) v přeboru ČOS
v lehké atletice ve čtyřboji (běh 60m, běh 300m, skok do
dálky, hod kriketovým míčkem). Gratulujeme!
Na poslední dubnovou neděli připravila Renata Diatková
s Blankou Koutskou oblíbené čarodějnické rejdění. Zábavného odpoledne se zúčast5

nilo 35 dětí. Malé čarodějnice a čarodějové plnili zadané úkoly, soutěžili v různých
disciplínách, vyráběli čarodějnický klobouk a na závěr si opékali špekáčky.
V květnu vrcholilo nacvičování skladeb pro slet pod Řípem. Zúčastnili jsme se cvičení
v Adamově a povedená byla veřejná secvičná v Bublifuk aréně v Telnici.
Deset mladších žákyň za pomoci Kamily Sobolové a Adély Pantůčkové pod vedením
Ivany Hegerové a Evy Olešovské procvičovalo svoji skladbu Jonatán na dvoudenním
„soustředění“ v tělocvičně. V pátek 10. května děvčata trávila odpoledne v tělocvičně,
střídavě hrála hry a pilovala svoji skladbu. Po večeři (opékané špekáčky u Hegerů na
zahradě) nás déšť zahnal zpět do tělocvičny a do spacáků. Sobotu jsme začaly
rozcvičkou, po snídani jsme cvičily, hrály hry, pilně trénovaly skladbu, kreslily Říp
a nakonec byla děvčata za předvedenou skladbu oceněna potleskem rodičů.
Velkou a očekávanou akcí byl Sokolský
slet v Roudnici nad Labem. V pátek
24. 5. odjelo autobusem 7 mladších
cvičenek skladby „Jonatán“, 3 starší
žákyně se skladbou „Dávej, ber“ a 16
cvičenců nejpočetnější skladby „Waldemariána“. V sobotu za ucházejícího
počasí jsme vyšlápli na horu Říp
a kochali se krásným výhledem po
širokém okolí a večer nám zpříjemnil
tanec na diskotéce. V neděli byly nácviky
již v pláštěnkách, protože téměř celý den pršelo a pofukovalo. Odpoledního hlavního
vystoupení se zúčastnilo více než šest tisíc Sokolů ze všech sokolských žup i ze
zahraničí. Počasí nám však nemohlo pokazit ani náladu, ani dobrý pocit z vystoupení!
Věřím, že všech 29 cvičenců z naší jednoty má příjemné a nezapomenutelné zážitky ze
společně strávených chvil (spíše hodin) při nacvičování, cestě na slet, ubytování ve
škole na karimatkách, výletech a společném cvičení…
Ve spolupráci s SK a SDH jsme uspořádali v sobotu 8. 6. 2013 dětský den s plněním
pohádkových úkolů. 80 šikovných dětí lovilo Zlatovlásce zlatou rybku, lezlo pro perník
do perníkové chaloupky, hasilo s dráčkem Soptíkem. Na dalších stanovištích se plnily
úkoly s Popelkou, Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, Patem a Matem, děti bojovaly
s pětihlavým drakem a s Rumcajsem sestřelovaly šišky. Závěr akce byl zpestřen
ukázkou hasičského zásahu. Členové SDH Řícmanice vyprošťovali člověka při
simulované dopravní nehodě, ukázali poskytnutí první pomoci. S houkáním sirény
přijela hasičská cisterna a po bleskové akci bylo uhašeno hořící auto. Odpoledne se
vydařilo jistě nejen kvůli neuvěřitelně příznivému počasí, ale také díky dobré spolupráci
mezi pořádajícími organizacemi.
Pokud počasí dovolí, do konce školního roku nás ještě čeká společný táborák pro
všechny cvičební složky na ukončení cvičební sezóny.
TJ Sokol Řícmanice se cvičitelkou Renatou Diatkovou opět připravuje od středy 19. 6.
letní cvičení na koupališti. V pondělí od 19.00 hod bude zumba pro začátečníky
s posilováním břicha, ve středu od 19.00 hod bude zumba pro pokročilé. Po cvičení je
možnost plavání v bazénu. Cena je 50 Kč pro členy Sokola Řícmanice, 70 Kč pro
ostatní.
Další fotografie nejen ze sletu si můžete prohlédnout na: http://ricmanice.rajce.idnes.cz/
(děkujeme tímto p. Alexové za poskytnuté fotografie).
Eva Olešovská, starostka TJ
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Hasiči informují
I když může někomu připadat zásahová jednotka dobrovolných hasičů obce jako
zbytečné plýtvání prostředky z obecního rozpočtu, ponechme stranou zákonnou
povinnost obce jako zřizovatele zásahové jednotky, naše jednotka již v letošním roce
vyjela k pěti zásahům. Všechny události sice proběhly mimo katastr naší obce, zřejmě
dobrá prevence a uvědomělost občanů, ale vždy po vyhlášení poplachu v kteroukoliv
denní i noční hodinu jednotka vyjela ve stanovém čase a počtu členů k zásahu. Územní
působnost jednotky určuje Hasičský Záchranný Sbor Jihomoravského Kraje, zkráceně
HZS JMK, v rámci Integrovaného Záchranného Systému, zkráceně IZS, jehož jsme
členy. Druh zásahu samozřejmě nemůžeme ovlivnit, takže se jednalo o požár trávy,
kontejneru i planý poplach, ale i o požár seníku v obci nebo poslední případ z 1.6.,
požár chaty v hustě zastavěné chatové oblasti.
Posledně zmiňovaný požár byl z několika důvodů extrémní. Jednalo se o požár chaty
v Bílovicích nad Svitavou, v oblasti nad fotbalovým hřištěm v hustě zastavěné chatové
osadě. Místo zásahu se nacházelo na nejvyšším bodě zastavěného území, absolutně
nepřístupném pro veškerou techniku. Dvě jednotky se pokusily dostat na místo zásahu
z horní strany od benzinky, ovšem obě uvízly v rozbahněném poli. Po velkém úsilí
všech zasahujících jednotek, celkem 8, se podařilo vytvořit dvě dopravní vedení a začít
zásah, samozřejmě v dýchací technice. Hořící objekt již nebylo možno zachránit, pouze
se rozebral a posléze dohašoval. Naštěstí vše proběhlo bez ohrožení života majitele.
Po skončení zásahu všechny jednotky musí posbírat veškerou výstroj a výzbroj
a umístit zpět do vozidla, což je další namáhavý proces a po příjezdu na zbrojnici
veškerou výstroj a výzbroj vyčistit a nachystat na další výjezd, který může být kdykoliv.
Všichni členové zásahové jednotky obce Řícmanice se aktivně účastní zásahů, školení,
cvičení, údržby techniky, věcných prostředků a zbrojnice ve svém volném čase a zcela
zdarma. Proto jim patří velký dík a uznání za veškerou jejich činnost, protože tato
zásahová jednotka je prospěšná pro všechny občany a vlastně celou obec Řícmanice.
Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice

Jarní fotbalová sezóna končí a tenis je v plném proudu
Výbor SK a organizace
Dne 15. 3. 2013 se konala Valná hromada SK Řícmanice, kde byl zvolen nový výkonný
výbor SK. Předsedou se stal opět Ing. Milan Malý, místopředsedou Tomáš Rozsypal,
členové Roman Kubíček, Ing. Jaroslav Olešovský ml. a Pavel Rozsypal.
Valná hromada také rozhodla, že na rok 2013 se budou vybírat členské příspěvky,
jejichž výše je různá pro mládež, dospělé a podporovatele našeho klubu. Příspěvky
vybírá Tomáš Doležal. V této souvislosti došlo také k úpravě plateb za pronájem
tenisových kurtů – člen SK, který se prokáže platným průkazem platí 500,- Kč a ostatní
platí 1000,- Kč za hodinu a sezónu. Upozorňujeme zájemce, že některé hodiny jsou
ještě volné. Budou uspořádány také tradiční tenisové turnaje, jejichž termíny budou
oznámeny ve vývěsce klubu.
13. 7. se na našem hřišti uskuteční ne-oficiální mistrovství ČR ve vodním fotbálku.
Uplynulý víkend 8. a 9. června 2013 byl nejúspěšnějším v novodobé historii
řícmanského fotbalu, protože všechna 3 naše mužstva svoje soutěžní zápasy
vyhrála – přípravka v Lelekovicích 4:2, žáci doma porazili Starý Lískovec 3:0
a muži zvítězili v Žebětíně 4:1 !!!
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Muži
Nově zvolený výkonný výbor rozhodl, že po Romanu Kubíčkovi povedou mužstvo mužů
Karel Pantůček ml. a Pavel Trávníček. Před posledním zápasem je naše mužstvo ve
středu tabulky na 8. místě se 33 body, když střídalo dobré výkony s těmi méně
podařenými. Nejlepším střelcem je Michal Martinec. Už nyní se začínáme připravovat
na novou sezónu a budeme se snažit doplnit mužstvo o nové hráče. Součástí přípravy
mužstva budou také letní pohárové turnaje. 29.6. se zúčastníme turnaje v Bílovicích,
který bude uspořádán v rámci oslav 50-ti let založení klubu a 10.8. bude uspořádán
turnaj na našem hřišti. Starší hráči se také zúčastní pohárového turnaje starých pánů
v Ochozi, který bude součástí oslav 60-ti let založení klubu.
Mladší žáci
Mladší žáci byli úspěšnější než přípravka – na jaře dokázali 3x vyhrát a 2x remizovat
a celkově v tomto soutěžním ročníku získali 18 bodů, což v stačilo na 10. místo z 12.
S jarní sezónou se rozloučí pohárovým turnajem, který uspořádá náš oddíl 23.6.2013.
Tento turnaj bude jejich posledním vystoupením, protože většina mužstva už bude
věkově patřit do starších žáků. Avšak starší žáci hrají na celém hřišti v 11-ti hráčích,
a tolik kluků bohužel nemáme. Budeme se snažit, aby každý hráč byl „půjčen“ na
hostování do jiného oddílu, tedy aby mohl dále hrát, a věříme, že za 2-3 roky budeme
schopni sestavit vlastní dorostenecké mužstvo, které by bylo základem pro doplnění
mužstva dospělých tak, aby v něm hrálo co nejvíce našich kluků, což je náš cíl.
Starší přípravka
Přestože jsme v jarní sezóně prohrávali,
postupně jsme se zlepšovali a v několika
zápasech jsme měli na dosah alespoň
remízu, avšak nedokázali jsme zvládnout
závěry zápasů. Jaro bylo chladné a deštivé
a hodně kluků onemocnělo, takže jsme
téměř každé utkání hráli v neúplné sestavě.
Kompletní sestavu jsme měli k dispozici až
v posledním zápase v Lelekovicích, kde
kluci hráli velice dobře a vyhráli 4:2. Tímto
vítězstvím jsme předali „Černého Petra“
právě Lelekovicím a v soutěži jsme se 6-ti body obsadili předposlední místo.
Jarní sezónu ukončíme dvěma turnaji – v sobotu 15. 6. jedeme do Rájce-Jestřebí
a v neděli 16. 6. pořádáme pohárový turnaj na našem hřišti.
V následujícím soutěžním ročníku 2013/2014 bude hrát naše přípravka téměř ve
stejném složení jako letos, tak věříme v lepší výsledky.
Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. za SK

Čím se těší a co zvládnou naši senioři?
V první řadě máme rádi svoje děti a hlavně vnoučata. Kdo by si rád nepohrál s dětmi
jako babička či dědeček. To vytížení babiček je potěšení někdy docela namáhavé, rádi
se však vnoučatům věnujeme. Ve svém volném čase si rádi zasportujeme. Tenisové
kurty by o naší aktivitě mohly dlouze vyprávět a rovněž i stolní tenis, který hrajeme
v zimních měsících v tělocvičně. Zdatnější pořádají pravidelné vycházky do okolí za
poznáním toho, co ještě nestačili navštívit. Trasa je vždy předem dopodrobna naplánována, takže stačí vzít jen trekingové hole a vyrazit. Jen škoda, že se nezúčastňuje
více zájemců.
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Dne 14. 6. 2013 jsme pozváni na akci jezdecké školy ŠEMÍK s prohlídkou stájí,
ukázkami jezdeckého umění a následným posezením na terase s krásným výhledem na
Brno a bílovické údolí.
Jednou za čtvrt roku se scházíme v místní restauraci U Lajcmanů, kde se rádi
pobavíme, pozpíváme, případně i zatancujeme při hudbě pana Klučky.
Většina z nás také tráví hodně času na zahrádkách, ale letošní deštivé počasí nám moc
nepřeje. Počátkem měsíce května byl uspořádán jednodenní zájezd do termálních lázní
Mošoň v Maďarsku. Zájezd se uskutečnil za finanční podpory Obecního úřadu a velmi
se vydařil. Senioři tímto srdečně děkují Obecnímu úřadu za tuto podporu (pro informaci:
dopravce pan Leonhard do těchto lázní jezdí pravidelně a vypsal nové termíny zájezdů.
V případě zájmu je možné se informovat na tel. čísle 737 851 403).
Jiřina Krajíčková

Dědictví otců zachovej nám Pane
1150 roků
9. března roku 863 - podle tradice - přišli z byzantské Soluně (dnešního Řecka) na
žádost knížete Rastislava dva vzdělaní bratři. V letošním roce slavíme 1150 roků od
příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jejich
posláním bylo hlásat Moravanům křesťanskou víru srozumitelným jazykem. Proto
nejdříve vytvořili písmo - hlaholici. Přinesli také základy obecné vzdělanosti, zakládali
školy a kláštery. Překládali knihy Nového i Starého zákona. Později, po smrti Cyrila, byl
Metoděj hrubým způsobem zajat německými biskupy a asi tři roky vězněn v Pasově. Až
na příkaz římského papeže Jana VIII. byl Metoděj vysvobozen a mohl se vrátit na
Moravu. Po jeho smrti byli z Moravy vyhnáni i jeho žáci. Oslavy 1150. výročí se
uskutečnili 25. května v Mikulčicích a 5. července 2013 se uskuteční na Velehradě.
100 roků
V roce 1913 byl v Bílovicích nad Svitavou slavnostně vysvěcen kostel, zbudovaný
farním společenstvím, jenž byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metoději. Toto kulaté výročí bude
připomenuto slavnostní mší svatou dne 16. června 2013 v 9 hodin. Bohoslužbu povede
Miloslav kardinál Vlk emeritní arcibiskup pražský.
95 roků
Od roku 1918 v Řícmanících vyzváněl zvon, který vyrobil mistr zvonař R. Manoušek,
rodák z Habrůvky. Tento zvon byl zakoupen, neboť původní řícmanický zvon (pravděpodobně z roku 1751) byl v první světové válce zabaven. Druhý zvon si již zdejší
obyvatelé nechtěli nechat vzít, proto jej po celou druhou světovou válku ukrývali.
Zvonění zvonu k vesnickému koloritu patří. Vždy upozorňoval na nebezpečí, požáry,
zval k modlitbám za zemřelé a pravidelně vyzváněl poledne i klekání. U zvoničky se
v historii vystřídalo u obou zvonů jistě mnoho zvoníků. Známá jsou nám jména: Theodor
Ševčík, Augustin Muselík, p. Betuňák z Valašska, který si k nedělnímu vyzvánění brával
bílou nažehlenou košili, rajtky a široký klobouk. Později si zvonění vzala na starost p.
Bušová. V roce 2018 bude zvon součástí naší vesnice celých 100 let. Uvážíme-li, jak
místní obyvatelé ve válce riskovali, aby nám zvon uchovali, svědomí nám nedovolí nechat zvon tichý a chátrající. Proto bychom ho chtěli uvést znovu do života obce. Podaříli se to, bude zvon požehnán při slavnostní bohoslužbě Miloslavem kardinálem Vlkem,
emeritním arcibiskupem pražským v Bílovicích n/Sv. dne 16. června 2013 v 9 hod.
6 roků
studoval Mgr. Jiří Brtník, rodák z Babic n/Sv. teologii. Dne 29. června v 9 hod. bude na
Petrově vysvěcen na kněze a dne 6. července 2013 bude mít v Babicích n/Sv. primici.
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Slavnost bude zahájena v babickém kostele, odkud půjde průvod na hřiště. Od 14 hod.
bude modlitba růžence a v 15 hod. začne bohoslužba, po níž bude novokněz udílet
novokněžské požehnání. Na závěr bude malé pohoštění.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Za Ora et labora Dana Menšíková a Jiří Kotas st.

Podivné jaro
Před dvěma roky jsem si zde ve Zpravodaji chválil vydařené teplé jaro, loňské, co se
týká počasí, ke chválení nebylo (označil jsem jej nevydařeným) a to letošní nazvu
podivným…téměř do poloviny dubna velmi chladné zimní počasí, v noci mrazy a všude
dokola nezvykle sněhu. A potom rychlé oteplení a do čtrnácti dnů spousta kvetoucích
rostlin a vše v tu chvíli i díky dostatku vláhy soutěží v rychlosti růstu.
Při výroční schůzi naší ZO ČSV (1. dubna letošního roku) jsme si pochválili výsledky
zimního vyšetření „měli“ (tedy vzorků odebraných ze dna úlů k laboratornímu vyšetření)
potvrzující dobře provedená podzimní ošetření včel. V celkově 52 vzorcích odebraných
z 331 včelstev se našlo pouze 25 roztočů Varroa, z tohoto ve 44 vzorcích byl nález 0!.
Snad o to víc jsme se pak na skutečně jarní dny těšili.
Včelí matky však počaly klást až skutečně s příchodem teplých dní (postupné
oteplování, kdy již kladou uprostřed rojů, letos chybělo) a včely, které přečkaly dlouhou
zimu, se především starali v úlech o budoucí generaci. A tak i když vše kolem kvetlo,
včely snad létaly jen pro trochu čerstvého pylu. Alespoň to tak vypadalo. Žádné hučící
koruny třešní a poté jabloní a dalších stromů, jen občas včelka. I tak nám odvedly na
budoucí úrodě kus práce. Květen připomíná obdobný před třemi roky, zase hodně
srážek! Déšť brání průletům včel a smývá i to, co mají sbírat. Velké vlhko v úlech není
ku prospěchu včel (hůře se léčí vápenatění plodu, snad se v mnoha úlech neobjeví).
Letošních včelek je již dostatek a průlety při přízni počasí obvyklé, snůška však zatím
malá. Do úlů se více stěhují mravenci, plavat moc neumí a pod stříškami v blízkosti
včelích zásob je jim příjemně. Jen ti včelaři, pořád to kontrolují a mravence nenechají
v klidu. Kolik bude medu, se teď raději neptejte! Dobrou úrodu!
Ing. Vladimír Levínský, jednatel ZO ČSV o.s .Bílovice n/Svit.,

ZNÁTE HO?
Je vynikající plastický chirurg uznávaný na
celém světě, narodil se téměř před
osmdesátišesti lety v Dolních Studénkách
u Šumperka a často ho můžete potkat
v Řícmanicích, kde na své chatě tráví volné
chvíle. Ale pokud čekáte, že potkáte staršího
člověka o hůlce, velice se mýlíte. Pan
profesor MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc. se
těší dobrému zdraví a jeho věk by mu nikdo
nehádal. V roce 1955 promoval na Masarykově univerzitě v Brně a poté 42 let působil
na Klinice plastické chirurgie v Brně - Králově poli, která od roku 1958 slouží také jako
fakultní zařízení MU. V roce 1982 byl jmenován přednostou této kliniky, kde se věnoval
novým postupům při léčení lymfedémů, replantacím, rozštěpům u dětí a novým
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chirurgickým postupům při úrazech a chorobách z oboru plastické a rekonstrukční
chirurgie. K předání těchto nových postupů byl mnohokrát zván na zahraniční kliniky
v Evropě a USA. Kliniku řídil s velkou energií a za jeho vedení v ní bylo vybudováno
moderní replantační a audiovizuální centrum pro rozvoj mikrochirurgických disciplin.
Když v roce 1992 odcházel do důchodu, měl za sebou desítky tisíc úspěšných operací,
24 mezinárodních patentů, 114 vědeckých publikací, dvě monografie, stačil ještě založit
a vybudovat plastickou chirurgii v Teshreen hospital v syrském Damašku a po návratu
ještě 18 roků vedl plastickou chirurgii na soukromé klinice. V současné době je
v důchodu a právě dokončil k vydání odbornou knihu.
Pane profesore, jak to děláte, že máte tolik energie a prakticky nestárnete?
Víte, to je jednoduché. Nesmíte zatěžovat mozek zbytečnostmi, které ho vyčerpávají
a ani tělo nesmí zahálet. Já rád pracuji na zahradě, prořezávám stromy, upravuji chatu
a leccos si sám opravím i postavím. Taky proto jsem nikdy neužíval antibiotika a nikdy
jsem neměl neschopenku.
Proč jste si vybral chatu právě v Řícmanicích a jak je to dlouho?
Hledal jsem chatu k odpočinku někde poblíž. Přátelé mi doporučovali Vysočinu, ale to
by pro mě bylo daleko. Tak teď to mám dvacet minut na náměstí Svobody i na chatu.
Koupili jsme ji s manželkou v roce 1980, mám tu hodně kamarádů a spoustu bývalých
pacientů.
Pane profesore, teď něco z Vašeho oboru. Jaký máte názor na momentálně
diskutovaný problém preventivní mastektomie u žen, jak nedávno zveřejnila
herečka Angelina Jolie?
Já to plně schvaluji. Když má žena opravdu velké dědičné dispozice a genetické
zatížení, je tento zákrok na místě. Na naší klinice jsme provedli několik takových
operací.
Jste již v důchodu, měl byste si užívat zaslouženého odpočinku. Co Vás
v poslední době nejvíc zaměstnává?
Poslední tři roky jsem pracoval na své knize „Plastická a rekonstrukční chirurgie“, která
je nyní v tisku. Má téměř 800 stran a 5200 obrázkových dokumentů. Teď relaxuji na
dvouhodinových procházkách se svým vnukem. Chodím s ním na ,,dětské pracoviště“
(dětské hřiště) a než absolvujeme všechny disciplíny, odpoledne je pryč.
Zmínil jste se o Vašich adrenalinových aktivitách. Můžete nám je nějak přiblížit?
Samozřejmě! Byly to moje narozeninové dárky. Tak třeba let v kluzáku taženém
aerovlekem do 1000m, nebo vzduchoplavba v balónu – to bylo 25. září 2011
a v loňském roce tandemový seskok padákem k mým pětaosmdesátinám. To byl
naprosto úžasný zážitek, kdy padáte přes mraky, cítíte ten prostor a úplnou volnost.
Pane profesore, v minulém roce jsme Vás v přímém přenosu televize viděli
přebírat z rukou prezidenta Václava Klause státní vyznamenání České republiky.
Kdy jste se o pozvání dozvěděl?
Zatelefonovali mi dva týdny dopředu, musel jsem slíbit, že to nikomu neřeknu. Medaili
jsem dostal při příležitosti pětaosmdesátých narozenin za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Já to cítím jako velké zviditelnění práce plastické chirurgie. Do Prahy jsem jel
s manželkou a se synem. Podobné akce jsem se zúčastnil už jedenkrát v roce 1983.
Tehdy to bylo s mojí manželkou, členkou Národního divadla v Brně, kdy byla jmenována
zasloužilou umělkyní.
S panem profesorem se velice dobře povídá, ale omezený prostor zpravodaje nám
nedovolí víc otázek.
připravily Blanka Koutská a Eva Olešovská
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KALENDÁŘ AKCÍ
ZUMBA S RENČOU
od středy 19. června na koupališti
pondělí 19.00 zumba pro začátečníky s posilováním břicha
středa 19.00 zumba pro pokročilé
Po cvičení je možnost koupání v bazénu v rámci vstupného na zumbu.
Cena je 50 Kč člen, 70 Kč nečlen Sokola.

- - - -

ŘÍCMANSKÝ VOTVÍRÁK ANEB OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ
v sobotu 29. června 2013 od 15 hodin,
Zábavné odpoledne soutěží ve vodě i na suchu pro děti i dospělé. Večer zahraje
skupina JEN TAK. Občerstvení zajištěno.
Akce se koná jen za příznivého počasí. Jste srdečně zváni.

- - - -

SK ŘÍCMANICE zve na
16.6. Turnaj přípravek - Řícmanice
22.6. Turnaj starých pánů v Ochozi v rámci oslav 60-ti let založení klubu
23.6. Turnaj mladších žáků - Řícmanice
29.6. Turnaj mužů v Bílovicích v rámci oslav 50-ti let založení klubu
13.7. Ne-oficíální mistrovství ČR ve vodním fotbálku na hřišti v Řícmanicích
(za účasti rádia Magic, po turnaji letní noc s DJ JackDaw)
27.7. Tenisový turnaj 3M
10.8. Pohárový turnaj mužů - Řícmanice

- - - -

ŘÍCMANSKÉ HODY 2013
v sobotu 31. srpna 2013
každý čtvrtek nácvik dětského hodového pásma, viz str. 4
objednání krojů 17. nebo 24. června na zahrádce u Lacmanů - Lenka Rovenská

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: ou_ricmanice@volny.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, Alena Hegerová. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příští číslo vychází 15. 9. 2013. Uzávěrka příspěvků a inzerce 31. 8. 2013.

