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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
po letních prázdninách začíná náročné období, kdy už se krátí čas do konce roku
a zjišťujeme, co vše je třeba ještě stihnout.
Koupaliště už je mimo provoz, ale dětské hřiště zůstává otevřené až do začátku zimy.
Než dokončíme zvláštní branku pro hřiště, používejte, prosím, malou branku u tenisových kurtů.
Postupně se budeme věnovat úpravám před obecním úřadem a drobným změnám na
veřejných prostranstvích, jako je upevnění košů na psí exkrementy, výměna
odpadkových košů a už nezřetelných dopravních značek na místních komunikacích.
Zastupitelstvo dalo vypracovat energetický audit veřejného osvětlení. Je to bezplatná
služba MAS Moravský kras. V dalším období snad bude vyhlášen dotační titul, ve
kterém mohou obce požádat o dotaci na úspornější veřejné osvětlení. Uvažujeme
i o možnosti vypracování energetického auditu pro budovu restaurace U Lajcmanů.
Vzhledem k tomu, že dotační tituly se neustále mění a nikdo neví, co bude následovat
za další vyhlášený program, je lépe býti připraveni. Jak dopadly naše žádosti o peníze
na odkanalizování Řícmanic bychom se měli dovědět někdy ke konci tohoto roku.
S podzimem se pojí i uklízení na zahrádkách, vyhrabávání listí atd. Důrazně prosíme
občany, aby před pálením listí, větví a staré trávy dali přednost kompostování nebo
jinému zpracování tohoto odpadu. Na obecním úřadě se stále množí stížnosti na
občany, kteří na svých pozemcích provádějí spalování silně kouřícího odpadu
a obtěžují tak své sousedy. Prosíme, buďte ohleduplní, ať nejsme nuceni toto řešit
např. veřejnou vyhláškou, kde by pálení jakéhokoli odpadu bylo striktně pod pokutou
zakázáno. Stejně tak s blížící se zimou a topnou sezonou znovu upozorňujeme na
zákaz spalování nevhodných materiálů jako např. PET lahví a dalšího odpadu
v domácích topeništích. V obci je na tříděný odpad umístěno velké množství
kontejnerů. Dávejte, prosím, odpad do nich a ne do kamen.
Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu hodů. My, jako návštěvníci a „uživatelé“ hodů, si určitě ani nedovedeme
představit, kolik práce a času zabere příprava a realizace takovéto akce. Takže ještě
jednou moc díky za vydařené hody.
Ing. Lenka Lišková, starostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce rozhlasu v obci
Již je uzavřena smlouva o dílo na dodávku bezdrátového rozhlasu v obci s firmou
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., celková cena díla činí Kč 265.961,- včetně DPH. Práce
začnou dle smlouvy 1.10.2012 a termín dokončení je dne 31.10.2012.

Upozornění dlužníkům za poplatky za odpad a psy
Upozorňujeme ty občany, kteří dosud neuhradili poplatky za odpad, že pokud tak
neučiní do 30.9.2012, nebudou rozeslány jako v minulých letech upomínky, ale rovnou
platební výměry, v nichž může obecní úřad zvýšit poplatek platebním výměrem až na
trojnásobek.
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Mobilní svoz nebezpečného odpadu v obci Řícmanice
Bude proveden v sobotu 3. listopadu 2012 v době od 10 – 11 hod.
Pozor změna stanoviště!!!
Stanoviště je na parkovišti u obecního úřadu, Komenského č.p.68.
Je nezbytné vyčkat příjezdu obsluhy svozového vozu a odevzdat odpad obsluze!!! Je
možné sem odložit z domácností a chat:
Zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky
Barvy, lepidla
Oleje, olejové filtry
Odpadní ředila a rozpouštědla
Léky
Přípravky na ochranu rostlin
Znečištěné textilie, nádoby a obaly od barev a sprejů, ředidel, olejů, čisticích
prostředků
Pneumatiky bez disků
Dále je možno obsluze odevzdat kompletní použitá elektrozařízení:
Velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, mrazničky, elektrické sporáky,
televizory, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, atd. – bez praček
a plynových sporáků, které patří mezi objemný odpad),
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače,
klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony, atd.),
Spotřebitelská zařízení (rádia, videokamery, diaprojektory, fotoaparáty, MP3
přehrávače atd.).
Nekompletní elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírány.

Informace k volbám do zastupitelstev krajů
1.

2.
3.

4.

5.

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční:
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je budova obecního úřadu – Komenského č. p. 68 –
v sále knihovny v prvním patře.
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.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat
o odvolení do přenosné volební schránky na telefonním čísle 545 227 567
nebo 724 352 527. Je možno požádat i ve dnech voleb, ale prosíme občany,
aby se hlásili již před konáním voleb.
Každému voliči budou dodány nejméně 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vítání občánků
V měsíci říjnu 2012 opět proběhne vítání našich nejmladších občánků. Podrobnosti
budou uvedeny v pozvánkách. I touto formou srdečně zveme rodiče, děti a blízké.
Těšíme se na Vaši účast.
Lenka Kunčarová, OÚ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nové děti, nové nápady ...
V pondělí 3. září 2012 jsme zahájili školní
rok 2012/2013, přivítali jsme nové děti
a všichni se společně seznamujeme
s režimem a programem školky. I když se
zdá, že se děti znají, protože bydlí v jedné
vesnici, ve školce se přesto poznávají
znovu a z úplně jiného pohledu. Je to tím,
že spolu stráví velkou část dne. Hrají si,
svačí, umývají se, obědvají, spí a to ještě
pod dohledem učitelek. To je hned vše
jiné. Proto necháváme většinou čtrnáct dní
až tři týdny dětem tzv. adaptační období,
kdy nemáme běžně naplněný denní program školky, ale děti si spolu v tomto období
většinou spontánně hrají ve třídě i venku a učí se s paní učitelkou zvyknout na denní
režim. Osvědčilo se nám z výchovně vzdělávacího programu dětem zařadit pouze
hudební výchovu a cvičení v tělocvičně.
Po prvních dnech nového školního roku se nám zatím daří úspěšně se s režimem
a programem školky seznamovat, děti jsou velmi šikovné.
Mezi naše novinky patří tzv. den venku, který budeme každé pondělí v době od 8.00
do 11.45 hod. a od 14.30 do 16.30 hod. venku. Chceme se tímto přiblížit myšlence
lesních školek, kde jsou děti celý den venku a zde probíhají všechny výchovně
vzdělávací činnosti školky. Od dětí a jejich rodičů potřebujeme v tento den pouze
karimatku pro každé dítě a přiměřeně počasí oblečení a obuv, protože chceme být
venku pokud možno za každého počasí. Uvidíme časem, jak se nám tato novinka
osvědčí v praxi. My se těšíme, že budeme všichni spokojeni.
Přejeme nám všem úspěšný a spokojený nový školní rok 2012/2013. Další informace
o školce naleznete www.msricmanice.cz.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

OBECNÍ KNIHOVNA
Dva prázdninové měsíce byly v knihovně poznat. Ne každý si představuje dovolenou
s knihou v ruce a jistě je i spousta zajímavějších aktivit, zejména pro děti a mládež.
Přesto knihovnu v tuto dobu navštívilo kolem 70 čtenářů a půjčili si kolem 200 svazků.
Náš knižní fond se opět o něco rozrostl, tentokrát jsme dostali darem prakticky nové
knihy s tématikou historickou. Z nich vybírám např. knihy od známé autorky Ludmily
Vaňkové: Dítě z Apulie, Stříbrný jednorožec, Černá sága či trojdílná sága Rozděl
a panuj. Také Vladimír Přibský (Můj muž Král Karel IV.) a Zuzana Koubková (Rytíř
zelené růže o Závišovi z Falkenštejna) patří mezi oblíbené autory. K půjčení budou
i další knihy od zahraničních autorů tohoto žánru.
MUDr. Hana Staňková, knihovnice
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ŘÍCMANSKÉ HODY 2012
Pil jsem včera, pijem dneska, zajtra budu …
Tento nápěv jedné lidové písně poměrně výstižně popisuje, co se v Řícmanicích
v hojné míře děje o hodovém víkendu. Dobré víno, které dělá dobrou náladu, k hodům
neodmyslitelně patří. A jak se letos věci měly?
Déšť provázel v pátek 31. srpna stárky při zvaní našich občanů a chatařů v okolí.
Letos bylo o jednu zvací skupinu méně a tak se musely jednotlivé „štace“ prodloužit,
aby stárci prošli celé Řícmanice. Ve většině chalup na krojované každoročně čekají
a jsou rádi, že je zase po roce přišli pozvat, což nás velmi těší.
Sobotní hodový den byl zamračený a i přes deštivou
předpověď se nakonec, co do počasí, vydařil. Nepršelo
a noc byla poměrně teplá. Mysleli jsme si, že jedinou věcí,
kterou nemůžeme při organizování hodů ovlivnit, je počasí.
Realita nás ovšem vyvedla z omylu. Letos poprvé (a zřejmě
na dlouhou dobu i naposled) byla v Řícmanicích dechová
hudba Vlkošáci, jež na začátku své hudební produkce
bohužel odhalila amatérství svého zvukaře. Ten nedokázal
hodinu zprovoznit mikrofony a při jejich zapojení se
z reproduktorů linuly nepěkné zvuky. Byly to nervy i pro nás
organizátory. Situaci zachránili Řícmanští šumaři, kteří pod
májí hráli jednu písničku za druhou, dokud nebylo vše
v pořádku. Nakonec vše dobře dopadlo a kapela hrála bez
větších problémů do pozdních nočních hodin. I když příští
ročník hodů v této podobě bude pro nás již desátým, stále se máme co učit.
Je milým překvapením, že titul Řícmanský násoska poprvé v historii této soutěže
získala žena. Trofej v podobě malovaného kamene od paní Soni Čermákové si
odnesla Renata Diatková. Gratulujeme!
Nejisté počasí zapříčinilo menší návštěvnost jak odpoledne,
tak večer. Odpoledne přišlo 212 návštěvníků, což je o 105
méně než v loňském roce. Večer přišlo téměř stejně hostů
jako loni (62), ale to lilo jako z konve. Počítání krojovaných je
rok od roku méně přesnější, neboť stále více stárek
a stárků má kroje vlastní. Ve dvou půjčovnách (ve Slatině
a v Hodějicích u Slavkova) jsme půjčili 91 krojů, za které
bylo zaplaceno 61 200 Kč. Organizátoři v průměru přispěli
na jeden kroj cca 42 % z ceny půjčovného. Máme radost
z toho, že roste zájem dětí. Mladé krojované slečny letos
velmi pomohly s přípravou hodů a zapojily se do nácviku
ženských tanců. Holky, byly jste bezvadné, vydržte! Věříme,
že máme dobře našlápnuto, aby mladší generace za pár let
převzala pomyslnou štafetu a hody v Řícmanicích nezanikly.
Nedělní dozvuky má většina z krojovaných nejraději. Slunečné počasí, cimbálová
muzika Linda ze Zlína, která zatím nikdy nezklamala a dobrá nálada všech
zúčastněných důstojně ukončila Řícmanské hody 2012.
Ivana Hegerová, za organizátory
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ORGANIZACE A SPOLKY
Sokol na prahu sezóny
Je před námi další cvičební sezóna, která začne v říjnu. Věříme, že zájem o cvičení
pro všechny věkové kategorie bude stejný jako v loňském roce. Rozvrh bude včas
vyvěšen v naší vývěsce a na www stránkách obce.
Sokol nezahálel ani o prázdninách. Pod vedením Renaty Diatkové se pravidelně
každé pondělí a středu konaly lekce Zumby. Ty byly hojně navštěvovány cvičenkami
nejen z Řícmanic, ale i z okolí. V plánu jsme měli uspořádat i hodiny aqua aerobiku,
ale v červenci nebylo příznivé počasí a v srpnu bylo v 19 hodin již poměrně chladno.
Stezka zdraví má o jedno stanoviště méně a to ne naši vinou. Ti z vás, kteří jste byli
u studánky Prosba lesa, jste možná marně hledali panel nebo udice s rybičkami. Před
prázdninami prý na panel spadl strom, který někdo kácel. Budeme se snažit panel co
nejdříve obnovit.
Ještě před začátkem cvičební sezony si prostřednictvím filmových záznamů
a fotografií zavzpomínáme na cvičební akademii v Řícmanicích, krajský slet v Brně
a XV. Všesokolský slet v Praze. V naší jednotě nacvičovalo 5 sletových skladeb 49
cvičenců. Všechny zájemce zveme ve středu 26. září 2012 v 18 hod. do knihovny.
Nebude chybět malé občerstvení.
Mezi tradiční podzimní akce, které připravujeme je závod Jedu, jedu! pro ty, co umí
jezdit na kolech, koloběžkách, odrážedlech a dalších přibližovadlech. Uskuteční se
v neděli 7. října na koupališti. K podzimu také patří drakiáda. Bude se opět konat na
jezdeckém cvičišti na Vinohrádkách a to v neděli 21. října. Soutěžit se bude o nejlépe
létajícího a nejhezčího doma vyrobeného draka. Nebudou chybět odměny pro
všechny, opékání špekáčků ani burčák.
Ivana Hegerová, starosta TJ

Hasiči informují
V sobotu 16. června proběhla na našem hřišti v pořadí již 3. netradiční soutěž
požárních družstev. Opět za velmi slunečného počasí se sjeli, mimo domácích
družstev žen a mužů, ještě soupeři z Ořešína, Blažovic a Kovalovic. Startovní pole
doplnila družstva starších pánů z Řícmanic a Blažovic.
Disciplíny netradiční soutěže byly tradiční. První disciplína - oprava pneu - prověřila
závodníky v běhu na 50 metrů, překonání bariéry a dokutálení prázdné pneu
z nákladního vozu slalomem do cíle
vzdáleného dalších 50 metrů. Soutěžili tři
jednotlivci, z nichž se vybral nejlepší čas.
V druhé disciplíně - záchrana zraněného muselo čtyřčlenné družstvo na padesátimetrové trati i s nosítky překonat okno, na
konci naložit zraněného na nosítka, vydat se
s ním na další padesátimetrovou trať, kde
v polovině trasy zraněný podstoupil léčbu
vypitím jednoho piva a takto vyzdraven
doběhl do cíle za zbytkem družstva. Běžela
2 družstva, počítal se opět lepší čas. Třetí
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disciplína byl požární útok dle pravidel požárního sportu, muži třikrát 1 „B“, dvakrát
2 „C“ , ženy dvakrát 1 „B“, dvakrát 2 „C“. Úzké sportovní hadice nebyly povoleny. Časy
všech disciplín se sčítaly, při shodném celkovém čase rozhodoval čas požárního
útoku. I přes malý počet soutěžních družstev se odpoledne velice vydařilo a soutěžící
i diváci odcházeli spokojeni. A výsledky? Řícmanice ženy 1. místo., muži Blažovice
4. místo, Řícmanice 3. místo, Ořešín 2. místo a vítězem se staly Kovalovice.
Ještě starší páni. Ti bojovali o pohár starosty
sboru v požárním útoku, ovšem pouze
s mašinou PS 8 a starší, podle starých pravidel požárního útoku. Ta se od současných
dost zásadně liší, ale v tomto případě jde spíše o ukázku metod útoku a techniky, která se
už nepoužívá, ale je stále ve funkčním stavu.
Historicky první pohár si odvezlo družstvo
starších pánů z Blažovic s PS 8, ovšem naši
starší páni s PS 6 se nedali zahanbit
a předvedli rovněž velice slušný útok, za což
obě družstva sklidila zasloužený aplaus.
Příští ročník naší netradiční soutěže jsme se se souhlasem rodiny rozhodli pojmenovat
po našem kamarádovi a dlouholetém členu SDH Řícmanice. Takže vás všechny
srdečně zveme příští rok na Memoriál Petra Fakly, který se doufáme opět vydaří za
hojné účasti diváků, příznivců hasičů a hlavně soutěžících.
Milan Stejskal za SDH a JSDHo Řícmanice

Řícmanský fotbal oslavil 80 let od svého založení
V tomto roce oslavil SK Řícmanice 80 let od svého založení. První akce k tomuto
významnému výročí začaly již 23. a 24. června, kdy náš klub zorganizoval pohárové
turnaje obou svých mládežnických družstev. Naši mladší žáci svůj turnaj vyhráli
a přípravka naopak na své soupeře nestačila a obsadila poslední místo.
Hlavní část oslav se konala 11. srpna 2012, kdy byla v sále restaurace U Lajcmanů
otevřena výstava fotografií a historických dokumentů od založení klubu až do
současnosti a také vzpomínkový koutek na předčasně zesnulého Romana Kukletu.
Dále klub vydal výroční bulletin a také slavnostní vlaječky.
Vrcholnou sportovní akcí byl pohárový turnaj mužů, který se konal jako „Memoriál
Romana Kuklety“ a naše mužstvo v něm obsadilo 2. místo, když ve finále po remíze
2:2 prohrálo na penalty s Bílovicemi.
Mužstvo mužů SK Řícmanice
(11.8.2012) Memoriál Romana Kuklety k 80. výročí
založení SK Řícmanice
Horní řada zleva: R.Kubíček
(trenér),
Sedlář,
Maňák,
Zbořil,
Lukášek,
Doležal,
Martins,
Král,
Trávníček,
Beneš, Polák, Malý (předseda
SK)
Spodní řada zleva: Horák, L.
Kubíček, Pantůček, Bednařík,
Morava, Putna, Kottas
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Poslední sportovní akcí oslav 80.výročí založení klubu SK Řícmanice je turnaj starých
pánů, který se uskutečnil 15. září 2012 za účasti mužstev Sokol Bílovice, Sokol
Babice, TJ Ochoz a domácí mužstvo SK Řícmanice. Vítězem se stalo mužstvo
z Babic, které přehrálo Ochoz na penalty. Domácím patřila čtvrtá příčka.
Mladší žáci a přípravka
V uplynulé sezóně 2011/2012 si vedli lépe mladší žáci, kteří tři zápasy vyhráli a dva
remizovali a skončili na předposledním 11. místě. Starší přípravka však všechny svoje
zápasy prohrála a skončila na posledním 10. místě.
Do nové sezóny 2012/2013 jdou obě naše mládežnická družstva ve značně
pozměněných sestavách z důvodu věkového posunu. Změny nastaly také v pravidlech
– zatímco u žáků bylo nově zavedeno jen pravidlo o ofsajdu, u přípravky došlo ke
snížení počtu hráčů ze 7 na 5 a také ke zmenšení hřiště.
Starší přípravka zahájila svoje mistrovská utkání 9.9.2012, kdy na domácím hřišti naši
přípravkáři prohráli s mužstvem Lelekovic 10:12. Mladší žáci začali sezónu 31.8.2012
na hřišti ve Starém Lískovci, kde prohráli 11:0, v dalším mistrovském utkání
s mužstvem Nordic na jeho hřišti prohráli 5:1.
Muži
Také mužstvo mužů jde do nové sezóny s drobnými hráčskými změnami. Mužstvo
opustil Petr Král, který byl na hostování z Bílovic, do mužstva přišel na půlroční
hostování Michal Martinec z Blanska.
Vstup do sezóny 2012/2013 se nám nepodařil. Po prvním mistrovském utkání na
domácím hřišti jsme remizovali brankou v poslední minutě 2:2. Další dva zápasy jsme
vyhráli. S mužstvem ČAFC jsme na hřišti v Žebětíně vyhráli 4:2, ve třetím utkání na
domácím hřišti s mužstvem Start „B“ jsme vyhráli 6:1. V neděli 9.9.2012 se nám na
domácím hřišti nepodařilo navázat na dobré výkony a prohráli jsme 2:1.
Rozpis utkání SK Řícmanice (v tabulce zkr. ŘIC.) - PODZIM 2012
DATUM
16.9. neděle

MUŽI

MLADŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

ŘÍC. - ŘEČKOVICE B

16:00

23.9. neděle

BOSONOHY B – ŘÍC.

10:30

ČAFC 2011 B – ŘÍC.

9:00

ŘÍC. - BOHUNICE B

14:00

30.9. neděle

ŘÍC. - LOKOMOTIVA B

16:00

ŘÍC. - ČAFC 2011 C

13:30

ŘÍC. - BYSTRC "B"

11:30

LÍŠEŇ "D" - ŘÍC.

12:15

ŘÍC. - MEDLÁNKY D

10:30

ŘEČKOVICE – ŘÍC.

16:00

ŘIC. - CHRLICE

10:00

SLATINA "B" – ŘÍC.

10:30

20.9. čtvrtek

ŘÍC. - SOBĚŠICE

13:30

ŘÍC. - ZBROJOVKA dívky

17:30

6.10. sobota
7.10. neděle

OBŘANY "B" – ŘÍC.

15:30

MEDLÁNKY "B" – ŘÍC.

9:45

14.10. neděle

ŘÍC. - JUNDROV

15:00

ŘÍCMANICE - OBŘANY

12:30

19.10. pátek
20.10. sobota
21.10. neděle

SOBĚŠICE "B" – ŘÍC.

15:00

28.10. neděle

ŘÍC. - ŽEBĚTÍN "B"

14:30

3.11. sobota
4.11. neděle

CHRLICE "B" – ŘÍC.

10.11. sobota KOHOUTOVICE B – ŘÍC.

KOHOUTOVICE B – ŘÍC.

13:00

ŘÍC. - MS BRNO "B"

12:00

BOSONOHY – ŘÍC.

10:30

14:00
13:00

Roman Kubíček a Jaroslav Olešovský ml. za SK
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Tradice – nejen hodová
V dřívějších dobách se každý kraj od sebe lišil způsobem života, chováním, oblékáním, nářečím, hospodařením, úpravou jídel atd. V dnešní společnosti se již tyto rozdíly
většinou stírají a při cestování nacházíme stejné výrobky, stejné obchodní řetězce,
stejnou módu. Právě proto, ale v poslední době vzniká jakýsi hlad po tradičních výrobcích a výpěstcích. Řemeslníci na jarmarcích a trzích prodávají předměty, které připomínají doby našich (pra)babiček a poctivá řemeslná práce je vyhledávána stále častěji.
Tradice je jakýmsi pojítkem mezi minulostí a současností, je to most mezi našimi
předky a námi. Jen moudrý národ či rod ctí tradici svých předků. Naše minulost
ovlivňuje nejen naši současnost, ale i naši budoucnost.
K tradici patří také různé slavnosti, dožínky, posvícení, hody… V Řícmanicích to byly
nejdříve dožínky a pak hody, které mnohokrát pořádal Sokol. Tato tradice se
s menšími či většími přestávkami koná dodnes.
Tak jak má tradice svoji minulost, má i svoji budoucnost. Sokol Řícmanice v roce 2008
oslavil 100 let od svého vzniku. První všesokolský slet se konal roku 1882 v Praze.
S různými přestávkami pokračoval až k letošnímu XV. Všesokolskému sletu. Lída Rakušanová o něm napsala: „Byli jste milí sokolové se svou starosvětskou radostí z pospolitosti, i s těmi kiksy nebo spíš právě kvůli nim až dojímavě půvabní! A mně došlo,
jak nutně potřebuje 21. století zakotvit v autentické tradici. Je skvělé, že vás máme.“
K tradici patří i tradiční kroje – oblek výrazných charakteristických znaků pro určitou
dobu, kraj, povolání… patří k odkazu našich předků. A tak ještě dnes můžeme
obdivovat kroje hanácké, kyjovské, slovácké, valašské, horňácké, chodské a mezi ty
novější patří např. Sokolské. Kroje bývaly všední - ty byly jednoduché, nebo sváteční
– bohatě či skromně zdobené, podle toho, jak který kraj byl úrodný, tedy i bohatý.
I způsob úpravy jídla se odlišuje v různých oblastech a některé recepty přetrvávají po
generace – valašské frgály, valašské kyselo, štramberské uši, olomoucké tvarůžky,
tuřanské zelí…
Tradiční oslovení hospodář, hospodyně jasně vypovídá, o jakou pracovní činnost
původně šlo. Byli to lidé, kteří se, především na venkově, starali o půdu a úrodu z půdy
na níž hospodařili. Až později se tímto názvem začali označovat národohospodáři.
Zůstali však významu tohoto slova hodně dlužni.
Rodné brázdy (J. V. Sládek)
Rodné brázdy v šíři v dál
co já se vás naoséval naoral
až té trávy neseté
na mém hrobě rozkvete

čí pak rodné brázdy čí pak budete
kdo tu bude u vás stát
kdo k vám přijde zaorat
rád bych potom z hrobu vstal
říci tomu – aby jako já vás miloval.
Pro zdejší kraj patří k tradici také poutě do Křtin, Sloupu i Vranova. Roku 863 Sv. Cyril
a Metoděj (příští rok to bude 1150 let) přinesli na Moravu nejen víru, kterou hlásali
srozumitelnou řečí, ale i písmo a kulturu ducha. Duchovní poselství, které nám přinesli,
si předávají generace až do současnosti. Staroslověnština, do které přeložili písmo
svaté, byla v Římě po hebrejštině, latině a řečtině uznána jako bohoslužebný jazyk.
Max Kašparů (vystudoval lékařství, psychiatrii, pedagogiku, etiku a teologii) píše ve
své knize – O bludných kruzích a bludných kamenech: „V naší zemi se rodina
v tradičním pojetí rozpadá zhruba od sedmdesátých let minulého století, kdy došlo
k překonání společenského odsudku rozvodu… Bohužel je v naší zemi, a k tomu ještě
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u moci, mnoho lidí, kteří se domnívají, že úpadek rodinného života lze léčit penězi
a paragrafy. Hrozím se však důsledku tohoto omylu… Mimo to se ve společnosti
přeceňují materiální hodnoty. Ale ještě nebezpečnější než přeceňování materiálního je
v této zemi nedocenění duchovních hodnot. Ony totiž svoji nezanedbatelnou roli ve
společnosti hrají také substance, které nelze měřit kalkulačkou.“
J. Kotas st., D. Menšíková za Ora et labora 2010

ZNÁTE HO?
Jistě mi dáte za pravdu, že společenský život v naší obci
utvářely a stále utváří osobnosti, které se aktivně zapojují
do kulturního či sportovního života. Vzpomeňme pana
řídícího Párala, Edu Doležala, Drahoše Švehlu, Miloslava
Muselíka a mnoho dalších. Za současníky si dovolím
jmenovat pana Antonína Klučku (*1935), výtvarníka
a muzikanta. Jeho díla zdobí mnoho domácností
i veřejných míst, hudbou rozveseluje společenské akce
nejen Řícmaňáků a jako bonus obvykle přidá nějaký ten
fór nebo veselý příběh ze života. Sám sebe považuje za
řícmanského patriota.
Jste rodákem z Řícmanic?
Ano. Narodil jsem se v Močílkách v rodině krejčího.
V dětství mě učarovaly ústřižky látek, krejčovská křída
a tátův kouzelný sešit z vojny s jeho kresbami. Velkým vzorem v malování byl pro mě
řídící učitel Karel Páral a jeho plakáty na plesy a divadla. V Řícmanicích se dříve
hrávalo loutkové divadlo, které se mi natolik zalíbilo, že jsem si začat tvořit svoje loutky
z hadříků a se sestrou jsme si vymýšleli různé hříčky. V bílovické měšťance moje
výtvarné sklony vycítil pan učitel Ladislav Kolář, výborný malíř a klavírista, který mě
začal připravovat na uměleckou školu. Osud ale tomu chtěl jinak. Vyučil jsem se
sazečem na Základní grafické škole v Brně.
Máte ve výtvarném oboru odborné vzdělání?
Dva roky jsem chodil na večerní kurzy Školy uměleckých řemesel v Brně, obor
figurální malba a také jsem absolvoval dálkové kurzy všeobecného malířství v Praze.
Přes deset let jsem pracoval v tiskárně jako sazeč a navrhoval společenské tiskoviny,
plakáty, pozvánky, … Dvacet osm let jsem pracoval jako výtvarník-grafik.
Na internetu se o Vás můžeme dočíst „I když realistická
malba není malíři Antonínu Klučkovi cizí, nosným
přístupem k tvorbě je tvarové zjednodušení, důraz na linii
a zvýraznění kontur. Kompozice je dynamická, nebojí se
používat výraznou barevnou škálu. Častým námětem je
figura.“ Co všechno malujete?
Maluji figury a především ženy, neboť křivky ženského těla
jsou krásné, také portréty a krajiny. Ve spolupráci s řemeslníky
jsem dělal i dřevěné plastiky. Velmi mě bavilo řícmanské
ochotnické divadlo, kde jsem také hrál, vyráběl kulisy,
navrhoval scénu atd.
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Vaše ruka nesmazatelně obohatila a stále obohacuje Řícmanské hody.
Pamatujete si, kdy to bylo poprvé?
Je to už hodně let. Kdysi mě Míla Muselík oslovil, abych udělal nejdříve pozvánky, pak
jsem udělal velkoplošné obrazy, které jsou stále k vidění na hodech, i když už budou
mít kolem čtyřicet let. Rád jsem před pár lety vytvořil deset obrazů stárků, stárek
a hudebníků a ještě mám nějaké náměty v hlavě. Snad se mi to podaří realizovat.
Musím říci, že z hodů mám velkou radost. Moc mě těší, že máme v dědině muzikanty,
kteří se věnují dětem. Ty snad nenechají letitou hodovou tradici zaniknout. Tímto chci
poděkovat všem, kteří se podílejí na hodovém mumraji, který každoročně oživí
společenský život v Řícmanicích.
Jaká byla Vaše cesta k hudbě?
Otec hrával na harmoniku a tak i já jsem se začal učit. Od 16-ti
let hrávám s různými kapelami a musím říci, že hudba mě
zavedla mezi zajímavé lidi a do různých koutů republiky i do
zahraničí. Rád vzpomínám na muzicírování v kapele u Antonína
Richtra, Tomáše Pantůčka a Karla Floriána. Radost mi dělá
hraní na setkáních nás, řícmanských důchodců. A také si rád
s kamarády v místní hospůdce zazpívám: „Řícmaňák je pašák,
poctivá krev …“
Ti z vás, kteří máte rádi umění, otevřete tento odkaz
www.petr.klucka.sweb.cz/ak2. Budete mile překvapeni, stejně
jako já, jaké pěkné obrazy u nás v Řícmanicích vznikají.
Připravila Ivana Hegerová

KALENDÁŘ AKCÍ
ZUMBA JIŽ ZAČALA!
pravidelně každou středu od 19 hod. ve škole
Cena: 30 Kč členové TJ, 50 Kč ostatní

FILMOVÉ VZPOMÍNÁNÍ
na XV. Všesokolský slet v Praze a doprovodné akce
ve středu 26. září 2012 v 18 hod. v knihovně

JEDU, JEDU!
v neděli 7. října od 15.30 hod.
v areálu koupaliště

DRAKIÁDA
v neděli 21. října od 15 hod.
na jezdeckém cvičišti na Vinohrádkách
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