REKREAČNÍ SPORTY RÁJEČKO
II. ročník „Ráječkovského štrůdlování“
Letošní svatomartinský víkend se nesl trochu netradičně, tedy alespoň v neděli ve
Staré škole v Ráječku – voněl nejen husou, zelím a martinským vínem, ale také různými
záviny a štrůdly.
Na letošní II. ročník „Ráječkovského štrůdlování“ se sešlo přibližně 40 občanů naší
obce. Bylo doneseno 31 nohavic štrůdlů, které daly 11 metrů a 80 centimetrů. Loňská délka
16, 5 metru tedy sice pokořena nebyla, ale to na skvělé náladě a pohodě nikomu neubralo.
Pokud jde o nějaké zajímavosti, nejmladší hospodyňkou byla desetiletá Eliška
Růžičková, která se pochlubila sladkým lineckým závinem, který měl obrovský úspěch. A
paní Maruška Hülleová přinesla opravdu netradiční a originální štrůdl ze skleněného těsta,
plněný bylinkovou náplní ☺
Pan František Bursa ze Svazu zahrádkářů Ráječko nám udělal skvělou přednášku o
pěstování ovocných stromů a dal nám velmi cenné rady.

Během ochutnávání měli účastníci možnost si prohlédnout krásné fotografie Petra
Stříbrckého (1959), který o sobě a své tvorbě říká: „Jsem z Blanska, brány do Moravském
krasu. Mám rád přírodu, barvy, tvary a dobré lidi. Hodně volného času jsem věnoval sportu,
přírodě, fotografování a toto jsou témata, která schovávám na políčka svého fotoaparátu. Les
a sport jsou si hodně podobné, nikdy nevíte, co vlastně uvidíte. V dnešní rychlé a uspěchané
době většinou nemáme čas se zastavit, pokochat se chvilku krásou kolem, krásou obyčejných
věcí, které jsou stále kolem nás. Možná jsme se už také zapomněli dívat, vnímat ty běžné
okamžiky života kolem. A právě tento obyčejný svět, který je na ranních loukách plných rosy,
na krajích asfaltek, v podzimních bučinách kolem lesních cest, jsem se snažil zachytit v rytmu
neúprosného času a z digitálních nul a jedniček přenést na papír a třeba trošku prosvětlit náš
den. Na fotografiích, které jsem vybral na výstavu, jsou květy, trávy a okřídlení obyvatelé
kolem Blanska, ne v dalekých krajích, ale na obyčejných mezích a stromech kolem.“
Všem děkujeme za účast!
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