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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že toto číslo zpravodaje mohu začít radostnou zprávou. Naše obec uspěla
s žádostí o přidělení dotace na opravu bývalé školy. Na základě schváleného státního
rozpočtu ČR pro rok 2007 byla schválena akce „Obecní dům Řícmanice„ (rekonstrukce budovy bývalé školy s cílem vytvoření multifunkčního objektu, kde vznikne
obecní úřad, obecní knihovna, víceúčelový sál, cvičebna a školka). Přidělená částka
činí 5,65 mil. Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo financí ČR.
Máme příležitost výrazným způsobem zhodnotit obecní majetek. To znamená vybudovat účelnou a funkční budovu, která má velmi dobré předpoklady sloužit potřebám
naší obce. Uplynulo mnoho času od doby, kdy budova školy byla nositelkou vzdělání
pro vyrůstající generace a její důležitost se začala vytrácet. Domnívám se však, že
vedení naší obce si v minulých letech vždy velmi dodře uvědomovalo, že objekt má
pro naši obec velkou hodnotu. Svědčí o tom fakt, že snad každé zastupitelstvo se
snažilo budovu udržet a popřípadě i opravit. V tomto směru byly velmi důležité a zásadní práce na statickém zajištění budovy, které proběhly v minulých letech. Stejně
jako nezbytné opravy střechy, jež byla léta v havarijním stavu. Co však v novodobé
historii této budově vždy chybělo, byla jasná a dobrá koncepce. Jsem přesvědčen, že
ji nyní máme. Ale cesta k cíli je ještě dlouhá a čeká nás všechny mnoho práce.
Obec zadala výběrové řízení dané zákonem pro výběr zhotovitele stavby odborné
firmě. Výběrové řízení musí splnit přesné náležitosti dle zákona, proto jej provede
specializovaná firma Jan Husák. Výzva k vypracování nabídky na realizaci stavby byla
umístěna na veřejné internetové desce naší obce a zaslána šesti firmám, kterými jsou
ČÁSLAVA - STAV, s.r.o., STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., EKOSTAV LÍŠEŇ,
s.r.o., RES - STAV, s.r.o., STAVBY KOPŘIVA a REKO a.s. Výsledky (vítěz)
výběrového řízení by měly být známy ve druhé polovině března.
Stavební práce by měly začít v měsíci dubnu a musí skončit koncem roku 2007.
Z důvodu rekonstrukce se musí celá budova vyklidit. Stávající nájemci budovy
a zahrady musí prostory opustit na základě výpovědi smlouvy o pronájmu. Vyklízecí
práce v knihovně a ostatních místnostech již probíhají formou brigád. Děkuji všem
jejich účastníkům. Místnost nad hasičkou se stane na delší čas přechodným
skladištěm všeho obecního majetku, který byl umístěn v bývalé škole vč. knihovny.
Zde se také dočasně uloží majetek a vybavení Sokola.
Veřejná zasedání se tak budou muset konat na obecním úřadě a v případě větší účasti
občanů v sále naší restaurace.
S rekonstrukcí Obecního domu a stavbou mateřské školy souvisí také práce na přilehlé zahradě. Na základě studie, kterou zpracovala zahradní architektka Ing. Vagnerová, by tato zahrada měla sloužit mateřské škole a její část také jako veřejné hřiště.
V této věci bych se rád obrátil na všechny, kteří by chtěli pomoci s pracemi na zahradě
při budování hřiště pro mateřskou školu. Přestavba zahrady a její vybavení, stejně jako
vybavení mateřské školy, jdou nad rámec uvažovaného rozpočtu stavby. Proto by bylo
dobré některé práce provést svépomocí. Brigády budou probíhat v březnu a dubnu.
Budeme Vás o jejich termínech informovat na obecní vývěsce a formou plakátů.
Věřím, že se podaří celou investiční akci dovést do zdárného konce a nový Obecní
dům bude sloužit všem občanům Řícmanic.
Patrik Heger, místostarosta
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Kanalizace v obci
V naší obci dosud není vybudována místní síť kanalizačních stok. Tyto investice nás
teprve čekají a je nutné říci, že jsme ve srovnání s ostatními obcemi hodně pozadu.
V Řícmanicích je vybudován hlavní kanalizační sběrač, který je uložen ve státní silnici.
Odpadní vody, které tento sběrač odvádí, jsou čistěny v bílovické čistírně odpadních
vod a dále jako nezávadné vypouštěny do řeky Svitavy. Obec Řícmanice se podílela
nemalou částkou na budování jak sběrače, tak bílovické čistírny. Je nutné, aby každá
nemovitost určená k bydlení, byla připojena na kanalizační stoku vlastní přípojkou.
Občan, který má kanalizační přípojku, platí proces vyčistění odpadní vody tzv. stočné.
3
Toto stočné se odvíjí od vyčerpaných m , které naměří jeho vodoměr jako vodné.
Cenu vodného i stočného upravuje provozovatel vodovodu a kanalizace Vodárenská
akciová společnost, a.s. po dohodě s obcí každý rok.
Každý majitel nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je podle zákona o odpadech
povinen zákonným způsobem tyto vody likvidovat. Je nepřípustné odpadní vody
vypouštět na zahrady, do studní nebo do dešťové kanalizace, neboť pak se jedná
o porušení zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Majitel nemovitosti musí likvidovat
odpadní vody předáním odborné organizaci. Což v našich podmínkách znamená mít
zkolaudovanou kanalizační přípojku, nebo vyvážet odpadní vody fekálním vozem
specializované firmy. Každý vlastník nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, by
měl být schopen prokázat likvidaci těchto vod dokladem (např. fakturou) od této firmy.
Neutěšený stav v likvidaci odpadních vod v naší obci leží hlavní měrou na bedrech
obce. Je to hlavně problém neexistující místní kanalizační sítě. Proto připravujeme
projekty těchto stok, abychom na jaře 2007 měli dokumentace pro územní rozhodnutí.
Problémem ale není pouze ta část obce, kde není kanalizace vybudována.
V Řícmanicích je řada obývaných nemovitostí, které mají dle zákona o vodovodech
a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, možnost připojit se na
kanalizační řad. Bohužel tito obyvatelé s budováním kanalizační přípojky otálejí. Jedná
se o nemovitosti podél státní silnice. K těmto nemovitostem je již vysazena příslušná
odbočka pro připojení. Obec nemůže přistoupit na jiné řešení, než přimět tyto majitele
nemovitostí, aby se na kanalizaci připojili. Obec Řícmanice zde splnila svoji úlohu.
Vybudovala kanalizaci a majitelé nemovitostí jsou podle zákona o kanalizacích povinni
se na kanalizaci připojit. Tuto povinnost zřídit kanalizační přípojku pro nemovitost
může obec nařídit tzv. rozhodnutím. Toto rozhodnutí se opírá o ustanovení § 3 odst. 8
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisů.
Obecní zastupitelstvo si uvědomuje, že vybudování kanalizační přípojky je pro některé
obyvatele složitá a finančně nákladná investice. Zejména pak pro ty, kteří budou
nuceni na své náklady pořizovat přípojku s čerpáním. Taková přípojka bude nutná
všude tam, kde voda nepoteče sama od nemovitosti do kanalizační stoky (nemovitosti
pod silnicí).
Než bude obec stavby přípojek vyžadovat prostřednictvím nařízení, nabízí v této věci
pomoc. A to všem obyvatelům, kteří dosud nemají kanalizační přípojku a jejich
nemovitost se nachází v blízkosti kanalizačního sběrače. Obec je ochotna
zprostředkovat projektanta a pomoci při zajištění potřebných podkladů pro vyřízení tzv.
územního souhlasu (stavebního povolení), který uděluje stavební úřad. Obracejte se,
prosím, na obecní úřad, kde je možno v této věci sjednat pracovní schůzku. Věříme,
že občané pochopí závažnost situace a naše nabídka nezůstane nevyužita.
Patrik Heger
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Výsledek hospodaření za rok 2006
PŘÍJMY
Číslo:
Para - polo

Schválený
rozpočet na
rok 2006

Zdroje příjmů

Rozpočet po
změnách
k 31.12.2006

Výsledek
hospodaření
k 31.12.2006

0000 1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti

950 000,00

886 600,00

886 568,00

0000 1112

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. čin

780 000,00

258 700,00

258 740,60

0000 1113

Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů

52 100,00

60 000,00

60 024,00

0000 1121

Daň z příjmů práv. osob

1 120 000,00

1 111 200,00

1 111 165,00

0000 1211

Daň z přidané hodnoty

1 614 000,00

1 705 900,00

1 705 933,00

0000 1331

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

290 000,00

295 900,00

295 862,00

0000 1341

Poplatek ze psů

15 300,00

15 300,00

15 530,00

0000 1343

Poplatek za užívání veř. prostranství

1 000,00

900,00

840,00

000 1361

Správní poplatky

0000 1511

Daň z nemovitosti

0000 4111

Neinvestiční přímé dotace ze všeob. pokl.

0000 4112

Neinvestiční přímé dotace ze stát. rozpočtu

0000 4116
0000 4122
0000 4222

6 000,00

3 200,00

3 150,00

107 600,00

102 200,00

102 245,00

0,00

40 400,00

40 405,00

41 700,00

41 700,00

41 687,00

Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu

0,00

69 800,00

69 719,00

Neinvestiční dotace krajů

0,00

53 400,00

53 330,00

Investiční dotace od krajů

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1039

Lesní hospodářství

10 000,00

500,00

500,00

2310

Pitná voda

55 000,00

89 700,00

89 645,50

3314

Činnosti knihovnické

200,00

400,00

335,00

3341

Rozhlas a televize

3399

Kultura - přijaté dary

3429

Koupaliště

2 200,00

1 100,00

1 080,00

10 500,00

33 300,00

33 327,00

150 000,00

250 100,00

250 052,50

3612

Bytové hospodářství

520 000,00

588 700,00

588 702,50

3613

Příjmy z pronájmu nebytových prostor

330 000,00

343 500,00

343 521,00

3632

Pohřebnictví

34 000,00

33 500,00

33 522,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj

56 000,00

113 800,00

113 702,00

3722

Sběr a odvoz ostatních odpadů

0,00

180 000,00

180 000,00

3725

Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

17 000,00

14 500,00

14 450,10

0,00

10 000,00

10 000,00
10 000,00

5512

Požární ochrana - přijaté dary

0,00

10 000,00

6171

Činnost místní správy

4 100,00

2 800,00

2 789,00

6310

Příjmy z úroků

6 100,00

14 100,00

14 043,05

8115

Změna stavu krátkodob. prostř. na účtech

371 600,00

124 700,00

80 508,37

8123

Dlouhodobé přijaté půjčky - nájemníci BD

375 900,00

393 200,00

393 106,00

8901

Oper. z peněž. účtů organ. bez char. P a V

Příjmy celkem

36 880,00

6 920 300,00 8 149 100,00 8 141 362,62
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VÝDAJE
Číslo
paragrafu

Schválený
rozpočet na
rok 2006

Účel platby

Rozpočet po
změnách
k 31.12.2006

Výsledek
hospodaření
k 31.12.2006

1039

Výdaje na lesní hospodářství

2212

Silnice

50 000,00

17 900,00

17 888,50

300 000,00

161 200,00

161 161,50

2219
2221

Údržba chodníků a místních komunikací

70 000,00

102 300,00

102 264,00

Provoz veřejné silniční dopravy

34 300,00

34 300,00

34 250,00

2310

Pitná voda

100 000,00

97 800,00

97 793,50

2321

Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly

729 000,00

1 041 400,00

1 041 358,00

3111

Předškolní zařízení

80 000,00

77 400,00

77 371,00

3113

Základní školy

65 000,00

64 200,00

64 095,00

3314

Činnosti knihovnické

25 000,00

17 100,00

17 086,50

3341

Rozhlas

20 000,00

9 700,00

9 615,00

3349

Vydavatelská činnost

10 000,00

18 000,00

17 987,00

3399

Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků

50 000,00

60 500,00

60 428,00

3419

Příspěvky SK a SOKOL

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3429

Koupaliště

400 000,00

499 100,00

499 001,21

3612

Bytové hospodářství

90 000,00

110 100,00

110 081,60

3631

Veřejné osvětlení

130 000,00

118 400,00

118 324,20

3632

Pohřebnictví

100 000,00

80 300,00

80 206,00

3635

Územní plán

200 000,00

100 000,00

99 960,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj

1 000 000,00

1 997 100,00

1 997 047,95

3721

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

3723

Sběr a odvoz ostatních odpadů

3745
4319

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní soc. péče a pomoc zdravotně
postiženým občanům

5512

Požární ochrana – dobr. část

5512

Zastupitelstvo obce

6114

Volby do parlamentu

0,00

20 400,00

16 582,50

6115

Volby do zastupitelstev ÚSC

0,00

20 000,00

17 656,50

6171

Činnost místní správy - obecní úřad

820 000,00

836 800,00

836 710,96

6310

Úroky z úvěrů, poplatky bankám

250 000,00

250 400,00

250 360,69

6409

Příspěvky obč. sdružením

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8124

Uhrazené splátky úvěrů a půjček

1 336 000,00

1 319 000,00

1 318 997,71

Výdaje celkem

6 920 300,00

8 149 100,00

8 141 362,62

20 000,00

18 700,00

18 603,00

300 000,00

301 700,00

301 639,20

30 000,00

37 000,00

36 962,30

150 000,00

103 000,00

102 959,50

5 000,00

0,00

0,00

60 000,00

135 500,00

135 257,30

475 000,00

478 800,00

478 714,00

Z dotace Ing. Plašila: zůstatek pro rok 2006 činil 131 550 Kč, vyčerpáno během roku
6000 Kč. Zůstatek na rok 2007 - 126 550 Kč a je zahrnut v zůstatku BÚ.
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Mateřská škola klepe na dveře
K naší radosti v posledních letech vzrostl v obci počet malých dětí. Tento trend je
celorepublikový. Mnoho rodičů však řeší problém s umístěním dětí do školek, protože
předškolní zařízení se v nedávné době musely z důvodu malé obsazenosti rušit.
S touto situací se setkávají i rodiče řícmanických dětí. Školka v Bílovicích n. Svit.
přijímá přednostně děti s trvalým bydlištěm v Bílovicích. Když uvážíme, že ve školním
roce 2007/2008 berou 30 dětí a zájemců je cca 60, školka v Řícmanicích je nutností.
Bude umístěna v budově bývalé školy a bude sloužit max. 25-ti dětem. Pokud vše
dobře půjde, školka zahájí provoz na jaře 2008. Budou přijímány přednostně děti
z Řícmanic s celodenním pobytem a to od 3 let. Předběžný návrh provozu MŠ je od
7 do 16 hod.
Rádi bychom provedli průzkum zájmu o umístění dětí do tohoto zařízení. V případě
zájmu kontaktujete, prosím, Mgr. Hanu Janoškovou (pro Řícmaňáky Nováčkovou),
která bude z pověření Obce Řícmanice informace shromažďovat.
Nejedná se o přihlášku!
Kontakt:
mobil 724 25 24 30, e- mail: hanajanos@seznam.cz
Uvádějte vždy:

•
•
•
•

jméno a příjmení dítěte
rok narození
adresu trvalého bydliště
o jaký pobyt dítěte máte zájem (celodenní, dopolední a jiný)
Mgr. Hana Janošková (konzultant Obce Řícmanice)

Informace z Obecního úřadu
Platby místních poplatků v roce 2007
Poplatky za rok 2007 jsou splatné nejpozději do 30.4.2007. Platby lze provádět
hotovostně v úředních hodinách na pokladně OÚ Řícmanice (Po 15 –17 hod, St 9 -11
a 15 -17 hod) nebo bezhotovostně na účet obce Řícmanice, č. účtu:
1345044329/0800, k.s. 0308.
Místní poplatek za odpady (dle OZV č. 2/2006)
400 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice a 400 Kč za každý
rekreační objekt .
Variabilní symbol při bezhotovostní platbě:
v. symbol 42007xxx
- občané s trvalým pobytem v obci, rod. domky
kde xxx = číslo popisné domu (nuly se doplní zleva)
- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy v. symbol 407xxxyy
kde xxx = číslo popisné domu
yy = číslo bytu (nuly se doplní zleva)
- za domy s č.p. bez trv.pobytu sloužící k rekreaci v. symbol 42007xxx
kde xxx = číslo popisné domu (nuly se doplní zleva)
- za rekreační objekty - chaty
v. symbol 12007xxx
kde xxx je evidenční číslo chaty (nuly se doplní zleva)
Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1337
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Místní poplatek za psy 2007
150 Kč za prvního psa a 225 Kč za každého dalšího psa; 80 Kč za prvního psa
a 120 Kč za každého dalšího psa pro důchodce
Variabilní symbol při bezhotovostní platbě:
- občané s trvalým pobytem v obci
v. symbol 32007xxx
kde xxx = číslo popisné domu (nuly se doplní zleva)
- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy v. symbol 307xxxyy
kde xxx = číslo popisné domu
yy = číslo bytu (nuly se doplní zleva)
Specifický symbol při bezhotovostní platbě: 1341

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
Řidičské průkazy je možné vyřizovat na příslušném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (dle místa trvalého
pobytu držitele řidičského průkazu, pro obyvatele Řícmanic MěÚ Šlapanice, Opuštěná
9/2, Brno). Tato výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku. Lhůta pro převzetí
nového ŘP je zpravidla do 15 – 20 dnů. Více informací je možné získat na stránkách
Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Ministerstvo zemědělství spustilo kampaň k zániku povolení k odběru
a vypouštění vod
MZe zahájilo informační kampaň, kterou chce veřejnost upozornit na povinnost vlastnit
povolení pro nakládání s vodami. Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá
podzemní nebo povrchovou vodu u rodinného domu, na chatě, či jiném objektu, nebo
kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu. Tito odběratelé by si měli ohlídat dva
důležité termíny 1. červenec 2007 a 1. leden 2008.
Povinnost mít povolení k odběru a vypouštění vod ukládá vodní zákon. Za povolení se
nic neplatí, a to jak v případě jeho vydání či prodloužení.
K 1. lednu 2008 zaniká platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod
a k vypouštění odpadních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince
2001. Povolení vydaná po 1. lednu 2002 nadále platí. Pokud u příslušného vodoprávního úřadu podá žadatel nejpozději do 1. 7. 2007 žádost o prodloužení stávajícího
platného povolení, bude při splnění zákonných podmínek jeho platnost prodloužena.
V praxi jde například o následující případy – studna, vrt, povrchový tok využívaný pro
odběr vody k zalévání zahrady, či zavlažování, k napájení zvířat, k napouštění rybníků,
sádek, líhní, provozu veřejného koupaliště, k výrobě umělého sněhu a následně
vypouštění odpadních vod z domácích čistíren, z provozů, myček aut, penzionů apod.
Povolení není třeba, pokud je voda konečnému uživateli dodávána nebo odváděna
prostřednictvím vodárenské či kanalizační společnosti, obcí apod., tedy ve většině
stávajících případů odběru. Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro
individuální zásobování domácnosti vodou jsou dále v platnosti. Povolení není také
potřeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení (např.
čerpadlo), nebo se zdroj nevyužívá a využívat nebude. Nadále zdarma jsou odběry
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vody, které nepřekročí 500 m3 měsíčně, nebo 6 000 m3 ročně, což jsou u individuálního využití vod prakticky nepřekročitelné limity.
Více informací lze získat na bezplatné info lince MZe 800 101 197 a na internetových
stránkách www.zanikpovoleni.cz, kde jsou k dispozici také veškeré formuláře ke
stažení či diskusní fórum s poradenským servisem. MZe zároveň distribuuje letáky se
základními údaji pro veřejnost, které se objeví na úředních deskách krajů a obcí
a budou současně volně k rozebrání. Kontaktovat lze také přímo místně příslušný úřad
obce s rozšířenou působností, zpravidla odbor životního prostředí.
Na OÚ Řícmanice lze vyzvednout formuláře:
- Žádost o povolení k odběru podzemní vody
- Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby studny
Pověřeným městem pro vydávání povolení je:
MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Nejčastější dotazy
Studny před 1.1.1955 - Musí občané nahlásit, že studnu mají nebo nemusí dělat nic?
Občané nemusí nic hlásit, studna i odběr vody se považují za povolené.
Studny po 1.1.1955, které mají povolení k odběru podzemní vody - Musí občané
požádat o prodloužení povolení?
Občané opět nemusí o povolení odběru vody ani o prodloužení žádat.
Studny bez povolení - Musí občané vyplnit obě žádosti?
Ano, musí vyplnit obě (Žádost o povolení k odběru podzemní vody, Žádost o ověření
dokumentace skutečného provedení stavby studny) a zaslat je na MěÚ Šlapanice.

Úřední hodiny Finančního úřadu Brno – venkov
pro období od 19. 3. 2007 do 2. 4. 2007 při podávání daňových přiznání na daních
z příjmů
19.3.2007
20.3.2007
21.3.2007
22.3.2007
23.3.2007

8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

26.3.2007
27.3.2007
28.3.2007
29.3.2007
30.3.2007

8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

sobota 31.3.2007
pondělí 2.4.2007

8:00 - 12:00
8:00 - 18:00

Daňová přiznání budou vybírat pracovníci správce daně v prostorách podatelny FÚ
Brno-venkov, kde bude zároveň otevřena i pokladna státních příjmů. Vstup na
podatelnu FÚ je přímo z ulice Příkop 8. Vyměřovací oddělení FÚ Brno – venkov ve
4. NP budou otevřena pouze v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 8:00 do
17:00 hod.
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Výkaz o celkovém množství a druzích odpadů vytříděných, využitých
a odstraněných obcí Řícmanice v roce 2006
Sbíraná komodita
Papír
Sklo bílé
Sklo barevné
Plasty
Nápojový karton
Kovový šrot
Celkem

Rok
Množství vytříděných odpadů v t/období
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí celkem (t)
4,040
2,100
1,940
1,636
0,600
0,509
0,370
0,157
3,494
0,730
1,503
0,680
0,581
1,724
0,423
0,466
0,407
0,428
0,022
0,007
0,010
0,005
15,160
6,560
8,600
26,076
1,753
11,145
1,467
11,711

Příjmy za separaci v roce 2006:
Za separaci odpadů obec utržila dle "Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci
odpadů z obalů" s firmou EKO-KOM, a.s. uzavřenou dne 31.3.2003 tyto částky:
Platby od společnosti
EKO KOM za vytřídění
za 4Q 2005
za 1Q 2006
za 2Q 2006
za 3Q 2006
za 4Q 2006
Celkem přijato v r. 2006

Částka
5 276,00 Kč
2 976,00 Kč
3 808,50 Kč
2 389,00 Kč
3.160,50 Kč uhradí EKO_KOM,a.s.
v 1.čtvrtletí roku 2007
14 449,50 Kč

Další příjmy obce za odpady:
Ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, §4 odst.6 platí, že obec se považuje za
původce odpadů na území obce vzniklých. Znamená to, že obci přísluší jak náklady
tak i příjmy za odpady. Příjmy za některé separované odpady obec postoupila jiným
organizacím.
Příjmy za papír - Základní škole v Bílovicích nad Svitavou
Příjmy za šrot - Sboru dobrovolných hasičů Řícmanice (proto SDH již nedostává
z rozpočtu Obce Řícmanice žádnou další dotaci)

Autobus zdraví terénní vyšetřování zdravotního stavu české venkovské populace
Institut metabolického syndromu a přední odborníci v preventivní kardiologii,
diabetologii a obezitologii připravili projekt, který přinese aktuální poznatky o zdraví
obyvatel dvou regionů – Klatovska a Brněnska. Tato iniciativa bude zaměřena na
obyvatele vesnic a malých měst.
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V březnu 2007 vyjede „autobus zdraví“ vybavený potřebnou laboratorní technikou a
posádkou (lékařky a zdravotní sestry/laborantky), kde budou na čtyřech místech
každého z regionů prováděna vyšetření základních zdravotních ukazatelů (tělesná
váha a výška, krevní tlak, stanovení krevního cukru a lipidů) a vše doplněno
konkrétními radami pro zlepšení zdraví. Výsledky měření dostanou všichni zúčastnění
spolu s materiály o zdravém životním způsobu ihned po vyšetření a zdarma.
Více informací lze najít na www.metabolickysyndrom-klub.cz
Trasa autobusu zdraví je následující:
16.3. Bílovice nad Svitavou
14:00 – 18:00 hod.
17.3. Řícmanice
9:30 – 13:30 hod.
17.3. Ochoz u Brna
14:00 – 18:00 hod.
18.3. Jedovnice
9:30 – 14:00 hod.
Ing. Luběna Prokopová,

Jsme obcí s dlouholetou historií
Naše obec patří k nejstarším v okolí. V roce 2010 oslaví 800 let od svého vzniku.
K poznání a poučení přispívá i obecní zpravodaj. Pravidelně přináší zajímavá témata
z její historie. Čerpá z kroniky, kterou o naší obci sepsal pan řídící učitel Páral.
Již nyní se musíme zamyslet, jakým způsobem významné jubileum důstojně oslavíme.
Chceme pro tento účel zřídit pracovní skupinu, která se bude přípravou oslav zabývat.
Mám na mysli např. přednášky historika, výstavy fotografií, vydání publikace o naší
obci, popřípadě nějaký stavební projekt. Tyto aktivity vyžadují pečlivou a včasnou
přípravu, ale také velkou součinnost vás občanů.
Proto bych se rád obrátil na všechny, kteří mají nějaké zajímavé historické materiály
a fotografie nebo chtějí v této věci pomoci. Kontaktujte, prosím, zastupitelku paní Evu
Olešovskou na tel. 737 199 952, která je členkou přípravného týmu a všechny
informace shromažďuje. Nebo se obraťte přímo na obecní úřad. Děkujeme.
Patrik Heger

Koupaliště je problém
Řícmanické koupaliště nesplňuje požadavky
hygienických předpisů. Nejde zde o kvalitu
vody, která je dobrá, ale o stavebně
technický stav sociálního zařízení a hlavně
bazénu. To jsou skutečnosti, na které hygiena opakovaně upozorňuje již léta. Pokud
chceme koupaliště udržet v provozu, není
jiné cesty, než postupně systematicky
investovat do oprav a modernizace v souladu s novými požadavky a legislativou.
Loňskou sezonu jsme koupaliště ve stavu
v jakém je otevřeli naposledy. Přepad bazénové vody do sběrných odtokových žlábků
je nefunkční a sběr nečistot z hladiny prakticky neexistuje (nevyhovující stavebně
technický stav). V současné době nejsme schopni provést radikální celkovou
rekonstrukci, která se jen u bazénu odhaduje na 5 mil Kč, o soc. zařízení nemluvě.
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Dotace tohoto rozsahu není zatím možná a tak velké zadlužení si nemůžeme dovolit.
Protože bazén je v současném stavu provozu neschopný, rozhodli se zastupitelé
provést jednu z etap rekonstrukce bazénové vany. Spočívá ve vybudování nové
betonové hlavy na všech stěnách bazénu, včetně nových odtokových kanálků
s mřížkami a jejich zaústění do úpravny vody. Touto etapou rekonstrukce splníme
požadavky hygieny a koupaliště snad letos otevřeme. Cenu zmíněné etapy
odhadujeme na 1 mil. Kč.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Byly osloveny firmy
ZEMAKO, EKOSTAV a STAVOPROGRES. Podařila se nám vyjednat podpora ze
strany svazku obcí Časnýř, který na zmíněnou investici žádá o dotaci z programu
Rozvoje venkova. Je 70%, ale činí max. 300 000 Kč. Obec Řícmanice musí
dofinancovat 30 %, tj. cca 130 000 Kč. Dále žádáme sami za naši obec o dotaci také
z programu Rozvoje venkova, která je 50% a činí max. 200 000 Kč. Zbylých 200 000
Kč musíme dofinancovat z obecního rozpočtu.
Patrik Heger

Sokol necvičí, ale nezahálí
Letošní cvičební sezona se příliš nevydařila. Na podzim se v námi pronajatých
mítnostech ve škole z důvodů opravy střechy nedalo cvičit. Začátkem roku jsme byli
informováni o chystané rekonstrukci budovy, se kterou se začne na jaře. A tak aspoň
naši senioři začali cvičit v náhradních prostorách v místnosti nad hasičsku zbrojnicí.
Tento stav také netrval dlouho, neboť začátkem března sem byla přestěhována místní
knihovna. Nevěsíme hlavu a věříme, že nová cvičebna, kterou budeme moci využívat
po rekonstrukci školy, bude lepší než jsme měli doposud a zájem cvičenců poroste.
Ani přesto jsme nezaháleli. V neděli 25. února se nám podařilo zorganizovat ve
spolupráci s SDH a SK tradiční dětský maškarní karneval. Potěšila nás účast 70 dětí
v krásných maskách. Bylo pro ně připraveno zábavné odpoledne plné her a tance pod
taktovkou Hany Janoškové (Nováčkové), Antonína Klučky a Jiřího Nosse. Děkujeme
všem, kteří tuto akci podpořili.
Na 1. dubna od 15 hodin chystáme v sále místní restaurace
MALOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ pod vedením
zkušené a milé perníkářky paní Kuchárové. Malí i velcí, přijďte si
vyzkoušet, co dovedete! Kdo se zúčastnil zdobení vánočních
perníčků ví, že to stojí za to. K dispozici vám bude poleva
(s ukázkou přípravy), zdobící špička, perníčky k nazdobení
a mnoho inspirace a fíglů. Můžete si nazdobit i svoje vlastní
výrobky, které si přinesete. Nebude chybět soutěž o nejkrásnější
výtvor (hodnotit budeme i doma nazdobené perníčky). Hodnotné
ceny do soutěže věnovali a celou akci finančně podpořili manželé Hanka a Zdeněk
Olejníčkovi. Děkujeme.
Ivana Hegerová, starosta TJ Sokol
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SK se připravuje na jarní část sezóny
Přípravu na jarní část sezóny 2007 jsme začali 14. ledna prvním přátelským utkání,
které jsme jako všechny ostatní odehráli na umělé trávě na hřišti ZŠ Janouškova
v Brně.
Výsledky dosud odehraných utkání
14.1.2007
Řícmanice : Veverské Knínice
2:3
( 0:0 )
21.1.2007
Řícmanice : Moravská Slavie
5:5
( 2:1 )
28.1.2007
Řícmanice : Futsal Team
0:3
( 0:2 )
4.2.2007
Řícmanice : Futsal Team
2:1
( 0:1 )
11.2.2007
Řícmanice : Starý Lískovec
4:0
( 2:0 )
18.2.2007
Řícmanice : Ochoz
0:3
( 0:1 )
25.2.2007
Řícmanice : Želešice
5:3
( 0:3 )
4.3.2007
Řícmanice : Pohořelice
1:1
( 0:0 )
11.3.2007
Řícmanice : Babice
skončilo po uzávěrce zpravodaje
18.3.2007
Řícmanice : Bílovice
skončilo po uzávěrce zpravodaje
Příprava ale neprobíhala jen na umělé trávě. Každé pondělí jsme pilovali fyzickou
přípravu na ledě na ulici Vodova, kde jsme hráli hokej a každý čtvrtek jsme trénovali
s míčem v hale v Maloměřicích. Tréninky na hřišti v Řícmanicích začínáme, pokud
nám to počasí a „krtek“ dovolí, ve čtvrtek 8. 3. 2007 v 16:30 hodin.
Kádr pro jarní sezónu doznal malých změn. Do kádru se vrátili brankář Richard Frýdl
a Jiří Krška, kteří vyměnili hostování za přestup a další posila je ještě rozjednána. Na
hostování na jarní část sezóny odešel do Moravské Slávie Roman Beránek.
První mistrovské utkání začneme 8. 4. 2007 na domácím hřišti v 16 hodin s mužstvem
Chrlic.
Rozlosování jarní části sezóny 2007 :
8.4.2007
14.4.2007
22.4.2007
28.4.2007
5.5.2007
13.5.2007
17.5.2007
19.5.2007
27.5.2007
3.6.2007
10.6.2007
16.6.2007

ŘÍCMANICE
MEDLÁNKY "B"
ŘÍCMANICE
SLATINA
ŽEBĚTÍN
ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE
SPARTA BRNO "B"
ŘÍCMANICE
KOHOUTOVICE
ŘÍCMANICE
ST.LÍSKOVEC

-

CHRLICE
ŘÍCMANICE
ŘEČKOVICE
ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE
KOMÍN "B"
MCV
ŘÍCMANICE
LOKOMOTIVA
ŘÍCMANICE
JUNDROV
ŘÍCMANICE

neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
čtvrtek
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota

16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:00
17:30
16:30
16:00
16:30
16:00
16:30

Sportovní klub se již tradičně podílel na dětském maškarním karnevalu, který
navštěvuje čím dál více dětí. Rádi bychom některé tyto děti potkávali také na
fotbalovém hřišti a ve spolupráci s nimi založili mládežnické mužstvo. Zájemci
kontaktujte pana Pavla Rozsypala na telefonním čísle 604 235 034.
Roman Kubíček, SK
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Hasiči informují
Koncem loňského roku jsme obdrželi účelovou dotaci od Jihomoravského kraje na
výbavu zásahového družstva. Dvě helmy, čtyři zásahové kabáty, dva páry zásahových
rukavic, záblesková světla modré barvy na předek zásahového vozidla a nabíjecí
svítilna přišli na 50 tisíc Kč. To není zrovna málo, řeknete si, ale na slušné a hlavně
bezpečné vybavení to zdaleka nestačí. Doufáme, že se podaří zastupitelům obce opět
získat dotaci, nebo najít v rozpočtu finance na investování do větší bezpečnosti
zasahujících hasičů. Za novou výbavu děkujeme.
Letošní zima je, co se týče sněhu, velice skoupá, ale zase si to vynahrazuje foukáním
větru. V noci ze čtvrtku na pátek 11. ledna opět vítr předváděl co umí a tak naše
zásahové družstvo očekávalo výjezd. Přesně o půlnoci se skutečně rozezněla siréna.
Vyrazili jsme k zásahu, ale překvapivě ne ke spadlým stromům. Operační středisko
nám oznámilo vycházející kouř ze sklepa domu č.p. 152 Na Skále. Po příjezdu na
místo již zasahovaly jednotky HZS Lidická a nás ponechaly v záloze. Naštěstí se
jednalo pouze o zkrat elektřiny a nevznikly žádné větší škody. Asi po půl hodině byl
zásah ukončen a jednotka se vrátila na místo dislokace. I přes pozdní noční hodinu
naše jednotka vyjela ve stanoveném časovém limitu a tím potvrdila svoji
zásahuschopnost.
V rámci připravenosti se 9. a 10. března konala cyklická odborná příprava velitelů
a strojníků na stanici v Pozořicích. Teoretického i praktického školení v rozsahu 16
a 10 hodin se účastnil velitel zásahové jednotky Milan Stejskal a strojníci Leo Miewald
a Petr Potůček. Ani ostatní ovšem nezahálí a každý měsíc školíme členy zásahového
družstva v odborné přípravě jak teoretické, tak praktické v rozsahu více jak 7 hodin.
Nechceme usnout na vavřínech, proto si stále zdokonalujeme a procvičujeme naše
dovednosti.
Počasí nasvědčuje tomu, že se jaro kvapem blíží. Mnozí z vás se jistě vrhnou na své
zahrádky a políčka za účelem zkrášlení a hlavně zlikvidování staré trávy a roští po
zimě. Z dob nedávno minulých se mezi lidmi bohužel stále drží jistý nešvar, a to
vypalování mezí. Chápeme, že si chcete ulehčit práci, ovšem musíme vás upozornit,
že vypalování mezí a jiných porostů je podle zákona č. 133/1985 Sb. o Požární
ochraně trestným činem se všemi jeho důsledky. Apelujeme proto na Vás, abyste nic
nevypalovali a zbytečně tak nevystavovali sebe ani své majetky nebezpečí.
Za SDH a JSDHo Milan Stejskal

Výběr ze zprávy výboru o činnosti ZO ČSV v Bílovicích nad
Svitavou za rok 2006
Kulturní činnost
Skutečná vlastní kulturní činnost spočívala v účasti na jednotlivých členských
schůzích. ZO se dále vyžívala během roku 2006 jen v osvětové zdravotní činnosti, do
které lze zahrnout sběr zimní měli, dodatečné přeléčení „Mavrikem“ s následnou
fumigací u některých členů, v podletí přeléčení „Gabonem“ a na podzim 2x fumigací.
Při sběru zimní měli v době od 15.1. do 25.1. 2007 bylo odebráno k vyšetření 45
vzorků od 407 včelstev s celkovým nálezem 315 roztočů. (V roce 2006 bylo nalezeno
celkem 148 roztočů z celkového počtu včelstev 384). V roce 2007 bude nutno po
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sběru zimní měli provést u pozitivních včelstev s nálezem více než 3 roztoči na jedno
včelstvo nátěr plodu „Mavrikem“ s provedením následné fumigace.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám podletí a počátku zimy
doporučuji podrobit léče-ní včelstev: u kterých byl nalezen
v dotyčném vzorku více než 1roztoč na včelstvo.
Během měsíce srpna a září bylo provedeno přeléčení „Gabonem“
a od 10. 10. 2006 do konce roku 2006 byly provedeny 2 fumigace.

Průběh počasí, rozvoj včelstev a snůškové poměry
Průměrná denní teplota v jednotlivých měsících v roce 2006:
Leden
-4,79

Únor
-1,99

Březen Duben Květen Červen
1,19
10,822 14,5
18,823

Červenec
23,358

Srpen Září
16,899 17,46

Říjen
11,82

Listop.
6,152

Prosin.
2,998

Říjen
29

Listop.
31,5

Prosin.
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Průměrná denní teplota v roce 2006 byla 9,769 °C. Rok 2005 : 9,789 °C.

Průměrné srážky v mm v jednotlivých měsících v roce 2006:
Leden
8

Únor
7

Březen Duben
43
61

Květen Červen
87
101

Červenec
64

Srpen
186

Září
4

Průměrné srážky v mm za měsíc v roce 2006 byly 53 mm. V roce 2005 byly 41,3 mm.

Zima 2005-2006 byla krutá. 18.2.2006 teplota -4°C a 8°C slabý prolet. 21.3.2006
teplota -2 a 10°C. 27. 3.2006 teplota 2 a18°C nosí pyl z lísek. 1.4.2006 poslední sníh,
kvete krokus teplota 5 a 16°C. První mírná snůška z ovocných stromů od 22.dubna do
13.května. Od 14.května do 6.června váha stagnovala. Od 7.června do 7.července
hlavní snůška a tím také snůška skončila.
Průměrná snůška medu dosáhla max. 9,85 kg na včelstvo a tento rok se tímto stavem
zařadil mezi střední snůškový rok.
Chovatelská činnost
Celkově bylo obnoveno 179 matek, což představuje 56,3% vychovaných zužitkovaných matek ke stavu včelstev 318 k 1.5.2006. Rojů bylo 87, z čehož bylo usazeno
61, dále bylo vytvořeno 19 oddělků a mimo uvedených vychovaných 179 matek bylo
nakoupeno z vyšších chovů 27 matek. Celkem bylo vyměněno 206 matek t.j. 64,8%
matek.
Matrika členů
Stav členů k 31.12. 2006 - 45 s celkovým počtem včelstev 393.
Zdravotní stav včelstev
Podle výsledků vyšetření měli ze dne 6.2.2007 bylo vyšetření u 4 včelařů pozitivní.
U těchto včelařů přesáhl počet roztočů 3 na 1 včelstvo a bude nutné u nich provést
dodatečné přeléčení Mavrikem s následnou fumigací. Celkově bylo nalezeno 315
roztočů.
Zimní ztráty z celkového počtu 393 zazimovaných včelstev v roce 2005 na stav 318
včelstev k 1.5.2006 činily 19,08% (v roce 2005 činily 12,9%).
Pro možnost samostatného vyšetření výskytu nozémy je možno zapůjčit si spolkový
mikroskop, který je na skladě u přítele Marka Nešetřila v Babicích n/Svit.č. 303.
Ing. František Pantůček, jednatel ZO Bílovice n/Svit
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Z historie naší obce
Škola v Řícmanicích (2. část )
Ve školní fassi z roku 1859 jsou o škole tato
data: škola se označuje jako exponovaná
podučitelská stanice mateřské školy v Babicích, patronem školy a presentantem
učitele je obec Řícmanice, školní budova má
jednu učebnu, byt učitele o jedné světnici,
kuchyni a komoře, vyučování je celoroční
v pěti denních nebo dvaceti pěti týdenních
hodinách a obstarává je jeden učitel v moravské řeči a náboženství udílí lokální kaplan
z Babic, učitelské příjmy z obecní pokladny činí řočně 168 zlatých a vyplývají ze
školního platu rodičů školních dětí po 14 a 21 krejcarech za každé dítě měsíčně.
Školní úklid a štípání školního dřeva k otopu obstarává obec; k otopu 6 sáhů dřeva
přispívají po 2 sáhách moravský náboženský fond, pozořický statek a obec Řícmanice.
Dohled na školu a školní vyučování do roku 1869 vykonávala Biskupská konzistoř
brněnská prostřednictvím jedovnického děkana a babického faráře, ona také rozhodovala o obsazení učitelského místa. Škola tak byla podřízena církevním úřadům a jedovnický děkan byl školním inspektorem a farář dohlížitelem nad školním vyučováním.
Po učiteli Matěji Prokopovi, který z Řícmanic odešel v roce 1874 na školu do Líšně,
stal se tu učitelem v letech 1874-82 František Chabičovský, který byl již 57 let stár
a v 65 letech odešel tu do výslužby a bydlil pak v domě čp. 15, kde ve stáří 80 roků
zemřel v roce 1897. Jeho nástupcem na škole byl pak v letech 1882-93 Julius Krupica,
vynikající učitel, který pak z Řícmanic odešel na školu v Habrůvce, kde před tím také
působil a odtud pak odešel do výslužby v roce 1902. Žil pak v Králově poli, kde v roce
1927 zemřel a řícmanické škole odkázal 200 Korun.
Jeho nástupcem se v Řícmanicích stal nadučitel Václav Šolar, rodem z Horažďovic
v Čechách, který tu působil po 21 let v letech 1893-1918 a po těžké nemoci tu zemřel.
Za něho už školní budova v Močilkách nevyhovovala pro rostoucí počet žactva. Školu
koncem 19. stol. a poč. 20. století navštěvovalo přes 100 žáků a od roku 1900 bylo
usilováno o postavení nové školní budovy. Ještě téhož roku byla vybrána a schválena
3 stavební místa pro příští školní budovu a sice parcelní číslo 351 při nově stavěné
okresní silnici k Bílovicím patřící rolníku Janu Bušovi, pak parcelní číslo 539 naproti
dosavadní škole v Močilkách patřící Terezii Havlíčkové a konečně parcelní č. 52,
pozemek Františka Menšíka s přibráním domku čp. 43. Obec pak zakoupila první
pozemek od rolníka Jana Buše čp. 24 za 2400 korun a nákresy s rozpočtem na novou
školní budovu pořídil zemský stavební inženýr Vašíček. Náklad stavby byl rozpočten
na 30 000 korun a byl hrazen zemskou subvencí 6000 korun, výpůjčkou obce 15 000
korun a prodejem dosavadní školní budovy za 3000 korun. V roce 1903 přispěl na
stavební náklad školy Jan kníže z Lichtensteinu obnosem 1 000 korun a země zvýšila
subvenci na 7 500 korun. V květnu 1903 byla stavba zadána staviteli Josefu Tomanovi
z Rusínova, stolařskému mistru Pavlu Sehnalovi z Řícmanic a tesařskému mistru
Karlu Kozlovi z Líšně. V srpnu 1903 stavba započala. V příštím roce 1904 byla stavba
dokončena i s vnitřním zařízením a 21. října 1904 počalo se vyučovati v nové škole ve
dvou třídách. Nová škola si vyžádala náklady i s pozemkem 34 000 korun.
(Čerpáno z knihy Řícmanice – dějiny obce k obecní kronice, sepsané v roce 1956 řídícím
učitelem Karlem Páralem. Na obrázku je školní budova dle stavu v roce 1956.)
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Uzavření knihovny
Počínaje 2. 3. 2007 bude knihovna po dobu rekonstrukce školy uzavřena.
------------------------------------------

Potraviny Hanka
Otevírací doba o Velikonocích:
7. 4.
8. 4.
9. 4.

sobota
neděle
Velikonoční pondělí

7 - 11
8 - 11
zavřeno

Přijímáme objednávky na Velikonoce - mazance, veky, saláty, salámy, …
------------------------------------------

Restaurace U Lajcmanů pro vás připravila
16. - 18. března 2007
30. března - 1.dubna 2007
7. - 9. dubna 2007

KANČÍ SPECIALITY
GRILOVANÉ STEAKY A BIFTEKY
VELIKONOČNÍ SPECIALITY
Přijďte si vybrat, určitě si pochutnáte!

Rezervace a bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. čísle 545 227 328.
Hledáme servírku. Zájemci kontaktujte p. Lajcmana na tel. 723 212 694.
-----------------------------------------Tradiční prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA se koná v sobotu 31.3. a v neděli
1.4. 2007 vždy od 14 do 18 hod v sále restaurace U Lajcmanů.
-----------------------------------------Sokol Řícmanice vás zve 1. dubna 2007 na MALOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH
PERNÍČKŮ (více na str. 11)

-----------------------------------------V sobotu 14. dubna 2007 se od 19.30 v sále restaurace U Lajcmanů uskuteční
MEGA KONCERT kapel Jen Tak a Kanci Paní Nadlesní.

Řícmanický zpravodaj vydává Obec Řícmanice, Masarykovo nám. 43, 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.
Neprošlo jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo 15. 3. 2007.
Pro tisk zpracovaly Ivana Hegerová a Alena Komárková.
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