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Místo, kde bydlím
Dnešní doba nabízí několik možností,
jak získat finance na různé projekty,
které zpříjemní život občanů v jejich
obci. Když pominu vlastní obecní
rozpočet (a ten náš je velmi napjatý),
jsou to dotace od státních institucí,
dotace od neziskových organizací a
dary podnikatelů. Snažíme se využít
každého dotačního programu, o kterém
víme a kde je aspoň trošku reálná
šance, že nějaké peníze získáme. Ať už
je to na vybudování kanalizace, opravu školy, opravu koupaliště, vybavení hasičského
sboru a na další, byť drobné či dlouhodobé projekty. Stojí nás to nemalé úsilí, neboť
podklady k žádostem jsou velmi rozsáhlé a ne vždy je bohužel naší žádosti vyhověno.
Nezisková organizace Nadace VIA, která podporuje a posiluje aktivní
účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice,
vybrala náš projekt Náves – věc veřejná a podpořila ho částkou 25 tis.
Kč. Co je cílem projektu? Zahájit veřejnou diskuzi o možné změně naší
návsi a sportovního areálu a připravit podklady pro vypracování
projektové dokumentace přestavby, které budou zohledňovat názory
místních občanů. Důvodů proč se i u nás snažíme o společné řešení je
více, ale za nejdůležitější přínos bych považovala to, že:
vy, tj. místní obyvatelé, a popř. podnikatelé jste největšími znalci místních
podmínek a vaše znalosti mohou výrazně přispět ke kvalitě projektu,
projekt, který má vaši podporu, je snadněji realizovatelný,
občané se s prostředím, jehož proměny mohou ovlivnit, snadněji identifikují
a cítí k němu větší zodpovědnost.
Zapojte se proto do ankety Místo, kde bydlím (viz. poslední list), která nám pomůže
získat cenné nápady a zmapovat vaše přání. Je rozdělena do dvou částí, které se
zaměřují na vzhled návsi a na využití sportovního areálu. Jistě vás napadá, zda by
Řícmanice neměly řešit důležitější problémy. Za nedlouho nastane situace, kdy naše
náves bude rozkopaná z důvodu budování kanalizace. A to je jeden z okamžiků, kdy
můžeme takzvaně zabít dvě mouchy jednou ranou a dědinu přizpůsobit v rámci
možností vašim představám. Vyvrcholením celého projektu bude Plánovací víkend,
kde se sejdou odborníci například z řad projektantů, urbanistů a hlavně vy se svými
návrhy.
Myslím si, že i u nás roste počet lidí, kteří nepovažují občanskou angažovanost za
zcela zprofanovaný pojem, nechápou ji pouze jako možnost svobodně kritizovat či
protestovat, ale jsou ochotni svůj čas, energii a své zkušenosti věnovat také tvůrčí
činnosti pro zlepšení „věcí veřejných“.
Kdy:

24. června 2006 od 10 hod.

Kde:

v sále restaurace U Lajcmanů

S sebou:

manželky, manžely, děti, partnery, kamarády, dobrou
inspirativní náladu
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Orientační časový harmonogram akce:
Dopolední blok
10.00 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 14.00
Odpolední blok
14.00 - 15.00
15.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17:00 - 17.30

zahájení a seznámení s oběma záměry (náves, sportovní
areál)
návrhy a připomínky, dle počasí nejlépe přímo v terénu
zpracování získaných podnětů
přestávka na občerstvení
seznámení s utříděnými návrhy z dopoledního bloku, jejich
připomínkování a sběr nápadů a návrhů dalších příchozích
diskuse s pozvanými odborníky
pokračování diskuse, občerstvení
závěrečné shrnutí a zakončení

Občerstvení pro účastníky pracovního setkání je zdarma!
Vážení spoluobčané, dle vašich časových možností si můžete vybrat jakoukoliv
část programu. Budete vítáni všichni, komu vzhled naší obce není lhostejný. Pro
vaše děti je od 14 hod. zajištěn program ve spolupráci se Sokolem Řícmanice
a Dětskou jezdeckou školou.
Na vaše nápady se těší
Ing. Lenka Lišková
starostka

Koupaliště letos bude!
I letošní sezónu bude provozovatelem místního koupaliště Obec Řícmanice. Provoz
chceme zahájit již v červnu, ale přesný termín určí počasí.
V současné době probíhá nutná modernizace technologie dávkování chemikálií do
bazénu. Jedná se o automatické dávkování v prostoru úpravy a čištění vody. Tato
investice je nevyhnutelná vzhledem ke stále vyšším nárokům na hygienické předpisy
a je pouze jedním z mnoha nezbytných kroků celkové rekonstrukce koupaliště.
Dodavatelem systému je společnost GHC Invest, cena je cca 250 000 Kč.
Obec Řícmanice hledá zájemce o místo pokladníka na koupališti pro termíny:
1.7. - 14.7.2006
2 osoby
14.7. - 31.7.2006 1 osoba
1.8.- 31.8.2006
1 osoba
Provoz koupaliště je denně od 9,00 - 19,00 hod.
Ranní směna 9 - 14 hod, odpolední směna 14 - 19 hod.
Zájemci získají informace na OÚ Řícmanice, tel. 545 227 567.
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Jak to vypadá s dotacemi pro naši obec
V minulém čísle jsme uvedli stručný přehled podaných žádostí naší obce o dotace
v roce 2006. Dnes již u většiny z nich víme, zda bylo vyhověno či ne. Uspěli jsme jen
částečně. Objem rozdělovaných finančních prostředků v Jihomoravském kraji byl ve
srovnání s loňským rokem výrazně nižší.
Účel dotace
Tvorba projektů kanalizačních řadů
v jednotlivých částech obce
Odstranění havarijního stavu střechy
budovy bývalé školy
Oprava stropů v budově bývalé školy
Odkanalizování budovy bývalé školy
Opravy podlah v budově bývalé školy
Opravy cvičebny v bývalé škole ve
spolupráci se Sokolem
Výstroj a výzbroj zásahového družstva
hasičů
Realizace veřejné zeleně
Realizace typového dětského hřiště
Celkem

Poskytovatel dotace
Odbor životního
prostředí JmK
Kancelář hejtmana
JmK
Odbor regionálního
rozvoje JmK
Odbor regionálního
rozvoje JmK
Odbor školství JmK
Rada JmK

200 000

200 000

70 000

nevíme

25 000

10 000

2 170 000

0
1 377 000

Krajský úřad JmK
Nadace Partnerství –
Strom života
E.ON Duhová hřiště

Žádáno

Přiděleno

275 000

0

900 000

900 000

300 000

170 000

200 000

97 000

200 000

0

Dofinancování z obecního rozpočtu nutné pro čerpání přidělených dotací činí cca
320 tis. Kč.
Téměř všechny přidělené dotace jsou určeny na opravu školy. Rekonstrukce bude
probíhat v souladu s koncepcí multifunkční budovy (viz. článek v minulém čísle).
V současnosti se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Rádi bychom
některé práce (např. demoliční) provedli svépomoci za přispění dobrovolníků, a to
především z řad Sokolů a hasičů. Stavba by se měla realizovat do konce roku 2006.
Mrzí nás, že nebylo vyhověno žádosti o poskytnutí dotace na projekty kanalizačních
řadů. I přes tuto skutečnost vedeme jednání o jejich realizaci a financování
projektových dokumentací z dotací v roce 2007. Současně zadáváme také drobné
projekty jako např. odkanalizování školy, obchodu a popř. lokality Horka.
Výsadba obecního lesa
Obecní les se dne 29. dubna 2006 rozrostl o 1200 malých stromků. Brigády se
zúčastnilo jen několik otrlých občanů. Od předešlého dne pršelo a naděje, že počasí
se zlepší, byla mizivá. Odložení výsadby by znamenalo uskladnit všechny sazenice
borovic, dubů a buků. Problém byl kde a jak. Zdálo se tedy jednodušší vyrazit do
mokrého lesa a stromky do oplocených ploch zasadit. Brigádníci, které hřál dobrý pocit
z vykonané práce a svařené víno, v pozdních odpoledních hodinách vysadili poslední
strom. Děkujeme všem, kteří přišli pomoci. Mrzí nás, že Sokol Řícmanice, jenž přislíbil
pomoc, byl zastoupen pouze 9 členy. O mladé stromky dále pečujeme, aby je
nezahlušila tráva, plevel, nálet jiných rostlin a lesní škůdci.
Patrik Heger, místostarosta
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Informace z obecního úřadu
Nový zákon o sociálních službách
Od 1.ledna 2007 vejde v platnost nový zákon o sociálních službách, který se dotkne
téměř každého zdravotně postiženého občana. Jestli se chcete dozvědět o nastávajících změnách více, můžete se informovat na bezplatné telefonní lince poradny
Paragrafík 800 100 250 nebo na www.ligavozic.cz.
Místní poplatky za komunální odpady a ze psů
Místní poplatky stanovené dle platných obecně závazných vyhlášek byly splatné do
30.4.2006. V současné době ještě ne všichni občané tyto poplatky uhradili.
Mnozí z občanů, zřejmě nedopatřením, na toto pozapomněli. Proto obecní úřad vyzval
dopisem dlužníky, aby nejpozději do 31. května uhradili dlužné částky.
V případě, že poplatek nebude uhrazen, bude muset Obecní úřad postupovat dle
zákona o správě daní a poplatků a vystaví dlužníkům platební výměr se zvýšenou
sazbou.
Upozorňujeme občany - poplatníky, že dle těchto vyhlášek mají tzv. „ohlašovací
povinnost“, tzn. že musí na OÚ Řícmanice písemně podat přiznání k poplatku a při
jeho zániku, např. při odstěhování nebo při úhynu psa, rovněž písemně nebo ústně do
protokolu tuto skutečnost sdělit. Jinak jsou stále vedeni v seznamu poplatníků. Pro
odpady je lhůta 30 dnů a pro psy 15 dnů od vzniku nebo změny.
Volby 2006
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v Řícmanicích zúčastnilo 416
voličů, což představuje 76,47% oprávněných voličů z celkového počtu 544
registrovaných.
Název strany
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
KSČM
Strana zelených
KDU-ČSL

Počet hlasů
166
119
45
47
24

v%
39,9
28,6
10,81
11,29
5,76

Ostatní kandidující strany nedosáhly ani 1% hlasů.

Siréna v obci
Řícmanice mají novou sirénu, která je umístěná na budově hasičské zbrojnice. Toto
zařízení je spouštěno buď z centrály Hasičského záchranného sboru v Brně nebo
nouzovým tlačítkem umístěným u vjezdu do hasičky. Dle platné vyhlášky provádí
centrála každou první středu v měsíci její zkoušku a to dvouminutovým nepřetržitým
tónem. Použitím tlačítka pro vyvolání požárního poplachu, mobilizujeme pouze místní
hasiče, ale ne Hasičský záchranný sbor z Brna. V tomto případě je nutné zavolat na
tísňovou linku 150 nebo 112.
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Hody 2006 - objednávání krojů
Sokol a Sportovní klub pořádají 2. září 2006 tradiční Řícmanské hody. Váhaví
zájemci, kteří si ještě neobjednali kroj, ať kontaktují Martinu Kubíčkovou nejpozději do
konce června 2006 na tel. 605 567 436. Záloha na kroj dámský a pánský je 200 Kč,
dívčí a chlapecký 150 Kč. Celková cena kroje - dámský 500 Kč, pánský 400 Kč, dívčí
250 Kč, chlapecký 250 Kč.
Ať žijó hode 2006!

Dětský den
Nepříznivé počasí přinutilo letošní oslavu
svátku všech dětí nejen o týden odložit na
4. června 2006, ale také přesunout ze hřiště
na zahrádku restaurace U Lajcmanů. Organizátoři, kterými byli Sokol, Sportovní klub a
Sbor dobrovolných hasičů, museli hodně
improvizovat, neboť byli omezeni hlavně
místem. Podařilo se ale najít prostor téměř
pro všechny připravené disciplíny. Nad
očekávání velká účast dětí (celkem 57) a nakonec i sluníčko podpořilo dobrou náladu všech. Třešinkou na dortu byl nefalšovaný
zásah řícmanských hasičů. Zájemci z řad dětí se dokonce svezli v hasičském autě.
Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, podpořili akci dárky pro děti a také panu
Lajcmanovi, který nám dal k dispozici zahrádku.

Sokol vás zve
Letos se v Praze uskuteční již XIV. Všesokolský slet, nad kterým převzal záštitu
prezident republiky Václav Klaus. Veřejná
vystoupení proběhnou 5. a 6. července na
strahovském stadionu E. Rošického, kde
bude divákům předvedeno celkem 19
hromadných skladeb v provedení cvičenců
od 3 let až po seniory. Podrobné informace
můžete získat na www.sokolskyslet.cz.
Naše jednota se představí ve skladbách Ta
naše písnička česká pro seniory (pod
vedením sestry Hany Olešovské) a Rozkvetlá louka pro starší žákyně (pod vedením
sester Hany Kvapilové a Ivany Masaříkové). Obdiv a dík patří všem, kteří se do
nácviku pustili, obětovali soboty a neděle secvičným zkouškám a veřejným vystoupením a pojedou reprezentovat naši jednotu do Prahy. Jsou to: za skladbu Ta naše
písnička Česká sestry Jana Klimešová, Hana a Lucie Kvapilovy, Svaťa Kyzlinková,
Slávka Nováčková, Hana Olešovská, Hana Staň-ková, Dana Škvařilová a Milada
Jandová z Bílovic, bratři Kamil Kyzlink ml., Vladimír Nováček, Jaroslav Olešovský,
Radek Prokop a za skladbu Rozkvetlá louka Hana a Lucie Kvapilovy, Ivana a Martina
Masaříkovy, Monika a Katka Lustigovy z Bílovic.
Přehlídku sletových skladeb bylo již možno shlédnout na oblastním sokolském sletu na
stadionu na Kounicově ulici v Brně, který se konal v neděli 11. června 2006.
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Celkem 12 sletových skladeb bude předvedeno také v sobotu 17. června 2006 na
veřejném cvičení v Bílovicích nad Svitavou. Akce začne ve 14 hod. průvodem
cvičenců Husovou ulicí a bude pokračovat v areálu místní sokolovny.
Přijďte povzbudit naše cvičence a podpořit sletová vystoupení!
Zveme všechny zájemce na lekce AEROBIKU POD ŠIRÝM NEBEM, které se budou
pravidelně konat během prázdnin každé pondělí a středu od 19 do 20 hodin v areálu
koupaliště. Zahájení cvičení zveřejníme v nástěnce TJ a rozhlasem.
Ivana Hegerová, starosta TJ

Co jste hasiči, co jste dělali?
Letošní jarní tání a silné deště nenechalo mnoho
hasičských družstev v klidu. Rozvodněná řeka Svitava
ohrožovala domy a sklepy také občanů Bílovic nad
Svitavou. 30. března 2006 jsme byli požádáni velitelem
tamních hasičů, abychom odčerpávali vodu ze sklepů
v Obecní hospodě. Sváděli jsme boj nejen s vodním živlem,
který vážně ohrožoval majetek a hrozila havárie elektrické
instalace, ale také bohužel s naší zastaralou technikou.
Naše čerpadlo PS 12 z roku 1968 selhalo a byli jsme
nuceni použít záložní stroj PS 8 z roku 1958. Boj trval od
20 hod do 8.50 následujícího dne. Zvítězili jsme! Jak vidíte,
naše zásahové družstvo pracuje na rozdíl od kolegů z okolí
s opravdovými veterány. Nové čerpadlo stojí cca 200 tis.
Kč, proto jsme nechali udělat na nefunkčním zařízení
generální opravu za 18 tis. Kč. Nezbývá než věřit, že bude
fungovat i nadále, neboť nové si ze svých vlastních prostředků nejsme schopni pořídit.
Jaro v Řícmanicích bylo ve znamení úklidu. V sobotu 8.dubna 2006 jsme na žádost
Obecního úřadu prováděli úklid posypového materiálu po zimě. Sezbírali jsme posyp,
který smetli někteří svědomití občané před svými domy a cisternou umyli všechny
komunikace v obci. Bohužel část obce zůstala v nezameteném stavu, takže očista
nebyla úplná.
I když jednotka hasičů pracuje pro obecní blaho, je stále v pohotovosti. Tentýž den
vyjela k požáru trávy vedle nových bytovek v lokalitě Štuky. Zásah proběhl úspěšně,
požár byl lokalizován v krátkém čase, takže jednotka z Kanic již nemusela zasahovat.
Plošné vypalování trávy je podle § 133/85 Sb. trestným činem, za nějž hrozí finanční
postih. Pachateli tímto děkujeme za prověření naší připravenosti.
5. a 6. května 2006 jsme jako každoročně sbírali železný šrot. Jeho množství (více jak
6,5 t) nás už ani nepřekvapilo. Buď nás mají občané tak rádi a nebo ho doma
pokoutně vyrábějí. Děkujeme.
Možná si někteří z vás všimli výjezdů hasičské techniky zdánlivě bezdůvodně. Není
tomu tak. Zákon o požární ochraně ukládá strojníkům zásahových vozidel ujet
měsíčně minimálně 10 kilometrů s odpovídající technikou, což je při počtu čtyř
strojníků nejméně 40 kilometrů za měsíc. Strojníci si procvičují ovládání vozu za všech
povětrnostních podmínek a tím i svoji připravenost na skutečný požární zásah.
Milan Stejskal, zástupce velitele
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Fotbalisté zakončili sezónu
Začátek jarní části sezóny se našemu mužstvu moc nevyvedl. Bylo to dáno také
množstvím zraněných a vyloučených hráčů. Dlouhodobě byli vyloučeni Havelka, Zbořil
J., Malý M., se zraněním se potýkali Zbořil T., Voda a Konečný. V průběhu sezóny se
zranil Sedlář a Kubíček. Mužstvo posílil Jiří Krška, který přišel ze Soběšic.
Po dlouhé zimě jsme začali sezónu v Žabovřeskách, a to jako jedno z mála mužstev,
neboť ostatní zápasy tohoto kola byly pro nezpůsobilý terén odloženy. Prohráli jsme
nešťastně 1:2. Po remíze 2:2 ve Starém Lískovci se naše mužstvo představilo
domácím divákům s mužstvem Jundrova a prohrou 1:2. Následovaly další dvě porážky
v Chrlicích a ve Slatině. První jarní vítězství si naše mužstvo připsalo na domácím
hřišti s mužstvem Komína „B“, kdy zvítězilo vysoko 5:0. Další dvě utkání jsme opět
prohráli a to na hřišti Lokomotivy a doma s prvním mužstvem tabulky Líšní „B“, které
postupuje do vyšší soutěže. V tomto utkání již mužstvo předvedlo kvalitní výkon, na
který navázalo v dalším zápase na domácím hřišti, kdy porazilo mužstvo Sparty Brno
„B“ 4:3 a prvním a jediným vítězstvím na hřišti soupeře v Řečkovicích 3:0. V Žebětíně
jsme do posledních minut hájili lichotivou remízu, ale po odpískaném pokutovém kopu
v závěru utkání jsme prohráli 3:2. Poslední utkání jsme sehráli na domácím hřišti
s mužstvem Bosonohy „B“, které skončilo nerozhodně 4:4.
Bilance našeho mužstva po jarní části sezóny je tedy 3 výhry, 2 remízy, 8 proher
a 10. místo v tabulce. Nejlepší a stabilní výkony podávali Ivo Bednařík a Tomáš Zbořil,
ke konci sezóny se zlepšily výkony Petra Havelky a Romana Beránka. Nejlepším
střelcem našeho mužstva se stal Tomáš Zbořil s 8 brankami. Mužstvo doslalo za celou
sezónu 45 žlutých a 7 červených karet.
Výsledná tabulka
Rk. Tým
1. Líšeň B
2. Chrlice
3. Řečkovice
4. Slatina
5. Sparta Brno B
6. Lokomotiva
7. S.Lískovec
8. Jundrov
9. Žebětín
10. Řícmanice
11. Žabovřesky
12. Komín B
13. Medlánky B
14. Bosonohy B

Záp
25
25
26
25
25
25
24
25
25
26
26
25
25
25

+
23
15
14
12
11
10
10
10
10
9
8
7
4
2

0
1
3
3
4
6
7
6
6
5
4
6
2
4
5

1
7
9
9
8
8
8
9
10
13
12
16
17
18

Skóre
104: 23
70: 51
61: 43
51: 37
71: 48
55: 48
40: 48
56: 49
42: 36
51: 55
41: 49
26: 81
34: 78
32: 88

Body
70
48
45
40
39
37
36
36
35
31
30
23
16
11

(Prav)
( 34)
( 9)
( 6)
( 4)
( 0)
( -2)
( -3)
( -3)
( -1)
( -8)
( -9)
(-13)
(-20)
(-25)

Během letních měsíců, jak jsme již informovali v minulém čísle, chceme založit
mládežnické mužstvo. Zájemci se mohou hlásit u předsedy oddílu pana Pavla
Rozsypala nebo pana Jaroslava Olešovského ml. Informace budou také vyvěšeny
v nástěnce Sportovního klubu.
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Jako každoročně Sportovní klub začal provozovat tenisové kurty. Tenisová sezóna
byla zahájena 2. května 2006. Zájemci o volné hodiny na kurtech se mohou ještě
přihlásit u správce pana Kamila Kyzlinka a to buď osobně na kurtech nebo telefonicky
na čísle 545 228 161.
Sportovní klub byl spoluorganizátorem Dětského dne, který se konal 4. června 2006
(více v článku Dětský den) a bude se jako již každoročně podílet na přípravě
Řícmanských hodů 2006.
Roman Kubíček, SK

Z historie naší obce
Vladycké Řícmanice
Původní vesnice byla v majetku vladyckého rodu, z něhož známe Zdislava z Řícmanic (1210). Rod měl ve vsi větší usedlost s více pozemky, pravděpodobně i tvrz,
která skýtala větší bezpečnost v dobách nepokojných. Ostatní usedlíci ve vsi,
původem z vladykova rodu nebo jeho čeledi, měli své usedlosti při vladyckém dvorci.
Zprvu byli svobodní, postupem doby se však stali vladyckými poddanými. Jejich
povinnosti k vladyckému rodu nejdřív nebyly nijak tíživé: prokazovali vladykovi některé
služby v jeho hospodářství, ze svých usedlostí odváděli menší poplatky v obilí a dobytku, ale jinak volně drželi své pozemky a byli v ochraně svého vladyckého pána,
kterého schopní muži doprovázeli se zbraní i do boje.
Je velmi pravděpodobné, že vladycká usedlost a tvrz bývala v Řícmanicích v západní
části dnešní návsi, na území dnešních usedlostí domovních popisných čísel 1. a 2.,
které ještě ve 2. pol. 18. stol. byly usedlostí jedinou a také největší ve vsi.
V dobách pozdějších, ve stol. 14. a 15., kdy vyšší šlechta nabývala panovníkovou
přízní stále větší moci, vlivu a bohatství, stav vladyků zvolna upadal. Vladykové se
dávali do ochrany panských bohatých a mocných rodů, sloužili jim se svým lidem ve
válce, dávali se přímo do panské služby jako vůdcové panských bojových oddílů
a zanedbávali tak své usedlosti, zadlužovali je a upadali stále více v panskou závislost. Nakonec bez svolení svého pána nemohli ani prodat svou ves, tvrz
nebo dvorec. Jejich statky skupovali páni, rozšiřovali a zaokrouhlovali tak své panské
území a zchudlí vladykové, nezůstali-li trvale
v bojové družině, pak živořili jen na svobodných usedlostech, často mlýnech (u nás
např. na Říčkách) a stávali se panskými
úředníky ve správě panských statků.
Z řícmanických vladyků známe pouze již
uvedeného Zdislava z Řícmanic k roku 1210,
jeho následovníci, nám už neznámí, se
pravděpodobně dali do ochrany blízkých a
mocných pánů z Obřan, případně pak i pánů
z Ronova.
Podoba tehdejší obce
Původní stará osada Řícmanice byla rozložena na prostranství nad vtokem potůčku
z Močílek do potoka, který přitéká od Kanic a teče k Bílovicím do Svitavy. Dnes je zde
náves. Zastavění bylo řidší než nyní a koncem 16. stol. a poč. 17. stol. tu stálo celkem
11 usedlostí, v nichž žilo přibližně 70 lidí. Neznáme jejich jména, protože písemné
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doklady vrchnostenského úřadu pozořického panství shořely při zkáze Nového Hradu
v r. 1645. Opodál návsi směrem k jihovýchodu stál u potoka mlýn; dodnes se zde říká
"Mlýnek". Z polohy a velikosti původně spojené usedlosti na návsi č.p. 1 a 2 lze soudit,
že byla ve 13. a 14. stol. vladyckým statkem nebo tvrzí.
Usedlosti v osadě byly dřevěné a obrácené průčelními štíty do návsi. Vjezd do
usedlosti byl po straně tohoto štítu, někdy i s brankou. Mezi jednotlivými usedlostmi
byla volnější prostranství, od návsi oddělena nízkými kamennými zídkami či dřevěnými
ploty. Samo prostranství návsi bylo nerovné s porostem stromů a keřů, zatravněné
s vyježděnými cestami k jednotlivým usedlostem.
Z osady vycházelo několik cest k polím usedlíků, do lesů a do okolních vesnic, z nichž
mnohé jsou stejné, jak byly vyježděny po staletí. K severu vedla cesta Močílkami podél
potůčku směrem k Babicím. K západu vedly dvě cesty nad osadu do lesa a třetí
směrem na Bílovice. Z jižní části šla cesta přes potok do stráně a stáčela se
k Bílovicím. Vyústila u Svitavy na cestu vedoucí jejím údolím do Obřan. Později vznikla
nová cesta údolím potoka Časnýře a poč. 20. stol. zde byla vybudována silnice
Bílovice - Řícmanice - Kanice. Druhá cesta z jižního okraje vedla kolem mlýna přes
potok, pak prudce vystoupala lesem k náhorní rovině, aby se zde spojila s cestou do
Pozořic. Na východ vycházela jediná cesta, která se posléze rozdělila na směr do
Babic a do Kanic.
Tehdejší obyvatelstvo bylo vesměs zemědělského - rolnického stavu a dělilo se podle
množství pozemků, které obdělávali na celoláníky, pololáníky, čtvrtláníky, chalupníky
(zapsané v knihách také jako "zahradníci") a od konce 17. stol. přibyli k nim ještě
příslušníci obce bez pozemků a domů, kteří se živili prací jako čeleď a nádeníci na
zemědělských usedlostech.
(Čerpáno z knihy Řícmanice – dějiny obce k obecní kronice,
sepsané v roce 1956 řídícím učitelem Karlem Páralem.)

-------------------------------------------------

Potraviny Hanka – Řícmanice
Připomínáme, že neprodáváme alkoholické a tabákové výrobky osobám mladším 18-ti
let. Žádáme rodiče, aby děti pro toto zboží neposílali. Nebudou obslouženy.
Děkujeme za pochopení. Na Vaši návštěvu se těší
Hanka a Zdenek Olejníčkovi
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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. 6. 2006.
Pro tisk zpracovaly Ivana Hegerová a Alena Komárková.
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Místo, kde bydlím – anketa část I.
Náves v Řícmanicích
1.

Co Vám chybí na návsi? Např. lavičky, dětský koutek,…

……………………………………………………………………………………………...
2. Líbilo by se Vám zde více zeleně a méně asfaltu?

Ano

Ne

3. Měl by zde být větší prostor pro parkování?

Ano

Ne

4. Chybí Vám zde lavičky?

Ano

Ne

5. Pod návsí teče potok, který byl dříve otevřený. Prospělo by vzhledu návsi
tento potok znovu otevřít?
Ano
Ne
Jiný názor………………………………………………………………
6. Jaké druhy stromů by dle Vašeho názoru bylo nejlépe na návsi vysadit?
……………………………………………………………………………………………..
7. Jiné nápady a připomínky …………………………………………………………….

Místo, kde bydlím – anketa část II.
Koupaliště + přilehlé sportovní zařízení = sportovní areál
1.

Uvítali byste možnost využívat sportovní areál celoročně?

2.

Co všechno by se mělo nacházet v areálu koupaliště a přilehlého sportovního
zařízení?

dětský koutek
bufet
cukrárna
tenisové kurty 1x

hřiště na plážový volejbal
posilovna
sauna
služby (např. kadeřnictví,
pedikůra, masáže,...)

tenisové kurty 2x

Ano

fotbalové hřiště
minigolf
lékař
zubař
rehabilitace

Jiné………………………………………………………………………………
3. Má obec investovat prostředky ze svého rozpočtu na obnovu koupaliště?
Ano
Ne
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Ne

4. Má obec investovat pouze v případě, že se podaří získat dotaci z jiných zdrojů?
Ano
Ne
5. Měla by obec v nejbližší době investovat do rekonstrukce bazénu (např.
automatické dávkování chemikálií do vody, cirkulace vody s přepadem atd.)?
Ano
Ne
6. Mají se na koupališti v letním období konat např. koncerty a jiné kulturní akce?
Ano
Ne
Jaké…………………………………………………………………..
7. Líbí se Vám nápad s letním cvičením aerobiku na koupališti?
Ano
Ne
8. Uvítali byste večerní kondiční plavání pro držitele permanentek?
Ano
Ne
9. Jste spokojeni se stavem sociálního zařízení na koupališti?
Ano
Ne
10. Napište čísla k jednotlivým investičním záměrům obce, jak by podle vás měly
být preferovány. Do volných polí můžete dopsat další náměty a připomínky.
vybudování kanalizace
oprava chodníků
oprava místních komunikací
modernizace areálu koupaliště
rekonstrukce budovy školy na školku a OÚ s knihovnou, cvičebnou a
společenskou místností
výstavba dětského hřiště
oprava hřbitova
obnova polních cest

Jiné náměty a připomínky: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Anketní lístek odstřihněte a vyplněný doručte na obecní úřad do
21. června 2006 nebo jej přineste na Plánovací víkend.
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