
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Z obsahu tohoto čísla vybíráme: 
 

• Komplexní pozemkové úpravy v obci (úvodní slovo starostky) 
• Koupaliště letos bude 
• Jak nám roste mateřská škola? 
• Informace z obecního úřadu (LSPP, z kroniky obce, trestná 

činnost,...) 
• Informace z organizací (Sokol, Sportovní klub, SDH) 
• Z historie naší obce (závěr historie školy) 
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Komplexní pozemkové úpravy v naší obci 
Pozemkové úpravy jsou neoddělitelnou součástí historie zemědělství na Moravě. Byly 
již uskutečňovány v podmínkách rakousko-uherského císařství, jako součást snah po 
zefektivnění zemědělství. Pozemkovými úpravami se v duchu zákona č.139/2002 Sb. 
ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádají pozemky. Ty se zcelují nebo dělí 
a zabezpečuje se přístupnost, využití pozemků a vyrovnání hranic tak, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy.  
Zpracovatel (odborná firma objednaná příslušným pozemkovým úřadem) pozemkové 
úpravy ve spolupráci s pozemkovým úřadem, obcí, vlastníky pozemků a pamětníky 
dohledává vlastníky, zjišťuje okruh dědiců u zemřelých vlastníků a iniciuje odstranění 
chyb vedených v katastru nemovitostí. Současně zpracovatel vytváří soulad výměr 
pozemků vedených v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. 
Veškeré náklady na pozemkové úpravy, které jsou nemalé, jsou hrazeny ze státního 
rozpočtu, v současnosti z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Důležitým výstupem 
pozemkové úpravy je vedle nového návrhu uspořádání pozemků, tzv. plán společných 
zařízení. Společnými zařízeními jsou zejména cestní síť, protierozní zařízení, 
vodohospodářská, ekologická a další opatření. 
V naší obci byly již ve více lokalitách provedeny pouze tzv. jednoduché pozemkové 
úpravy. To jsou akce, které se týkají vždy jen jedné lokality. V současné době má naše 
obec požádáno na pozemkovém úřadě o provedení komplexních pozemkových úprav. 
Byly by dořešeny lokality, kde do dnešního dne nebyly provedeny jednoduché 
pozemkové úpravy a obec i majitelé pozemků by konečně vyřešili přístupnost všech 
pozemků, protierozní úpravy a popř. další společná zařízení. 
Po provedení komplexních úprav může obec žádat z dotačních titulů nemalé částky 
právě na realizaci výše zmiňovaných společných zařízení. Ty pak zůstávají v majetku 
obce, která dále zodpovídá za jejich funkčnost a údržbu. Z pohledu rozvoje obce je 
nutno docenit využitelnost komplexních pozemkových úprav v procesu pořizování 
územního plánu obce. Komplexní pozemková úprava po dokončení přinese zásadní 
výstup pro všechny zúčastněné - digitální katastrální mapu. To vše zatím bez nároků 
na finanční prostředky majitelů pozemků nebo obce. Navíc, každý vlastník může 
následně požádat o jednorázové bezplatné vytyčení a stabilizaci svých pozemků. 
Věřím, že si majitelé pozemků uvědomují nutnost tohoto kroku a přistoupí k situaci tak, 
aby se dala komplexní pozemková úprava v naší obci zrealizovat v dohledné době. 

Ing. Lenka Lišková, starostka 
 

Není region jako region, náš je mikroregion – Časnýř 
Mikroregion Časnýř sdružuje v současné době 5 obcí – Babice nad Svitavou, Bílovice 
nad Svitavou, Ochoz u Brna, Kanice a Řícmanice. Vznikl z potřeby obcí řešit některé 
společné problémy, jako jsou třeba dopravní obslužnost území, ochrana životního 
prostředí, péče o krajinu, cestovní ruch a turistika. 
Toto sdružení obcí umožňuje mimo jiné dosáhnout na různé dotační možnosti, které 
by jednotlivé obce využít nemohly. Jak se říká, ve dvou (a více) se to lépe táhne. 
Zatím jsme této možnosti využili my Řícmaňáci a již dvakrát jsme žádali o dotaci 
z programu rozvoje venkova (část určená pro svazky obcí). V loňském roce jsme 
obdrželi za podpory svazku dotaci na část rekonstrukce školy (180 000 Kč) a v le-
tošním roce na rekonstrukci koupaliště (250 000 Kč). Svazek dále obdržel dotaci na 
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zpracování dokumentu, který je nutný právě jako podklad pro žádosti o dotace a nazý-
vá se „Rozvojová strategie mikroregionu Časnýř“. Pokud by měl někdo zájem se 
s tímto dokumentem seznámit, je k nahlédnutí na Obecním úřadě a v nejbližší době 
bude zveřejněn i našich www stránkách. Další obdržená dotace se týkala projektu 
cyklotras v našem regionu a v dohledné době budou zhotoveny informační tabule       
a mapky pro lepší orientaci a propagaci turistického ruchu. 
Základní strategické cíle rozvoje mikroregionu Časnýř 
 

1. Zlepšení systému dostupnosti školských zařízení v mikroregionu 
2. Ochrana jedinečného přírodního prostředí mikroregionu a péče o krajinu 
3. Rozvoj venkovského prostředí mikroregionu s důrazem na rozvoj cestovního 

ruchu a turistiky 
4. Podpora rozvoje malého a středního podnikání 
5. Rozvoj infrastruktury a inženýrských sítí 

Ing. Lenka Lišková, starostka 
 

Koupaliště letos bude  
Celková rekonstrukce areálu koupaliště a bazénu je běh na dlouhou trať. Proto je 
nutné, aby se tato oblast stala zájmem každého zastupitelstva. Postupujeme po 
etapách, dílčích stavebních celcích tak, aby po každé etapě bylo možné koupaliště 
zprovoznit. Nové odtokové kanály, které budujeme nyní, jsou první etapou v rekon-
strukci bazénu. Je pravdou, že práce na bazénu mohly v letošní mírné zimě začít 
dříve. Stavba by tak mohla být dokončena v dostatečném předstihu. Dlouho však 
nebylo jasné, zda dostaneme finance z dotačních programů a pokud ano, tak v jaké 
výši. Rozpočet obce je v letošním roce velmi napjatý. V obci probíhají paralelně dvě 
stavební akce, které je nutné dofinancovat (rekonstrukce bývalé školy a koupaliště).  
Dnes již víme, že na koupaliště budeme moci čerpat dotaci přidělenou pro svazek obcí 
Časnýř. Tato dotace činí 250 000 Kč. Rovněž obec Řícmanice obdržela na tuto akci 
příslib dotace ve výši 158 000 Kč od Jihomoravského kraje. Zbývající část, která činí 
694 000 Kč (rozdíl k částce 1 102 000 Kč) uhradíme z rozpočtu obce. 
Nabídky do výběrového řízení na opravu bazénu doručili všichni tři oslovení 
dodavatelé (ZEMAKO s.r.o., EKOSTAV Kanice s.r.o. a STAVOPROGRES s.r.o.). Dne 
14. 3. 2007 zastupitelé rozhodli, že stavbu provede firma EKOSTAV Kanice s.r.o. 
Cena za provedení nové bazénové obruby včetně odtokového potrubí dle projektové 
dokumentace činí 1 102 000 Kč.   
Nad rámec původně poptávaných prací bude nutné provést uložení nového výtlačného 
potrubí čisté vody, potrubí znečištěné vody (sání ze dna) a také postavit nová brodítka. 
Hodnota víceprací je cca 200 tis. Kč. Smlouva na dodání nové bazénové obruby byla 
uzavřena s termínem dokončení 30. 5. 2007. Bohužel práce neprobíhají dostatečně 
rychle a tento termín nebude stavební firmou dodržen. Ostatní vícepráce se protáhnou 
do měsíce června. Věříme, že se nám podaří koupaliště otevřít v obvyklém termínu. 

Patrik Heger 

Bývalá škola se mění 
Výběrové řízení na dodavatele stavby „Obecní dům – přístavba a stavební úpravy na 
mateřskou školku a obecní úřad“ bylo zveřejněno dne 20. 2. 2007 a  uzavřeno dne 16. 
3. 2007 rozhodnutím o přidělení zakázky firmě STAVOPROGRES Brno, spol s r.o.  Ze 
šesti obeslaných stavebních firem svoji nabídku přihlásili pouze tři. Svědčí to o malém 
zájmu malých a středně velkých stavebních firem o zakázky tohoto rozsahu. Letošní 
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mírná zima byla pro stavební společnosti velmi příznivá a v tomto oboru jsme nyní 
svědky relativně velkého boomu. 
Výběrové řízení pro naši obec vedla odborná firma Jan Husák. Ze tří nabídek vstupu-
jících do řízení splnila náležitosti dané zákonem a pravidly výběrového řízení pouze 
jediná a to STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. Cena na dodávku námi poptávané 
stavby dle výkazu výměr činí 7 268 712 Kč. Tato nabídka je nabídkou vítěznou. Cena 
stavby je bohužel vyšší, než činily naše odhady a orientační rozpočet. Proto bude 
nutné rozsah původního zadání stavby redukovat nebo si na zaplacení stavby půjčit.  
Obec Řícmanice má k dispozici 5,6 mil. Kč jako dotaci od Ministerstva financí ČR. 
Určitou část ceny se zastupitelstvo rozhodlo zaplatit z úvěru. Byly poptány tyto 
bankovní ústavy Česká spořitelna, Obchodní banka, Komerční banka. Nejvýhodnější 
podmínky zatím nabídla Česká spořitelna. Objem úvěru by mohl činit až 2,5 mil. Kč. 
Zastupitelé si uvědomují, že není možné dramaticky a dlouhodobě zadlužit obec na 
této investici. Z tohoto důvodu chtějí velkou část vypůjčených peněz kompenzovat 
z prodeje budovy stávajícího obecního úřadu, po zprovoznění úřadu v nových 
prostorách. Je jasné, že větší zadlužení by mohlo obec handicapovat při žádání o do-
tace na kanalizaci v následujících letech.  
Nyní se pracuje na vytvoření konečného částečně redukovaného a pozměněného za-
dání stavby. Zvažují se jednotlivé položky v rozpočtu a hledají se alternativní levnější 
materiály, jako náhrada za relativně drahé původně naceněné. Některé práce a dodáv-
ky se realizovat nebudou. Je nutné dobrat se reálné ceny za dodávku stavby za pod-
mínek přiměřeného zadlužení úvěrem či odloženou splatností faktur stavební firmě. 
Stavební práce již probíhají. V současné době postoupila stavební firma od bouracích 
prací k provádění vodorovných izolací a stavbě příček. Roste i přístavba školky. V této 
souvislosti bych chtěl upozornit, že pro občany připravujeme možnost prohlídky 
stavby. Proběhne o některém víkendu v červenci. Bude možné nahlédnout, jak práce 
probíhají. O termínu vás budeme včas informovat. 
Dobrou zprávou je fakt, že se daří některé práce provést svépomocí formou brigád, 
zejména práce na školní zahradě. Rád bych poděkoval pánům Leošovi a Tomášovi 
Kubíčkovým za pomoc při provádění terénních úprav. Děkuji též všem brigádníkům, 
kteří pravidelně chodí pomáhat se stavbou tříkolkové dráhy pro děti. 

Patrik Heger 

 

Informace z Obecního úřadu 
 
Platby místních poplatků 
Místní poplatky za komunální odpad a za psy byly splatné do konce měsíce dubna.  
Žádáme ty občany, kteří dosud poplatky neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Jinak se 
vystavují možnosti zaplatit platebním výměrem až trojnásobnou výši poplatku. 
 
Studny 
K podávání žádostí o ověření dokumentace skutečného provedení stavby studny        
a žádosti o povolení k odběru podzemní vody jsou na Obecním úřadě k disposici 
příslušné formuláře a také vzorový výkres  „Schéma vystrojení studny“, kde  žadatel 
doplní pouze kóty platné pro jeho studnu. 
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Změna poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP) 
 

LSPP pro dospělé 
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6; tel.: 545 538 538 
Po – Pá 19.00 – 7.00 hod; So, Ne, svátky – nepřetržitě 
 
LSPP pro děti 
Dětská poliklinika, Žerotínovo nám. 4/6, Brno; tel.: 542 216 511, 533 302 396 
Po – Pá 16.00 – 7.00 hod (návštěvy 19.00 – 6.30); So, Ne, svátky – nepřetržitě 
 
LSPP zubní 
FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53; tel.: 543 183 459 
Po – Pá 15.30 – 7.00; So, Ne, svátky – nepřetržitě 
 
Lékárenská pohotovostní služba 
Lékárna na Kobližné 7, Brno; tel.: 542 212 110, 542 216 388 
Lékárna K.E.I. pharma s.r.o., Koliště47, Brno; tel.: 545 424 813 
nepřetržitě 
 
Změna úředních hodin MěÚ Šlapanice 
Toto opatření platí na pracovišti Brno Opuštěná 9/2 i na pracovišti Šlapanice, Masa-
rykovo nám. 100/7, nabývá účinnosti dnem 1. června 2007 a bude platit do odvolání.  

 

Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 
 

Pondělí   8,00 h – 17,00 h 
Úterý   8,00 h – 13,00 h 
Středa   8,00 h – 17,00 h 
Čtvrtek   8,00 h – 12,00 h 
Pátek          přepážky pro veřejnost uzavřeny 

 

Výpisy z katastru nemovitostí, rejstříky trestů, ověřování podpisů a  listin  
 

Pondělí  8,00 h – 17,00 h 
Úterý  8,00 h – 11.00 h        12,00 - 15,00 h 
Středa  8,00 h – 17,00 h 
Čtvrtek  8,00 h – 11,00 h      12,00 - 14,00 h 
Pátek                    8,00 h  – 11,00 h      12,00 - 13,00 h  
 

Zajímavosti z obecní kroniky 
Statistika obyvatelstva v roce 2006 k 31.12. 
Narození 8 
Úmrtí 7 
Sňatek 8 
Rozvod 3 
Přistěhování 24 
Odstěhování 15 
Stěhování v obci 2 
Průměrný věk 40,6 
                      ženy 41,5 
                      muži 39,9 
počet obyvatel celkem 669 
 



Děti narozené v roce 2006 
Sobolová Gabriela Diatková Elen 
Noss Adam Jiří Husták Josef 
Dzúriková Hana Mrázek Dalibor 
Kolenáčová Emma Chodníček Tibor 
 

Spoluobčané, kteří zemřeli v roce 2006 
Hlaváčová Ludmila Ševčíková Josefa 
Prokop Antonín Kubíček František 
Meluzín Jaroslav Poláková Františka 
Svoboda Ludvík 

Ing. Luběna Prokopová 

Jak nám „roste“ mateřská škola? 
Pomalu, ale jistě… zní stručná odpověď na tuto otázku. Stavební firma začala pra-
covat a krok za krokem staví budovu mateřské školy.  

Vedle této práce se děje plno změn na bývalé 
školní zahradě. Kdo jí znáte, jak vypadala, tak už 
byste ji dnes těžko poznali. Byly zde provedeny 
terénní úpravy a začala se budovat zahrada MŠ. 
Práce probíhají o víkendech a někdy i v týdnu. 
Protože chceme ušetřit peníze, tak většinu prací 
děláme svépomocí a formou sobotních brigád. 
Kdo by chtěl přiložit ruku k dílu, přijďte. Termíny 
brigád se můžete dozvědět z hlášení místního 
rozhlasu, e-mailem nebo od pana Patrika Hegera 

(603 236 747) a paní Hany Janoškové (kontakt uveden níže).  
A co budoucí děti MŠ? Tak ty už se těší na svou školku a někteří nám chodí dokonce  
i pomáhat. Průběžně se nám hlásí zájemci o umístění svého dítěte do MŠ. S touto 
skutečností bych chtěla upozornit na změnu kapacity školky, která nebude 25 dětí, ale 
20 dětí. Kapacita školky je přesně určena vyhláškou MZd č. 410/2005 Sb., o hygienic-
kých požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělá-
vání dětí a mladistvých a je to dáno m2 na 1 dítě. Zatím jsou stále ještě volná místa. 
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hanu Janoškovou, tel. 724 252 430, e-mail: 
hanajanos@seznam.cz. Provoz MŠ není ještě stanoven, uvažuje se o provozu od 6.30 
do 16.30. 

                                                                                            Mgr. Hana Janošková 
 

Trestná činnost v obci a teritoriu OOP Šlapanice 
Zpráva  obvodního oddělení Policie Šlapanice za rok 2006 
Celkový počet trestných činů byl 538, z toho objasněno 184 skutků, což činilo 34,20% 
(Brno-venkov celkem 3 332 skutků, z čehož bylo objasněno 1 454 skutků - 43,64%). 
Ve statistice převažovala majetková trestná činnost, zejména krádeže vloupáním do 
motorových vozidel, rekreačních budov, rodinných domů a bytů.  
V obci Řícmanice došlo ke spáchání celkem 8 trestných činů z nichž bylo objasněno 6. 
Z celkem 8 spáchaných přestupků bylo objasněno 5. 
Celkový počet dopravních nehod na okrese Brno-venkov byl 2 242,  bylo usmrceno 22 
osob, těžce zraněno 30 a lehce 499 osob. Způsobená škoda celkem činila 116  mil Kč. 
 6



 7

Oproti minulému roku došlo k poklesu o 58 dopravních nehod, o 2 osoby více bylo 
usmrceno, o 12 osob méně těžce zraněných a o 15 osob více lehce zraněných. 
Na okrsku Šlapanice se stalo celkem 367 dopravních nehod. 
Jako hlavní příčina nehod je nesprávný způsob jízdy a dále nezkušenost řidičů, ale 
hlavně agresivní způsob jízdy. Nezkušení řidiči se cítí při řízení jistí a nepřipouští si, že 
by nějakou situaci, která může v silničním provozu nastat, nezvládli. Další příčiny jsou 
nepřiměřená rychlost, nedodržení bezpečné vzdálenosti, nedání přednosti v jízdě, 
špatné a riskantní předjíždění, špatný technický stav a v neposlední řadě i řízení pod 
vlivem návykových látek. 
V lokalitě Ochoz, Kanice, Řícmanice a Babice byly přestupky hlavně na úseku 
nedodržování dopravního značení, špatný technický stav vozidel, řízení po požití 
alkoholických nápojů, bezohlednost řidičů vůči sobě i chodcům a taktéž parkování 
v protisměru. Další příčinou jsou bezohlední chodci, kteří  vchází do vozovky, kde se 
zdržují déle než je třeba.  
Při nárůstu kriminality by občané měli více spolupracovat s Policií ČR. Děkujeme všem 
občanům, kterým není dění kolem jejich okolí lhostejné a díky poznatkům, všímavosti 
a spolupráci s policií se podařilo objasnit nejeden trestný čin nebo přestupek. 
V rámci obcí Ochoz, Kanice, Řícmanice a Babice a jejich katastrálních území působí 
policisté obvodního oddělení Šlapanice pprap. Nohel a nprap. Hájková. Na jmenované 
policisty se mohou obracet jak představitelé jednotlivých Obecních úřadů, tak jednotliví 
občané ve věcech narušování veřejného pořádku, porušování zákona, ale i při předání 
zjištěných poznatků. 
 

Povolení k septikům zanikají 
Každý, kdo vypouští odpadní vody do povrchových nebo podzemních vod, musí mít 
podle zákona 254/2001 (vodní zákon), povolení příslušného správního orgánu – 
vodoprávního úřadu. Vypouštěním odpadních vod je i vypouštění vod z vyhnívacích 
jímek a septiků pomocí přepadů nebo i čerpání např. na zahrádky. Povolení není 
potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány, tzn. odváděny do veřejné kanalizace 
nebo předány specializované firmě, která vody zlikviduje. Ten, kdo vypouští odpadní 
vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, může dostat 
pokutu: fyzické osoby až 50 tisíc Kč, právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 
až 10 milionů Kč. 
Vodoprávním úřadem je pro naši obec MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, 
Oddělení vodního a odpadového hospodářství, Opuštěná 2, Brno. 
Pro občany, kteří povolení k vypouštění odpadních vod mají, jsou důležité následující 
informace: 
• ke dni 1.1. 2008 zanikne platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 
31. prosince 2001 

• povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále 
• povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 

31.12.2001, jsou také stále platná 
Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na: 
• povolení vydaná od 1. 1. 2002 
• povolení, která byla vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 

31.12.2001 
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Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod  je zakotvena v zákoně O vodním 
hospodářství z roku 1955. Proto by si každý, kdo vypouští odpadní vody měl 
překontrolovat platnost svého povolení. Ten, kdo povolení nemá a odpadní vody 
vypouští do vod povrchových nebo podzemních, porušuje zákon. Pokud tedy máte 
k provozu septiku povolení vydané před datem 31. 12. 2001, počítejte s tím, že jeho 
platnost skončí k 1. lednu 2008. Abyste i nadále byli v souladu s legislativou a nevy-
pouštěli odpadní vody bez povolení, musíte požádat o jeho prodloužení na 
vodoprávním úřadě. Všechny žádosti o prodloužení a změny by měly být vyřízeny do 
konce letošního roku, přičemž je třeba počítat se správními lhůtami na vyřízení a pří-
padná odvolání. Pokud nebude ke dni 1. ledna 2008 pravomocně povolení uděleno, 
nelze po tomto datu vodu vypouštět. Vodoprávní úřad při vydávání povolení přihlíží 
k možnostem zneškodňování odpadních vod v dané lokalitě, k hydrologickým 
poměrům a ke kvalitě vypouštěné vody, která musí splňovat limity dané nařízením 
vlády 61/2003.  
Je pravděpodobné, že vodoprávní úřad se k prodlužování starých povolení nebo 
schvalování nových žádostí, bude stavět odmítavě. V naší lokalitě je totiž jasně 
stanovena koncepce likvidace odpadních vod, tj. budování místních kanalizací            
a odvádění odpadních vod do centrální čistírny v Bílovicích nad Svitavou. 
V oblasti vypouštění odpadních vod má kompetence Ministerstvo životního prostředí 
ČR. MŽP zřídilo webové stránky www.zanikpovoleni.cz, kde je možné najít veškeré 
potřebné informace.   

Ing. Lenka Lišková a Ing. Josef Husták 
 

Řícmanské hody opět budou 
…. a to 1. září 2007. Žádáme všechny zájemce, kteří si chtějí objednat kroj, aby se 
neprodleně přihlásili u Martiny Kubíčkové na tel. 605 567 436. Záloha na kroj pro 
dospělého je 200 Kč, pro dítě 100 Kč. Konečné půjčovné krojů bude za dámský 450 
Kč, za pánský 350 Kč, za dívčí a chlapecký kroj 200 Kč. Žádáme také naše krojované 
seniory, aby si objednali kordule. Učiňte tak nejpozději do 30. června 2007. 
Malí zpěváčci již začínají s nácvikem dětského lidového pásma. Kdo se chcete přidat, 
kontaktujte Patrika Hegera na tel. 603 236 747. 
Ať žijó hode 2007!                 organizátoři hodů 
 

Dění v Sokole 
Členové naší tělocvičné jednoty se 21. dubna 2007 zúčastnili 8. ročníku župního 
přeboru Zálesáckého závodu zdatnosti, který se konal v Herolticích. Jedná se          
o orientační běh v náročném terénu, kde závodníci plní znalostní i dovednostní úkoly 
např. práce s mapou a buzolou, uzlování, zdravověda, historie Sokola, šošonský běh, 
stavba ohniště, morseovka, apod. V kategorii žactvo nás reprezentovala Martina 
Masaříková a Zuzana Ševčíková, v kategorii dorost Václav Olešovský, Michal Masařík 
a Aleš Šerhák. Závodilo se v tříčlenných družstvech. Dívky se umístily na 3. místě       
a chlapci ve své kategorii zvítězili, čímž si zajistili postup do celostátního přeboru ČOS. 
Ten se konal ve dnech 18. – 20. 5. 2007 v Třebíči. Zde vybojovali naši dorostenci 
krásné 9. místo (celkem soutěžilo v této kategorii 18 družstev). Blahopřejeme. 
Další akce, kde naše jednota vybojovala medailové pozice, byl župní přebor v lehké 
atletice, který se konal 9. května 2007 v areálu VUT FS Brno. V nejmladší kategorii 
vybojovala 2. místo v běhu na 50 m Kamilka Sobolová, ve starším žactvu se na            

http://www.zanikpovoleni.cz/
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3. místě v hodu kriketovým míčkem umístila Monika Kvapilová. V kategorii dorostu zís-
kal Vašek Olešovský 1. místo ve vrhu koulí a 2. místa v běhu na 100 m, 1500 m          
a skoku dalekém. Dokonce jsme měli zastoupení v kategorii mužů – Michal Olešovský, 
jako jediný závodník v této kategorii, se tak stal absolutním vítězem ve všech 
disciplínách. 
Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší jednoty a těšíme se, že 
příští závody posílí naše řady další účastníci. 
Zveme všechny děti a rodiče na divadelní představení O Palečkovi, více na str. 12. 
Připravujeme opět letní aerobik na koupališti! O podrobnostech budete včas 
informováni. 

Ing. Ivana Hegerová a Ing. Hana Kvapilová 
 

Vydařená sezóna SK Řícmanice 
Před dvěma posledními závěrečnými zápasy této sezóny (hrají se po uzávěrce tohoto 
vydání) můžeme konstatovat, že mužstvo v této sezóně skončí nejhůře na 9. místě 
celkové tabulky. To je oproti minulým ročníkům, ve kterých jsme bojovali o záchranu, 
výborné umístění. 
 

TABULKA dvě kola před koncem 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
1. S.Lískovec 24 18 4 2 64: 29 58 ( 22) 
2. Žebětín 24 14 4 6 53: 38 46 ( 10) 
3. Řečkovice 24 13 5 6 56: 33 44 ( 8) 
4. Lokomotiva 24 13 4 7 61: 38 43 ( 7) 
5. Slatina 24 13 4 7 59: 36 43 ( 7) 
6. Žabovřesky 24 12 5 7 40: 25 41 ( 5) 
7. Chrlice 24 12 2 10 73: 44 38 ( 5) 
8. Řícmanice 24 11 5 8 74: 55 38 ( 2) 
9. Sparta B 24 12 1 11 69: 49 37 ( -2) 
10. Jundrov 24 7 3 14 37: 60 24 (-12) 
11. MCV 24 6 3 15 38: 52 21 (-15) 
12. Komín B 24 3 7 14 28: 76 16 (-20) 
13. Medlánky B 24 4 4 16 40: 89 16 (-20) 
14. Kohoutovice B 24 3 3 18 34:102 12 (-24) 
 

Mužstvo se po odchodu Sedláře a Beránka na hostování do 30. 6. 2007 stabilizovalo  
a posílilo o Petra Valouška z Bílovic, který je u nás také na hostování do 30.6.2007.      
O jeho dalším angažmá budeme jednat po skončení sezóny. Oporami mužstva byli 
Roman Horák a bratři Zbořilové. Všichni tři vstřelili v této sezóně přes 10 branek a nej-
větší měrou se podíleli na skutečnosti, že naše mužstvo je dvě kola před koncem 
nejlépe střílejícím mužstvem v soutěži. 
Jsme rádi, že na naše domácí zápasy si našli cestu i naši fanoušci, kterým patří za 
toto dík. Výkony mužstva před diváckou kulisou stoupaly, jen škoda, že se všechny 
nepodařily dotáhnout do vítězného konce. 
Letos oslaví Sportovní klub Řícmanice 75. výročí svého vzniku. U příležitosti tohoto 
jubilea připravujeme na 4. srpna 2007 tradiční pohárový turnaj (za účasti mužstev: 
Bílovice, Ochoz, Babice a domácí SK Řícmanice) spojený s oslavami zmíněného 
výročí. O programu oslav budete včas informováni. 
Aktuální informace o sportovním klubu najdete na http://skricmanicefotbal.sweb.cz .     

Roman Kubíček 

http://skricmanicefotbal.sweb.cz/


Dětský den 
2. června 2007 uspořádali TJ Sokol, SK a SDH 
Řícmanice na hřišti Dětský den. Pěkné počasí přilákalo 
75 dětí, kteří si v deseti disciplínách vyzkoušeli svoje 
dovednosti. Byly odměněny penízky v podobě knoflíků, 
za něž si na tamním jarmarku mohly koupit pěkné ceny. 
A bylo z čeho vybírat. Nechyběla projížďka na koních 
v areálu koupaliště, které zapůjčila paní starostka Ing. 
Lenka Lišková a opékání špekáčků. Zábavné odpoledne 
zakončili naši dobrovolní hasiči nefalšovaným požárním zásahem. 

organizátoři 
 

Hasiči informují 
Jaro je v plném proudu, léto mu šlape na paty a ani naši hasiči nezahálí. Místní hřbitov 
je místo důstojného odpočinku našich bližních, proto nechala obec zrekonstruovat 
márnici a totéž se chystá udělat i s kolumbáriem. Bohužel, tuje rostoucí okolo obou 
objektů už byly tak rozrostlé, že znemožňovaly odpovídající opravu. Na žádost obce 
jsme stromy rostoucí po stranách kolumbária a za márnicí částečně prořezali a zvětšili 
kolem nich manipulační prostor. Nebezpečná práce se zdařila, nic se padajícími 
stromy nepoškodilo a následným dohledem při uklízení a pálení větví jsme splnili 
zadání ke vší spokojenosti. Všem přítomným členům děkuji. 
Dne 6. května 2007 se ve Křtinách na svátek svatého Floriána, patrona všech hasičů, 
uskutečnila již tradiční hasičská pouť. Náš sbor se jí opět zúčastnil, sice ne 
s historickou technikou, ale ani s tou současnou zásahovou jsme se mezi více jak pěti 
sty účastníky neztratili. Po slavnostním průvodu a mši v místním kostele následovaly 
ukázky historické i současné techniky a bylo se na co dívat. Po klasických „koňkách“ 
proběhla ukázka zásahu při dopravní nehodě i s odborným výkladem od profe-
sionálních hasičů a lékařů. Mnozí diváci i z řad dobrovolného hasičstva odcházeli 
poučeni a připraveni pomoci v podobné situaci, kdekoli to bude potřeba. 
Květen v Bílovicích patří závodům malotraktorů do vrchu, a tak jsme ani letos 12. 
v sobotu nechyběli při pořádání tradičního podniku Ecce Terra. S organizátory 
spolupracujeme již od prvních ročníků. Nenastal vážnější problém a až na drobnou 
oděrku jednoho závodníka a rozmary počasí, byli všichni spokojeni. 
S naší historickou technikou to není nijak slavné, stále je co opravovat. Někdy vyjede-
me i na nějaký sraz, jako 19. května pod hrad Veveří. Akce se již pomalu stává tradicí, 
a tak si v krásném prostředí na své přišli nejen milovníci historických hasičských vozů, 
valníků, autobusů, traktorů, vojenské a speciální techniky, ale samozřejmě i děti. 
První červnovou sobotu jsme pomáhali Sokolům a fotbalistům s dětským dnem. 
Tradiční role hasičů „máchání se s vodou“ byla ke spokojenosti všech dětí splněna     
a doufám, že závěrečná ukázka hašení zanechala ve všech soutěžících ten nejlepší 
dojem a také jim dala ponaučení, aby nic podobného nezkoušeli. 
Všem občanům přejeme co nejpříjemnější dovolenou, pohodu, užívání si letního 
počasí a nám zase co nejmíň zásahů a mimořádných událostí. 

 Za SDH a JSDHo Milan Stejskal 
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Z historie naší obce 
Škola v Řícmanicích  (závěr) 
Od roku 1869 převzal dohled nad školou stát. Vliv církevních institucí však neustal ani 
poté. Škola nadále musela zahajovat i končit vyučování motlitbou, účastnit se 
hromadně s učiteli bohoslužeb a církevní kruhy si uchovaly vliv na obsazování učitel-
ských míst. Velký důraz byl také kladen na dynasticko rakouskou výchovu dětí. Přesto 
se však řícmanská škola nikdy neodcizila svému národnímu a lidovému poslání. 
Ve školní docházce byly starším žákům až do roku 1918 povolovány úlevy, takže 
navštěvovali vyučování jen v zimních měsících a od jara do podzimu vypomáhali při 
polních i jiných pracích. To ovšem nepřispívalo k osvojení si potřebných vědomostí     
a proto byly tyto úlevy r. 1918 zrušeny.  
První světová válka vyučování velmi narušila, dvě třídy školy byly vyučovány střídavě 
polodenně, když hned na počátku války učitel Eugen Viktorin nastoupil vojenskou 
službu a zůstal tu jen nadučitel Václav Šolar pro vyučování více jak 100 žáků. Přitom 
byl sám nemocen, takže byla období, kdy se na škole nevyučovalo vůbec.  
Školní vyučování bylo za války zcela zanedbáváno a škola se na nátlak úřadu musela 
zapojit do pomocných válečných akcí. Žáci sbírali kovy, ostružinové a jahodové listí    
a hlavně pomáhali při polních pracích, takže v mnohých rodinách hoši 12-13 ti letí 
sami obdělávali všechny pozemky. Žákyně pletly ponožky a nátepníčky pro vojsko      
a zhotovovaly papírové vložky do bot. Několikrát během roku museli žáci po obci 
sbírat peněžité příspěvky na raněné, vdovy a sirotky, na rakouský červený kříž, 
prodávali v obci odznaky a tak šlola přestala být vlastně školou. 
1. září 1918 nastoupil na školu nový řídící učitel z Husovic Richard Houfek, který tu 
působil až do konce února 1927. Škola se začala ve svobodné Československé 
republice volněji a zdárněji vyvíjet, vyučování zintenzivnilo a také tělesný a zdravotní 
stav žáků školy se zlepšil, když po celý rok dostávaly výživnou polévku a kakao, které 
zdarma poskytovala americká mise. 
Dle nových školních zákonů ustavila se 20. března 1920 pro školní obec Řícmanice 
nová místní školní rada, ve které jednu třetinu tvořili učitelé školy a dvě třetiny občané. 
Předsedou byl zvolen Sylvestr Slaný (čp. 76). 
V roce 1924 obec odejmula škole školní zahradu při západní straně školní budovy      
a pronajímala ji místním uchazečům. Tři roky na to tak učinila i s polem, které bylo 
v užívání školních správců již od roku 1850. Za tohoto nepříznivého poměru správy 
obce ke škole řídící učitel Houfek odešel na nové působiště do Brna. Rok řídil školu 
prozatimně Vladimír Tengler a 1. 10 1928 nastoupil nový řídící učitel Stanislav Mlčoch 
z Lelekovic, který zde působil do 1. 5 1939. Od 1. 10 1939 nastoupil jako řídící učitel 
Karel Páral, který dosud působil v Hlíně u Ivančic a před tím v sousedních Babicích.  
Děvčata byla na škole vyučována ručním a domácím pracem. Toto vyučování 
obstarávaly zvláštní učitelky pro několik škol v blízkém sousedství – učitelky ručních 
prací (industriální učitelky). Katolickému náboženství vyučovali na škole vždy babičtí 
faráři, kteří sem docházeli 2x ročně. V roce 1954 bylo povinné náboženství zrušeno    
a vyučovalo se již jen jako nepovinný předmět jednou týdně. 
V době německé okupace (1939-1945) se často měnil počet žáků. Příčinou bylo 
nucené vystěhování obyvatel obcí na Drahanské vrchovině (Kotvrdovic a Lípovce)      
a také bombardování Brna mělo za následek, že do Řícmanic přišlo více rodin s dětmi  
na přechodné ubytování. Školní vyučování a výchova byly nařízeními úřadů zaměřeny 
k takzvané Velko-německé říši. Nařízení tehdejšího ministerstva školství směřovaly 



k vymýcení národního českého ducha a ke snížení vzdělání českého lidu. Němčina 
byla jako povinný předmět zavedena již v 1. ročníku a byla vyučována 4-7 hodin týdně. 
Stěny školních místností musely být vyzdobeny obrazy německých hlav, krajin a měst  
i obrazy válečnými, jež škola musela zakoupit v předepsaném množství. 
Řídící učitel Karel Páral byl v době okupace na udání inspektora obžalován u kraj-
ského soudu, že doporučil přijetí jedné žákyně do měšťanské školy. Byla totiž snaha 
úřadů, aby co nejméně českých dětí dosáhlo vyššího vzdělání. Proces však soudcové 
stále odkládali a prodlužovali, až obžalovaného osvobodili. 
S blížícími se válečnými událostmi přímo k obci byla škola také poškozena. Zejména 
20. listopadu 1944, kdy na území obce dopadly letecké bomby a jejich výbuchy 
roztříštili všechna okna na škole. Žáci naštěstí před náletem budovu školy opustili. 
Byly ovšem zabity 3 bývalé žákyně školy vracející se z měšťanské školy v Bílovicích. 
Když se obec v roce 1945 dostala přímo do válečného pásma, ubytovalo se ve škole 
německé vojsko a mělo zde velitelství a telefonní stanici. V zápětí je vystřídala 
sovětská armáda. Školní dvůr byl zaplněn nákladními auty a minomety, které pálily na 
německé pozice u Babic. Jejich palbou opadala omítka na budově zvenku i uvnitř, 
okna byla vybita, zdi rozpukány. Také vnitřní vybavení bylo zničeno. Ihned po odchodu 
vojáků byla škola občany vyčištěna o byly provedeny nejnutnější zednické práce, 
takže již 23. května se začlo opět vyučovat. Další opravy byly provedeny               
o prázdninách roku 1945 a 1946. V roce 1950 škola opět převzala obecní zahradu, 
v jejíž přední části bylo zřízeno dětské hřiště a na zbytku pokusná políčka žactva.  

   (Z  knihy Řícmanice – dějiny obce, sepsané v roce 1956  řídícím učitelem Karlem Páralem) 
 

 

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

TJ Sokol Řícmanice zve všechny na dětské divadelní představení O PALEČKOVI 
 

v sobotu 16. června 2007 v 10 hod v sále restaurace U Lajcmanů v Řícmanicích 
 

Vhodné pro děti od 3 let,  školkou i školou povinné. Délka představení 50 min. 
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 40 Kč, členové TJ Sokol Řícmanice 20 Kč 

 

Představí se vám divadlo Paravánek s herci divadla Radost.  
 

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

POTRAVINY HANKA 
 

Přijmeme prodavačku (pracovní úvazek 6-8 h, praxe vítána, ale není podmínkou).  
Informace na telefonu 603 164 124 nebo přímo v prodejně Masarykovo nám. 25, Řícmanice 

u paní Hany Olejníčkové. 
 

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

Hudební skupina JEN TAK zve všechny příznivce na koncert, 
 který se bude konat v neděli 17. června 2007 v hospůdce “U OSLÍKŮ“ – pod Novým 

Hradem v Blansku. Začátek ve 14 hodin. Předpokládaný konec cca v 17 hodin. V případě 
špatného počasí (deště) se akce nekoná. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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. 2007. 
Pro tisk zpracovaly Ivana Hegerová a Alena Komárková. 


