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Vážení občané,
Dostává se Vám do rukou první číslo „Řícmanického zpravodaje“. Jistě se
tážete proč. Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen tiskový zákon)
stanovuje, co je periodikum, jaké jsou povinnosti vydavatele, jaká je odpovědnost
vydavatele za obsah periodického tisku, odpovědnost za reklamy a inzerce.
Dle tohoto zákona musí každý, kdo chce vydávat periodický tisk, nejpozději 30
dnů před zahájením vydávání doručit ministerstvu kultury písemné oznámení které
musí obsahovat:
a) název periodického tisku
b) jeho obsahové zaměření
c) četnost (periodicitu) jeho vydávání
d) údaje o regionálních mutacích
e) název, adresu sídla a identifikační číslo (IČ) vydavatele je li právnickou osobou
Ministerstvo kultury zapíše periodický tisk do evidence periodického tisku a do 15
dnů od doručení oznámení stanovených údajů sdělí osobě, která toto oznámení
učinila, přidělené evidenční číslo periodického tisku.
Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly
uvedeny tyto povinné údaje:
a) název periodika
b) četnost vydávání
c) označení regionální mutace, je-li vydáváno
d) místo vydávání
e) číslo a den vydání
f) evidenční číslo periodického tisku přidělené MK ČR
g) název, sídlo a IČ vydavatele
Periodický tisk, který neobsahuje výše uvedené údaje nesmí být veřejně šířen.
Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové
tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo
právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi.
Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit. Jestliže vydavatel
nesplní povinnosti potřebné k evidenci periodického tisku, může mu být udělena
pokuta až do výše 100.000,-Kč. Tolik litera zákona.
Máme zájem, aby vše, co se na obci provádí, bylo v souladu s platnými zákony
tohoto státu, které jsme jako nejnižší článek výkonu státní správy povinni dodržovat.
Z toho důvodu jsme trvali na tom, aby vydávání časopisu bylo povoleno dle zákona,
a aby mělo redakční radu, odpovědnou za obsah tisku. Záměrem vydavatele je
poskytovat informace z problematiky obce:
Zveřejňovat zprávy z obecního úřadu a z jednání zastupitelstva obce
Zveřejňovat vyhlášky a rozhodnutí
Poskytovat informace z oblasti kultury a sportu
Informovat o dění v okolních obcích
Zveřejňovat burzu práce – nabídky a poptávky příležitostných prací, inzerci
Ing. František Pantůček - starosta obce

1. Zpráva o provedených akcích za leden – srpen 2003
Pro rok 2003 byl schválen rozpočet ve výši 6.427 200,00 Kč. V tomto rozpočtu
se předpokládá stejně velký výdaj za provoz obce, obecního úřadu a investice. Chtěl
bych Vás proto seznámit s nejhlavnějšími finančními náklady, uhrazenými za
provedené akce od počátku volebního období 19.11.2002 do konce srpna 2003.
1. Zprovoznění obecní cesty (úvoz) p.č.988 na Štukách
3.990,00 Kč
2. Oprava zchátralé elektro-instalace na OÚ včetně
provedení přítopu na WC
44.350,00 Kč
3. Jarní čištění místních komunikací
20.475,00 Kč
4. Jarní údržba zeleně (kosení)
6.605,00 Kč
5. Zakoupení počítače pro účetní agendu
21.958,80 Kč
6. Nejnutnější opravy soc. zařízení na koupališti
4.498,00 Kč
7. Odbourání zchátralých osmi komínů a oprava krytiny na
bývalé škole
68.872,00 Kč
8. Oprava zastřešení soc. zařízení na OÚ
včetně odbourání zchátralého komínu na budově OÚ
26.088,00 Kč
9. Oprava sociálního zařízení a vodovodní instalace v přípravně
zeleniny v hospodě U Lajcmanů. uhradil p. Lajcman, zahrnuto
do odpočtu z nájmu)
32.388,00 Kč
10. Splátka půjčky od manželů Patočkových ve výši 600.000 Kč
600.000,00 Kč
11. Vymalování obecní knihovny, předsíně OÚ a kanceláře starosty
3.660,00 Kč
12. Oprava hromosvodů na budově bývalé školy
2.080,70 Kč
13. Probíhající a dosud neukončená oprava místních komunikací na
ulici Havlíčkova, Tyršovo návrší, Fügnerovo návrší, u Mlýnku,
v Horce, na ulici Hybešova a Na Vyhlídce, celkem
313.010,00Kč
Ing.František Pantůček
starosta obce

2. Návrh koncepce rozvoje obce na toto volební období
Již delší dobu dlužíme občanům jako nově zvolené zastupitelstvo určitou
koncepci rozvoje obce. Měli bychom uvést to, co pokládáme za priority a neodkladné
záležitosti, i kam bychom chtěli výhledově směřovat rozvoj obce.
Zatím bychom si dovolili předložit představu dvou zastupitelů, kterou budeme
samozřejmě konzultovat s ostatními členy obecního zastupitelstva. Výsledkem by
měl být dokument rozvoje obce, schválený celým obecním zastupitelstvem.

Pro přehlednost bychom naši představu rozdělili do několika oblastí, které
spolu však vzájemně souvisí. Některé z těchto akcí se již uskutečnily, některé
probíhají, na některé se teprve hledají finanční zdroje.
Investiční akce:
• dokončit druhý bytový dům a dořešit všechny problémy obytného souboru Štuky,
zejména inženýrské sítě, komunikace, parkovací místa,...
• nejnutnější opravy místních komunikací a upravení sjízdnosti polních cest,
patřících obci
• připravit projektovou dokumentaci vedlejších větví kanalizace tak, aby mohla být
včas podána žádost o dotaci. To ale přijde na řadu až po splacení dluhu za hlavní
kanalizační sběrač. S tím souvisí i nutnost připojení dostatečného počtu obyvatel,
abychom splnili podmínky přidělení první dotace.
• pokusit se pro příští sezónu uskutečnit generální rekonstrukci koupaliště a za
podpory svazku obcí Časnýř získat finanční dotaci z fondu rozvoje venkova.
Pokud se podaří získat dostatek financí, jednalo by se o rekonstrukci bazénu,
čističky, ale také sociálního zařízení, šaten, dětského koutku a zahradní úpravy.
• zřídit čekárnu autobusové zastávky v obci ve směru na Kanice
• v průběhu r. 2004 připravit zněny v územním plánu a v dalším období v
návaznosti na tento schválený územní plán, dle finančních možností, dobudovat
některé místní komunikace. I v tomto případě se pokusíme o získání státní dotace
na rozvoj infrastruktury v obci.
• připojení místnosti „nad Hasičkou“ na vodovod, a umožnění jejího celoročního
využívání, např. pro různé kroužky
• sanace opěrné zdi u školy
• napojení nemovitostí Na Skále na veřejný vodovod
• vybudování chybějících chodníků v obci
• vypořádat závazky předchozích zastupitelstev, vyřešit zadlužení obce zejména u
soukromých osob
Kulturní oblast:
• zlepšit informovanost občanů za pomoci www stránek, zpravodaje
• podpořit aktivity občanů a kulturního výboru v uspořádání společenských akcí,
akcí pro děti, výstavek
• zlepšit využití sálu v hospodě u Lajcmanů, a místnosti „nad Hasičkou“
• vybudování dětského hřiště u školy
Životní prostředí:
• řádná péče o obecní les dle schválených hospodářských osnov, toto nám ostatně
ukládá zákon, dále zajištění možnosti dalšího rozšiřování výměry
• zapracovat do připravované změny územního plánu schválený územní systém
ekologické stability obce
• zlepšení vzhledu veřejných prostranství (úprava návsi, koupaliště,...)

• zlepšení čistoty potoka Časnýř, který je biotopem, na který je vázáno několik
chráněných druhů živočichů. S tím souvisí odkanalizování celé obce, jakožto
jednoho z hlavních znečišťovatelů. Toto může vést až k pokutám pro obec od
České inspekce ŽP.
• společně se svazkem obcí Časnýř zlepšit, nebo alespoň udržet stávající stav
autobusového spojení
Toto vše se bude samozřejmě odvíjet od finančních možností obce. Ty jsou
jednak dané vlastními příjmy obce, jednak možnostmi různých dotací a grantů na
jednotlivé zamýšlené projekty. Také by stálo za úvahu se společně zamyslet nad
využitím či nevyužitím obecních budov. Např. ve škole by po rekonstrukci mohlo
vzniknout kulturní centrum obce, kde by kromě Sokola a knihovny mohlo být
centrum pro děti a mládež, internetová kavárna... Nápadů by bylo asi více. Dá se
uvažovat i o využití podkroví nad obchodem i nad restaurací.
Námětů k úvahám je mnoho, ale musíme vycházet z reálných podmínek a
místních možností. Nelze také vše chtít hned. Vždyť většina zastupitelů má i své
civilní zaměstnání. Čeho bychom však mohli nyní využít, je aktivita občanů. Rádi
bychom proto oslovili i místní podnikatele a vyzvali je ke spolupráci v oblastech, kde
mohou přispět alespoň radou a organizací.
Ing. Lenka Lišková, Ing. Josef Husták

3. Zprávy z výborů obce
Kulturní výbor – Poděkování sponzorům
Kulturní výbor obce touto cestou děkuje všem sponzorům, kteří napomohli
konání akce „Rozloučení s prázdninami“ dne 30.8.2003, a to peněžními i věcnými
dary pro dětské odpoledne. Jedná se o tyto sponzory:
6. Jezdecká škola pí. Lišková
1. Energetika p. F. Polák
7. P. Slaný a Martínek „Šermíři“
2. Heger a synové
3. Televizní a reklamní společnost
8. Ing. Václav Prokop
Pí. Brýžová
9. Milan Řezníček
4. P. Martiš
10. Ing. Leoš Kubíček
5. Pí. M. Zichová
Dále děkujeme pí. Mgr. Bajerové za zapůjčení náčiní pro dětské hry ze
Základní školy Bílovice n. Svitavou, stejně tak i pí.Šubrtové za zapůjčení
gymnastického míče.
Také bychom touto cestou chtěli poděkovat SK Řícmanice za pořadatelství na
Letní noci a pomoc při dětském odpoledni, zvláště pak pí. Kyzlinkové, p. Kyzlinkovi
a p. ing. Malému.
Za kulturní výbor Ing.Marta Holánková,
pí. Krajíčková, Mgr. JiřinaTomková

Zpráva finančního výboru
Rádi bychom Vám ve stručnosti popsali finanční situaci obce, tak, jak ji vidíme
z pohledu finančního výboru.
V první části shrneme pohledávky obce, ve druhé části závazky obce, ať již
půjčky od občanů, nebo úvěry a jiné. Na konec jsme zařadili krátkou tabulku
z letošního rozpočtu obce. Takže nejprve k pohledávkám obce:
Prvním z dlužníků je TELEMUEZ s.r.o. Jedná se o faktury za úhradu
elektrické energie v sezóně 1998 a fakturu za pronájem koupaliště v sezóně 1999.
Celková výše pohledávky je 70.497,20 Kč. Tuto pohledávku soudně vymáhá JUDr.
Z. Kristiánová a soudní poplatky dosud činí 2.819,90 Kč. Dne 22.8.2003 byla
uzavřena smlouva o provedení exekuce na základě platebního rozkazu.
Dalším dlužníkem je ALMIJA s.r.o., a to uznáním dluhu ze dne 1.12.2000 za
zásoby zboží a ostatní faktury.Celkově se tedy jedná o pohledávky ve výši
1.011.248,10 Kč. Tyto poplatky soudně vymáhá JUDr. Z. Kristiánová a soudní
poplatky dosud činí 10.610,- Kč.
Další firmou, která obci dluží, je CLASSIC PACK. Jedná se přefakturaci
vody, spotřebu plynu a nájemné za červenec až září 2001, a to v celkové hodnotě
66.978,20 Kč.
Nechtěným dlužníkem jsou VOLEJNÍKOVI, kteří dluží za opravu
vodovodního řadu a opravu nezákonného přerušení vodovodního řadu celkem
17.855,70 Kč. Od 25.7.2003 splácejí měsíčně 1.000,- Kč a jejich pohledávka bude
ukončena dne 25.12.2004 (18 splátek).
A jaké má obec úvěry a půjčky od občanů? Začněme úvěry:
Dne 30.6.1999 byla u ČS, a.s. uzavřena smlouva o úvěru na akci: Výstavba
kanalizačního sběrače. Výše úvěru je 4.500.000,- Kč,úroková sazba 9,4 %, zahájení
splátek 30.6.1999 a ukončení splátek bude 20.6.2006.
Dalším závazkem obce je půjčka SFŽP na vybudování čističky odpadních vod.
Jedná se o splupráci na základě smlouvy mezi svazkem obcí: Bílovice nad Svitavou,
Řícmanice, Kanice, Ochoz ze dne 16.12.1996. Dotace a půjčka SFŽP byla čerpána
prostřednictvím obce Bílovice nad Svitavou a úhrada splátek probíhá prostřednictvím
obce Bílovice nad Svitavou. Podíl úvěru činí 3.798.000,-Kč, úroková sazba 3 %,
zahájení splátek se uskutečnilo 1.1.2001a ukončení splátek bude 31.12.2007.
Další je hypoteční úvěr na výstavbu bytového domu 1. Dne 15.12.2000 byla
u ČS, a.s. uzavřena smlouva o úvěru č.115606109. Výše úvěru je 8.300.000,- Kč.
Úroková sazba 7,5 %. Zahájení splátek 31.3.2001, ukončení splátek bude 29.2.2016.
Tento úvěr je hrazen nájemníky bytového domu.
Dalším závazkem, který obec musí splatit, je částka 900.000,.Kč firmě Durit,
s.r.o. Jedná se o závazek za dokončené práce k bytovému domu 1 - zhotovení
dešťové kanalizace, přístupové komunikace, přístupového chodníku, atd.

Dále půjčky od občanů:
První je půjčka od manželů Patočkových, dohodnuta dne 25.8.2001 na částku
600.000,- Kč, půjčka byla dohodnuta na 4% úrok. Původně byla jako akontace na
BD2 (odstoupení od záměru získat byt, a protože obec neměla v té době peníze na
vrácení, řešila situaci formou dodatku o úhradě do 26.1.2003. Dodatkem č. 2 bylo
sjednáno uhrazení dlužné částky do 26.7.2003). V současné době je uhrazena částka
půjčky, zbývá uhradit úrok za vypůjčené období.
Druhá je půjčka od p. Poláka. Dne 15.11.2001 se zastupitelstvo usneslo, že
přijme od p. F.Poláka v případě potřeby na úhradu pohledávek, splatných do konce
roku 2001 (jmenovitě splátka 320.000,- Kč na nákupní středisko obce) finanční
bezúročnou půjčku, na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do konce volebního
období. Dne 27.6.2002 vložil p.F.Polák na účet obce 300.000,- Kč, které byly užity k
částečné úhradě zálohové faktury ve výši 500.000,- Kč firmě VPU DECO, a.s. na
projektovou dokumentaci DB2. Dále byla dne 18.12.2002 dohodnuta půjčka
600.000,- Kč, která byla sjednána na 0% úrok. Tato půjčka byla použita pro uhrazení
poslední 7.splátky ve výši 638.000,- Kč na nákupní středisko.
Rovněž byla dne 27.6.2003 dohodnuta půjčka 150.000,- Kč. Půjčka byla
sjednána na 0% úrok a byla použita na koupi hasičského auta. Tato půjčka je od
28.7.2003 splácena měsíčně částkou 4.055,- Kč.
Dále stojí za zmínku i závazek obce, zajišťující dopravní obslužnost. Tato
dopravní obslužnost se týká svazku obcí: Bílovice nad Svitavou, Řícmanice , Kanice,
Ochoz. Náklady vyčísluje ČSAD a ročně činí 53.300,- Kč. Tato úhrada splátek je
prováděna čtvrtletně prostřednictvím obce Bílovice nad Svitavou.
Pro výstavbu bytového domu obec získala dotace na výstavbu bytového
domu 2, a to konkrétně smlouvou č.9255920782 o poskytnutí dotace z prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích ze dne
15.10.2002. Výše dotace je 5.600.000,- Kč a tato je čerpána na základě předložených
faktur za provedené stavební práce prostřednictvím ČS, a.s. Zahájení čerpání dotace
je 23.10.2002 a ukončení bude 15.10.2005.
A na závěr malé shrnutí v podobě tabulek:
Tabulka č. 1 - úvěry

Účel
Kanalizační
sběrač
Čistička odp. vod
Bytový dům I
Bytový dům II
Od Patočků
25.8.2001
Od Poláka F.
Firmě Durit
Od fy. Reko
Celkem

K 31.7.03
Celková výše
Úrok splaceno
v Kč

Zbývá splatit
bez úroků v Kč

Ročně v Kč

4 500 000,00

9,4%

2 400 000,00

2 100 000,00

550 000,00

3 798 000,00
8 300 000,00
-

3,0%
7,5%
0,0%

1 356 000,00
787 316,26
-

2 442 000,00
7 512 683,74
-

618 000,00
929 664,00
-

600 000,00

4,0%

600 000,00

-

-

1 050 000,00
1.500.000,00
89 829,00

0
0
0

600.000,00
-

1 050 000,00
900.000,00
89 829,00

-

5 743 316,26

14 094 512,74

2 097 664,00

19 837 829,00

-

Tabulka č. 2 – Pouze vybrané větší závazky obce

Účel
Ročně
Dopravní obslužnost
53 300,00 Kč
Odvádění a čistění odpadních vod
888 000,00 Kč
Zájmová a rekreační činnost - koupaliště
200 000,00 Kč
Veřejné osvětlení
70 000,00 Kč
Komunální služby a úz. Rozvoj - část.
146 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí
340 000,00 Kč
Činnost místní zprávy - bez platů zam.
330 000,00 Kč
Činnost místní zprávy - platy zaměstnanců
390 000,00 Kč
Úroky z úvěrů
700 000,00 Kč
Celkem
2 417 300,00 Kč
Tabulka č. 3 - sumář
Sumář příjmů a výdajů
Příjmy obce
Úvěry - viz tabulka. č. 1
Závazky - viz tabulka č. 2
Zbývá na ostatní aktivity

Ročně
6 427 200,00 Kč
2 097 664,00 Kč
2 417 300,00 Kč
1 912 236,00 Kč

Úplné znění zprávy finančního výboru bude k nahlédnutí na úřední desce obecního
úřadu.
předseda finančního výboru
Jaromíra Kalivodová

Výbor stavební a životního prostředí
Jistě jste si sami všimli, že probíhá v naší obci čilý stavební ruch. Jak už to
bývá, mají občané obecnou nechuť jednat s úřady, zvláště pokud je po nich
požadováno doložení určitých dokladů a písemností. Chtěli bychom občany této
nechuti zbavit a podat základní informace, týkající se jednání se stavebním úřadem.
Podle Zákona 50/1976 Sb je potřeba stavební povolení na stavby všeho druhu
bez ohledu na jejich stavebně - technické řešení, účel a dobu trvání. Stavební
povolení je nutné i na změny staveb dokončených. Ohlášení je třeba u staveb
drobných (to jsou stavby, které plní doplňkovou funkci stavbě hlavní a zastavěná
plocha nepřesáhne 16 m2 a výška 4,5m, nebo podzemní stavby stejné plochy a
hloubky do 3m). Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují též udržovací práce, jejichž
provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její vzhled nebo vliv na životní
prostředí.
Žádost o stavební povolení musí obsahovat dokumentaci (projekt), doklady o
vlastnictví stavby nebo pozemku, nebo je nutné prokázat právo ke zřízení stavby na
cizím pozemku. Po podání žádosti proběhne stavební řízení, během něhož si stavební
úřad může vyžádat doplnění dokumentace. Zpravidla proběhne místní šetření a pokud
jsou splněny zákonné podmínky, vydá stavební úřad stavební povolení.

Jestliže si občané nebudou jisti, zda jejich stavební záměr podléhá stavebnímu
povolení, nebo pouze ohlášení, či zda se jedná o udržovací práce nepodléhající žádné
ohlašovací povinnosti, případně budou potřebovat jinou informaci z oblasti
stavebnictví, mohou se obrátit na členku stavební komise a státní stavební dozor, Ing.
Martinu Poláčkovou.
Pokud se životního prostředí týká, obec byla nucena vydat novou vyhlášku o
poplatcích za svoz a zneškodňování odpadů. Tato, ač nepopulární změna vycházela
z novely zákona o odpadech a zavádí platbu ne za svozovou nádobu, ale paušální
platbu za obyvatele, nebo rekreační objekt. Tento poplatek dosud ještě někteří občané
nezaplatili a vystavují se tak případným postihům. Současně s touto změnou byly
rozmístěny po obci velkoobjemové kontejnery pro odpad z chat a pro části obce,
které nejsou přístupné popelářským vozům. Po počátečních rozpacích se začaly tyto
kontejnery slušně zaplňovat, a to i objemnýn odpadem, který patří spíše do sběrného
dvora, a odpadem ze zahrádek (jablka patří spíše na kompost). To vede k tomu, že
ukázněnější spoluobčané nemají na konci svozového období kam svůj odpad dát.
Také je potěšující, jak se postupně rozšiřuje počet domů napojovaných na
kanalizaci. Obec totiž s čerpáním dotace přijala povinnost napojit na kanalizaci určité
množství obyvatel. Vše trochu ztěžuje platná legislativa s nutností stavebního
povolení a následné kolaudace i těchto drobných přípojek, ale také liknavost
Vodárenské a.s. provozu Sivice, kam naše obec spadá, při schvalování již
vybudovaných přípojek.
Ing. Martina Poláčková státní stavební dozor
Ing. Josef Husták, předseda výboru

4. Zpráva Sokola Řícmanice
Sokol je tělovýchovně orientovaná organizace, zaměřená především na zdraví
občanů v každém věku - od kolébky až po stařeckou hůl. V Sokole se řídíme heslem
svého zakladatele Miroslava Tyrše - V zdravém těle zdravý duch ! Nejde nám o
vrcholový sport, ale především o všestrannost. Vrcholový sport však nezavrhujeme,
naopak, jsme pyšní na to, když se některý člen Sokola propracuje mezi vrcholové
sportovce. Vítáme každého, kdo si přijde zacvičit, zahrát nebo se chce zapojit do jiné
činnosti Sokola. Fakt je, že je nutné se mezi členy Sokola zařadit. Naše finanční
prostředky nejsou neomezené a provozování tělovýchovných zařízení stojí dnes dost
peněz. Členství v Sokole však stojí ročně dospělého pouze 100 Kč a dítě polovinu. Z
tak malých příspěvků samozřejmě nemůžeme činnost zajistit. Do jisté míry podporuje
naši činnost obec i stát prostřednictvím České obce sokolské. Nejen pro cvičení, ale i
pro další akce pořádané Sokolem jsou dveře otevřeny všem. Členství v Sokole se
vyplatí každému, kdo má zájem dbát o své zdraví.
Sokol Řícmanice organizuje zpravidla od října do dubna pravidelná cvičení ve
skupinách podle vytvořené kategorie cvičenců. O termínech cvičení organizace
informuje ve své vývěsní skříňce. Tam se také zveřejňují informace o dalších akcích
Sokola. O mimořádně významných akcích jsou poskytovány informace z obecního
rozhlasu. Cvičitelský sbor ženských složek vede sestra Yvona Hegerová, cvičení

mužských složek vede bratr Radek Prokop. Cvičitelskou práci dále vykonávají sestry
Eva Olešovská, Hanka Kvapilová, Simona Malá, Lenka Sobolová a Jana Rovenská.
Hospodářem Sokola je bratr Jan Klimeš, jednatelkou sestra Hana Olešovská, o
propagaci se stará sestra Yvona Masaříková, zdravotní péči zajišťuje sestra Jana
Rovenská, předsedou revizní komise je bratr Jaroslav Olešovský a funkci starosty
vykonává bratr Vladimír Nováček.
Sokol má v naší obci bohatou tradici. Jednota Sokol vznikla v naší obci v roce
1908 - za pět let tedy oslavíme sto let svého trvání. O úspěších Sokola za první
republiky i v poválečném období by každého určitě kvalifikovaně informovali
pamětníci - bratr Jochman, bratr Prokop, bratr Kubíček a další. Úspěchy byly nemalé,
pro společnost významné. Také v době totality sehrál Sokol v obci nemalou úlohu.
Ve spojení s oddílem kopané byl hlavním nositelem kultury a tělovýchovy v obci.
Významně se v této době zapsali do kroniky Sokola Drahoš Švehla, Míla Muselík,
manželé Olešovští, Vašek Prokop, Jirka Noss, Honza Klimeš a další. Pamětníci rádi
vzpomínají na mimořádně zdařilé Sokolské hody, podporované slováckými kapelami,
kde stovka krojovaných nebývala výjimkou. Po sametové revoluci zvýraznila Česká
obec sokolská své původní poslání a na druhé straně ČSTV si chtěla udržet svoje
postavení, vybudované za totality. To a také vysoké finanční požadavky na provoz
sportovních oddílů bohužel vedlo k rozpolcení společně organizované tělovýchovy v
naší obci. Díky pevné vůli a také podpoře obce provozuje Sokol dál svoji činnost.
Smluvně si zajistil prostor v chátrající škole, zvelebil jej a stále ho ve spolupráci s
obcí zvelebuje a současných více než 100 členů Sokola má vytvořeny podmínky pro
svoje tělovýchovné působení v obci.
Ing. Vladimír Nováček
starosta Sokola Řícmanice

5. Zpráva SK Řícmanice
SK Řícmanice zahájilo letošní podzimní městskou soutěž. Prozatím si vedeme
velmi dobře, výsledky již odehraných utkání jsou tyto :
Řícmanice : Bosonohy "B" 4 : 0, branky za Řícmanice : Sedlář 2, Horák, Hrabovský
Žabovřesky ""B" : Řícmanice 2 : 6, branky za Řícmanice : Horák 2, Zbořil T.,
Pavlík, Blatný, Pantůček
Řícmanice : Bílovice 7 : 0, branky za Řícmanice : Horák 3, Havelka 2, Trávníček,
Hejzlar
Kádr mužstva tvoří tito hráči : Blatný Libor, Havelka Petr, Hejzlar Zdeněk,
Hloušek Dan, Horák Roman, Hrabovský Petr, Klemensevič Ivo, Konečný Petr,
Kubíček Roman, Malý Milan, Novák František, Pantůček Karel, Pavlík Jan, Pálenský
Petr, Sedlář Michal, Trávníček Pavel, Voda Tomáš, Zbořil Jakub, Zbořil Tomáš.
Trenér mužstva - Neklapil Pavel, vedoucí mužstva - Sedlář Zdeněk

Pro zájemce uvádíme i rozlosování městské soutěže:
Rozlosování městská soutěž III. třída Brno – město
muži - PODZIM 2003
24.8.2003 ŘÍCMANICE
- BOSONOHY "B" neděle
30.8.2003 ŽABOVŘESKY
- ŘÍCMANICE
sobota
"B"
7.9.2003
- BÍLOVICE
neděle
ŘÍCMANICE
14.9.2003 CHRLICE "B"
- ŘÍCMANICE
neděle
27.9.2003 JUNDROV
- ŘÍCMANICE
sobota
5.10.2003 ŘÍCMANICE
- MS BRNO "B"
neděle
12.10.2003 ŘÍCMANICE
- KOHOUTOVICE neděle
"B"
19.10.2003 SOBĚŠICE "B"
- ŘÍCMANICE
neděle
25.10.2003 ŘÍCMANICE
- SLATINA "B"
sobota
1.11.2003 ŘEČKOVICE "B" - ŘÍCMANICE
sobota

16 00 h.
16 30 h.
16 00 h.
16 00 h.
16 00 h.
15 00 h.
15 00 h.
15 00 h.
14 00 h.
13 30 h.

Ing. Milan Malý

6. Zpráva Sboru dobrovolných hasičů
Řícmaničtí hasiči vyhlašují anketu na návrh dětského hřiště. Tímto Vás,
občany, žádáme, abyste navrhli místo, uspořádání a vybavení prostoru dětského
hřiště, které v obci již mnoho let postrádáme. Podle vybraného návrhu hřiště
vlastními silami vybudujeme. Návrhy zanechte na OÚ pod názvem „Dětské hřiště“.
František Fatera
starosta sboru dobrovolných hasičů

7. Návrh znaku a praporu pro obec Řícmanice
V dávnější minulosti užívaly znaky především šlechtické rody a také města. Později
byly uznány znaky městeček, obcí však nikoliv. V dnešní době je již situace zcela jiná,
avšak obce, které chtějí oficiálně používat svůj znak i prapor, musejí na základě zákona
číslo 128/2000 Sb. o obcích požádat o jejich udělení Poslaneckou sněmovnu parlamentu
ČR. Tímto způsobem lze předejít možné duplicitě obecních znaků.
Naše obec dosud nemá svůj oficiální znak ani prapor, a proto se Obecní úřad
v Řícmanicích rozhodl, že využije nabídky odborníka na heraldiku pana Pavla Vrby,
který již zpracoval ohledně této problematiky několik návrhů. Obecně se při
sestavování obecního znaku vychází z několika hledisek, kterými jsou název obce,
podoba pečetě obce, poloha obce, její minulost, apod. V případě návrhu řícmanického
obecního znaku se vycházelo především z pečetí, z nichž ta starší byla společná i pro
sousední obec Kanice, neboť tyto dvě obce byly v polovině 18. století jednou správní
jednotkou. Jednalo se o oválnou pečeť s palicí, klučnicí a rádlem, tedy s odznaky
mýcení lesa a orby. Kolem byl opis majuskulou ve znění „PECZET OBECNI
RZIZMANICI A KANICZI“. V roce 1779 si Kanice pořídily svou vlastní pečeť a

řícmanická pečeť dostává o tři roky později kruhovou podobu se zkříženou palicí a
kopáčem. Kolem je majuskulou vyvedený opis „PECZET POCTIWI OBCE
RZIMANICKE 1782“ (rytec vynechal písmeno c).
Ze starých pečetí lze při sestavování znaku převzít palici, kopáč i rádlo. Dalším
navrhovaným symbolem je vlnité břevno, připomínající tvar potoka, nebo okolní
kopce. Obojí vystihuje charakter obce. Neméně důležité jsou i barvy (tinktury)
jednotlivých atributů a štítu, přičemž štít může být také barevně dělený. Rovněž
navrhované tinktury vycházejí z minulosti obce. Ve středověku patřily Řícmanice
pod panství Nový hrad, který byl nejprve zeměpanský (barva červená a stříbrná) a
poté přešel do zástavy pánům z Boskovic (také červená a stříbrná). Dále byly v držení
Lichtenstejnů, jejichž charakteristické barvy byly červená a zlatá. Heraldik proto
navrhuje červenou barvu štítu a zlatou či stříbrnou barvu jednotlivých nástrojů.
Vzhledem ke státním barvám lze vzít do úvahy také modrou barvu. Zlatá a stříbrná
tinktura bude v některých provedeních znaku zaměněna za žlutou a bílou.
Návrhy na podobu znaku obce Řícmanice jsou následující:
1. Červený štít,
stříbrné vlnité břevno,
nad ním zkřížené
zlaté / stříbrné palice
a kopáč.

2. Červenozlatě
sníženě dělený štít,
nahoře zkřížené zlaté
palice a kopáč, dole
modré vlnité břevno.

Na jednání obecního zastupitelstva bylo doporučeno, aby se obecní znak
podobal neoficiálnímu symbolu, který se dosud používá. V tomto případě by tato třetí
varianta vypadala takto:
3. Červený štít, zkřížené
palice a kopáč nad radlicí,
vše zlaté.

Dalším úkolem heraldika je sestavení obecního praporu. Návrhy praporu
vycházejí z navrhnutých variant obecního znaku a jeho barevného provedení. Prapor
musí korespondovat se zvoleným erbem. V návrzích nahrazují symboly barevné
pruhy, místo zlaté a stříbrné barvy se bude užívat logicky žlutá a bílá. I v praporu se
mohou objevit některé symboly ze znaku. List praporu je v poměru šířky k délce 2:3.

Varianty obecního praporu:

1. List tvoří pět vodorovných pruhů, střídavě
červený a bílý v poměru 1:2:1:1:1.

2. Tři vodorovné pruhy, červený, žlutý
a modrý v poměru 2:2:1.

Nejnovějšímu návrhu obecního znaku odpovídají následující tři možnosti
podoby praporu:

1. List praporu tvoří pět vodorovných
pruhů, střídavě červený a žlutý.

2. Čtyři vodorovné pruhy, střídavě
červený a žlutý v poměru 2:2:2:1.

3. Dva svislé pruhy, červený a žlutý v poměru 2:1.
V červeném pruhu jsou zkřížené žluté palice a kopáč.
Vaše návrhy a připomínky k podobě řícmanického znaku a praporu rádi
uvítáme. Uzávěrka Vašich připomínek bude 15.10.2003.
Mgr. Jiřina Tomková
člen kulturního výboru

8. Informace o knihovně
Téměř po 20 letech se v knihovně vymalovalo. V důsledku toho je potřeba
provést úklidové práce a umístit regály s knihami na původní místo. Dále došlo
k havárii – propadnutí vyhnilé podlahy, která musí být alespoň provizorně opravena.
Kompletní rekonstrukce podlahy je plánována na léto příštího roku.
Z těchto důvodů bude knihovna otevřena pro veřejnost až od 8. září t.r.
Půjčovní doba bude pozměněna na přání občanů – a to každé pondělí, v době od
17:00 do 19:00 hod.
Dále Vás chci informovat o nákupu nových knih, který proběhne během
měsíce října. Celkem se bude jednat asi o 25 titulů. Těším se, že Vás, občany v naší
knihovně opět po prázdninách uvidím.
Vaše knihovnice Janevská

9. Důležitá sdělení
Ztráty a nálezy
Na OÚ byl odevzdán svazek klíčů, nalezený na cestě k lesu na Nivce. Klíče
jsou pravděpodobně od automobilu a jsou uloženy na OÚ.
Prodej hasičského auta
OÚ Řícmanice zveřejňuje záměr na prodej obecního hasičského auta.
Informace jsou k dispozici na OÚ.
Informace pro podnikatele
Vážení podnikatelé,
Pokud chcete více zviditelnit Vaši firmu před místními občany, můžete takto
učinit formou inzerce v našem občasníku. Informace získáte na obecním úřadě,
nebo od členů redakční rady.
Informace o webových stránkách obce
Obecní úřad Řícmanice Vás touto cestou informuje o tvorbě www stránek
obce, které jsou v provozu od 22.září tohoto roku. Jejich adresa je:
www.ricmanice.cz. Žádáme občany, aby své připomínky zasílali
elektronickou poštou, nebo písemně na obecní úřad.
Zpráva o umístění kontejnerů pro chataře
Upozorňujeme občany, že v obci byly rozmístěny kontejnery na komunální
odpad pro chataře, které jsou takto označeny, a žádáme je, aby kontejnery
nezaplňovali odpady ze svých domácností. Jedná se o kontejnery na těchto
místech:
1. U pomníku padlých hrdinů, ul. Havlíčkova
2. U koupaliště na rozcestí
3. Na konci ul. Hybešova, u lesa
4. U silnice pod hřbitovem
5. U silnice u Křížku pro chaty Občiny
Ostatní kontejnery jsou u skály a u bytového domu a jsou určeny pro občany
Řícmanic, kteří na daných místech bydlí.
Děkujeme za pochopení
Obecní úřad

10. Informace z evidence obyvatel
Statistický přehled obyvatel
Počet obyvatel k 31.12.2002
Zemřelo
Narozeno
Přistěhovaní
Odstěhovaní

604
5
5
31
7

Jak postupovat při vydávání prvního občanského průkazu pro
patnáctileté
Žádost o vydání občanského průkazu (dále jen OP) se podává na Městský úřad
Šlapanice, pracoviště pro vydávání OP a evidenci obyvatel Koliště 17, 601 46
Brno, nebo na obecní úřad, pověřený vedením matrik. Pro nás je nejbližší OÚ
Bílovice n. Svitavou, matrika tel.:545 227 427.
S sebou k žádosti je nutné doložit tyto dokumenty:
•
•
•
•

Rodný list dítěte
Jednu fotografii
Doklad o státním občanství
Případně další doklady osvědčující skutečnosti, zapisované do
OP na žádost občana

Upozornění: Než půjdete podat žádost, je nutné se zastavit na OÚ
v Řícmanicích s dítětem a bude Vám vystaven „Přihlašovací lístek k trvalému
pobytu“, jehož kopii po Vás budou vyžadovat uvedené úřady.
Ing. Luběna Prokopová,
OÚ Řícmanice, evidence obyvatel

11. Plánované akce
27.9. Drakiáda.
Kulturní výbor obce Vás, a především Vaše děti, zve na 1. ročník Drakiády, která se
bude konat 27.9.2003 od 15:00 hod nad jezdeckou školou. Součástí akce budou
soutěže o nejhezčího a nejlépe létajícího doma vyrobeného draka, opékání špekáčků,
jízda na koních a soutěže pro děti.
Srdečně zvou pořadatelé.

4.10. Pohádkový les pro děti
Dne 4.10. čekají tradičně na děti i jejich rodiče v pohádkovém lese pohádkové
postavy a postavičky. Starty jsou dva: z Bílovic a Řícmanic, oba v 9.00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Řícmanický zpravodaj vydává obec Řícmanice, Masarykovo nám. 43,
664 01 Řícmanice, IČO: 00704903, pod evidenčním číslem MK ČR E 14595
Redakční rada: ing.Lenka Lišková, ing. Josef Husták, ing. Franfišek Pantůček,
Tel.: 545 227 567, e-mail: ou_ricmanice@volny.cz
Uzávěrka pro podání příspěvků do příštího čísla je 30.10.2003

