Z obsahu tohoto čísla vybíráme:
•
•
•
•
•
•
•

Jak si to naplánujeme, tak to budeme mít (úvodní slovo starostky)
Pár slov o dotacích
Jaké investiční akce připravujeme
Zprávy z obecního úřadu (poplatky, knihovna, návštěva hejtmana,...)
Informace z organizací (Sokol, Sportovní klub, včelaři,...)
Zajímavosti z obecní kroniky (statistika nejpoužívanějších jmen,...)
Z historie naší obce

Jak si to naplánujeme, tak to budeme mít
V současné době probíhá příprava nového územního plánu naší obce, který stanoví
její dlouhodobou urbanistickou koncepci. Měl by platit 10 – 15 let, neboť organismus
měst a obcí nelze měnit snadno ani rychle. Stojíme před rozhodnutím, jakou koncepci
územního plánu zvolit. Dát přednost velkému plošnému rozvoji výstavby rodinných
domků v určených lokalitách, který jistě do obce přivede více obyvatel, více peněz
a následných investic nebo preferovat postupný rozvoj, to znamená pár domků ročně
a jistotu zachování charakteru prostředí a stávajícího života v obci? Naším záměrem je
uvést do souladu charakteristické rysy vesnice, novou výstavbu a tvorbu kvalitního
a přitažlivého životní prostředí, které obstojí v konkurenci s prostředím městským.
Nechceme, aby kvalita života na vesnici byla považována za něco méněcenného či
podřadného. Schválený územní plán by měl mít hodnotu zákona, jež vzniká spoluprací
pořizovatele, tj. obce, občanů a zpracovatele, tj. odborníka. Těm, kteří se rozhodnou
v obci bydlet, pak dlouhodobě garantuje zvolené životní prostředí.
To, co probíhá v současné době po celé naší republice, okolí Brna nevyjímaje, se
nazývá suburbanizace. Jde o výstavbu satelitních městeček, supermarketů, benzínových pump a podobně. Dochází ke střetu silného tlaku peněz s odbornými argumenty a názory bojujícími za zachování krajiny a trvale udržitelného životního
prostředí. Příkladem může být vybudování ohromného obytného satelitu, jemuž ale
chybí školy, rekreační a sportovní plochy, obchody atd. Lidé žijící na takovémto místě
musí za vším dojíždět – většinou autem. Zmíněné prostředí nelze považovat za
plnohodnotný a zdravý organismus. Do této situace se obec může velice snadno
dostat v případě, kdy se důkladně nezvažují všechny okolnosti a souvislosti v rámci
tvorby územního plánu.
Pokud se v územním plánu za jeho platnosti začnou dělat neuvážené změny, zvlášť
u malých obcí se může stát, že jedna zdánlivě drobná změna vyvolá řetězec
návazných špatných řešení. Velmi obtížně se zdůvodňuje, proč není možná další
změna, když první změna prošla. Pak je lépe pustit se do pořizování nového územního
plánu.
Není snadné přesvědčit občany o tom, že kvalitní územní plán má pro obec obrovskou
hodnotu a může ji ochránit před nekoncepčními zásahy, které sice mohou být
momentálně zdánlivě pro obec výhodné, ale nevratně mohou zničit kvalitní bydlení,
krajinu a charakter obce. Pořizovat územní plán je pro zastupitelstvo nevděčný úkol.
Vytvořit kvalitní územní plán rozhodně nemá na první pohled takový efekt, jako např.
vydláždit chodníky, opravit cesty, … Mnohým z vás se může zdát, že se téměř nic
neděje. A je to ale velký omyl! Dobrý územní plán je pro obec obrovskou devizou.
Součástí tvorby územního plánu je i jeho veřejné projednávání, které nás v další etapě
opět čeká. Všichni bychom se měli zamyslet nad tím, jakou strategii pro Řícmanice
zvolíme. Nečekejte, až se nějaký konkrétní záměr dotkne přímo vás a přistupujte k této
problematice aktivně. Na řešení je nutno nahlížet komplexně a nesnažit se ošetřit
pouze své vlastní zájmy. Při hledání kompromisu nikdy nelze vyhovět všem. Vždy je
třeba respektovat princip udržitelného rozvoje, který spočívá v rovnováze tří důležitých
aspektů a to ekonomického, ekologického a sociálního. Věřím, že osud naší obce vám
není lhostejný a že společně nalezneme výsledek přijatelný pro velkou většinu z vás.
Pokud se chcete dozvědět více o územním plánování, hledejte na adrese
www.mmr.cz nebo www.uur.cz. Samozřejmě rádi poskytneme informace i na našem
obecním úřadě.
Ing. Lenka Lišková, starostka
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Pár slov o dotacích
Obecní rozpočet naší obce pro rok 2006 činí cca 6 500 000 Kč. Mnohým z vás se tato
suma bude zdát obrovská a napadne vás jistě hned několik možností, jak by se daly
finance využít. Čerpání rozpočtu je ve velké míře dáno především investicemi
z minulých let např. splátkami úvěrů a půjček (zejména na kanalizační sběrač), dále
výdaji na místní správu, údržbu, energie a další. Částka, kterou může zastupitelstvo
aktivně ovlivnit a směřovat ji do oblastí, které vidí jako prioritu, je malá. Nadějí pro
malé obce jako jsou Řícmanice zůstávají dotace. Ty jsou ovšem obvykle podmíněny
30-50% finanční spoluúčastí ze strany obce, tzv. dofinancováním.
Prioritou obce je příprava na realizaci staveb kanalizačních a vodovodních řadů
(zpracování projektových dokumentací), které nejsou dosud vybudovány. Důležité je
nachystat se na r. 2007, kdy budeme žádat o dotace na jejich realizaci a to i z fondů
Evropské unie. V letošním roce jsme podali žádost o dotaci právě na zpracování
projektů a z obecního rozpočtu je vyčleněno na dofinancování minimálně 200 000 Kč.
Velkou stavební akcí roku 2006 by se mohla stát oprava bývalé školy, kde se obec
snaží o získání několika dotací. V případě úspěchu začneme postupně realizovat
opravy dle projektu rekonstrukce školy. Na dofinancování dotací je v rozpočtu
vyčleněno cca 300 000 Kč a další finanční zdroje by obec mohla získat prodejem
některého postradatelného nemovitého majetku, na němž není zástava.
Dotace obdržené v roce 2005 (v Kč)
Poskytovatel dotace
Dotace
Program rozvoje venkova
1
300 000
Jiho-moravského kraje
2 Jihomoravský kraj (JmK)
45 000

Dofinancováno
300 006
0

3 Jihomoravský kraj

25 000

0

4 Jihomoravský kraj

72 000

8 000

5 Nadace Via

25 000

0

Celkem

467 00

300 014

Podané žádosti o dotace v roce 2006 (v Kč)
Poskytovatel dotace
Dotace
1 Odbor životního prostředí JmK

275 000

2 Kancelář hejtmana JmK

820 000

3
4
5
6
7
8
9

300 000
200 000
200 000
200 000
70 000
25 000

Odbor regionálního rozvoje JmK
Odbor regionálního rozvoje JmK

Odbor školství JmK
Rada JmK
Krajský úřad JmK
Nadace Via – Strom života
E.ON Duhová hřiště
Celkem

Účel dotace
Oprava a odkanalizování
koupaliště, ostatní úpravy
Úroky z úvěrů
Výstroj zásahového družstva
hasičů
Studie případné výstavby
nízkoenergetických domů
Na realizaci veřejné diskuse
o podobě řícmanské návsi –
proběhne v r. 2006

Účel dotace
Tvorba projektů kanalizačních řadů v jednotlivých částech obce, spolupráce s AP Investing
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 ve škole ve spol. se Sokolem
Výstroj a výzbroj zásahového družstva hasičů
Realizace veřejné zeleně
Realizace typového dětského hřiště

2 090 000

V případě 100% úspěšnosti při žádání o dotace by obec měla dofinancovat cca 640 000 Kč.

Patrik Heger, místostarosta
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Jaké investiční akce připravujeme?
Rekonstrukce budovy bývalé školy
Záměrem obce je přestavět budovu
bývalé školy na multifunkční zařízení,
kde bude obecní úřad, školka, víceúčelový zasedací sál včetně knihovny,
cvičebna (zejména pro Sokol a mateřskou školku), šatna, sociální zařízení
a v podkroví ubytovna popř. dva menší
byty. Přilehlá školní zahrada bude sloužit
školce a ost. dětem jako dětské hřiště, na
dvoře bude zbudováno parkoviště.
Projektová dokumentace na tento záměr
byla pořízena již v loňském roce z finančního daru Ing. Plašila. Celá akce je náročná
jak z hlediska časového, tak finančního. Proto bude nutné realizaci rozdělit na
jednotlivé etapy.
Zahájení rekonstrukce v letošním roce je podmíněno získáním prostředků z dotací,
o které žádáme. Financování pouze z obecního rozpočtu není možné. Největším
problémem je získat prostředky na zřízení školky, neboť výstavba tohoto zařízení není
podporována žádnými dotačnímy tituly. Obec se snaží získat peníze z jiných zdrojů,
zatím ale bezúspěšně.
Parkoviště na Štukách
Z důvodu nedostatku parkovací kapacity v lokalitě Štuky, je v jednání výstavba nového
parkoviště. V současné době je připomínkován projekt dotčenými organizacemi a obec
bude žádat o vydání územního rozhodnutí. Realizace bude financována z peněz, za
které si zájemci místo koupí nebo předplatí a z prodeje již existujících parkovacích
míst v této lokalitě. Z předchozích jednání předpokládám, že zájem občanů stále trvá.
Novou skutečností je povinnost zřídit na parkovišti dvě místa pro vozíčkáře. Vzhledem
k tomu, že v této části obce žádný takový občan nežije, je pravděpodobné, že místa
zůstanou bez majitele. Přesnou cenu budeme znát po vyhotovení rozpočtu
prováděcího projektu.
Hasička a úpravy chodníku
Hasiči se potýkají s problémy při najíždění cisternového vozu do hasičské zbrojnice.
Pod velkou váhou auta, jehož nádrž musí být stále naplněna vodou, se prolamuje
chodník. Relativně banální úpravy chodníku, které hasiči chtěli provádět svépomocí,
nebudou možné, neboť situace je složitější.
Pod chodníkem vedou sítě a ty je nutno uložit do chráněných komor a opatřit
dostatečně únosným krytím. Vzhledem k založení budovy hasičky a povolenému
spádu chodníku, zasáhne nový nájezd do silnice. Dalším problém je podle Správy
silnic betonový sloup elektrického vedení, který je špatně osazen (zasahuje do silnice),
stejně jako ostatní dřevěné sloupy ve směru na Kanice. Řešení nájezdu do hasičky tak
přerostlo v relativně rozsáhlé úpravy chodníku podél restaurace až k Janevským.
V této věci jsou již vedena jednání s dotčenými organizacemi. Věříme, že projekt
těchto úprav spatří světlo světa brzy, tak aby se opravy mohly realizovat v tomto roce
a to třeba i po etapách.
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Autobusové zastávky
Stejný dřevěný přístřešek zastávky jako je na návsi bude instalován i u starého pískového lomu. Je již vyroben a bude namontován, jakmile to počasí dovolí.
O zřízení autobusové zastávky na Štukách vedeme nadále jednání. Věříme, že nové
světlo do problémů s umístěním zastávky a budováním zálivu, vnese jiný projektant,
než který se této problematice věnoval dosud.
Patrik Heger, místostarosta

Informace z obecního úřadu
Cena vodného a stočného pro rok 2006
Valná hromada svazku Vodovody a kanalizace Bílovicko na svém zasedání dne 20.12.
2005 schválila na základě návrhu Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Brnovenkov, cenu vodného a stočného platnou od 1.1.2006:
Pro obyvatelstvo a ostatní odběratele
Vodné ve výši
24,10 za 1m3 vody
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Stočné ve výši
19,90 za 1 m odvedené odpadní vody
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Po změně ceny nebude prováděn fyzický odpočet vodoměru. Ke dni změny bude
proveden počítačem technický propočet spotřeby na základě vypočtené průměrné
denní spotřeby.
Třídění odpadů v roce 2005 a jeho přínos pro obecní rozpočet
Sbíraná komodita

Množství vytříděných odpadů v tunách

Rok

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

celkem (t)

Papír

0,000

1,300

2,200

2,780

6,280

Sklo bílé

0,252

0,893

1,430

0,000

2,575

Sklo barevné

0,337

0,668

2,350

0,000

3,355

Plasty

0,138

0,423

0,379

0,319

1,259

Kovy

0,000

6,060

0,000

6,280

12,340

Celkem

0,727

9,344

6,359

9,379

25,809

Za separaci těchto 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 v roce
2005 tyto částky:
Platby od společnosti
EKO KOM za vytřídění

Částka

za 4Q 2004

3 402,00 Kč

za 1Q 2005

1 162,00 Kč

za 2Q 2005

5 275,20 Kč

za 3Q 2005

6 910,50 Kč

za 4Q 2005
Celkem přijato v r. 2005

0,00 Kč*

* Bude firmou uhrazeno v 1. čtvrtletí 2006.

16 749,70 Kč
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Poplatek za komunální odpad
Dne 8. 2. 2006 schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006,
kterou se mění OZV č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Změna
spočívá v navýšení ceny pro rok 2006 na 380 Kč/osobu nebo rekreační objekt.
Splatnost zůstává do 30. dubna 2006. Další změnou proti loňskému roku je počet
svozů. Od 1.6. do 15.9. se budou odpady svážet 1x týdně v pondělí, v ostatních
měsících 1x za 2 týdny – v sudé pondělí.
Poplatek za psy
Sazba: 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
Splatnost do 30. dubna 2006.
Platby lze provádět hotovostně v úředních hodinách na pokladně OÚ (Po 15 -17hod,
St 9 -11 a 15 -17 hod), nebo bezhotovostně na účet obce č.účtu: 1345044329/0800,
k.s. 0308.
Údaje pro bezhotovostní platby:
Komunální odpad:
var. symbol 42006xxx
- občané s trvalým pobytem v obci, rod.domky
kde xxx = číslo popisné domu (nuly doplnit zleva)
var. symbol 406xxxyy
- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy
kde xxx = číslo popisné domu (nuly doplnit zleva)
yy = číslo bytu, nuly doplnit zleva
- za rekreační objekty - chaty
var. symbol 12006xxx
kde xxx je evidenční číslo chaty (nuly doplnit zleva)
- za rekreační objekty – domy bez trv.pobytu
var. symbol 42006xxx
kde xxx je číslo popisné domu (nuly doplnit zleva)
Pro platby za odpady je specifický symbol: 1337
Poplatek za psy:
- občané s trvalým pobytem v obci
var. symbol 32006xxx
kde xxx = číslo popisné domu (nuly doplnit zleva)
Pro psy je specifický symbol: 1341
Nájem obecních pozemků je splatný dle uzavřených nájemních smluv.

Obecní knihovna v roce 2005
V loňském roce byla knihovna pro čtenáře v provozu každé pondělí od 17 – 19 hod,
kromě prázdnin. Knihovnicí je paní Sylva Janevská. Bylo zakoupeno 48 nových knih
v celkové ceně 9 865 Kč. Stav knihovního fondu k 31.12.2005 je 2 933 knih, z toho:
krásná literatura
1346
naučná literatura
590
Registrovaných čtenářů
23
Návštěvníci v knihovně celkem
146
Výpůjčky celkem
684
Pro rok 2006 schválilo zastupitelstvo obce čtenářské poplatky pro dospělé 20 Kč a pro
děti do 15 roků 10 Kč.
Ing. Luběna Prokopová
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Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje v naší obci
Dne 16. 1. 2006 navštívil naši obec hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
a vedoucí Odboru regionálního rozvoje JmK Ing. Minařík. Na obecním úřadě
diskutovali o problémech a plánech obce společně s dalšími hosty. Zúčastnili se Ing.
Galle a Ing. Mach za organizace, které pro obec zpracovávají projekty, Ing. Plašil, Mgr.
Brýža, M. Brýžová, Mgr. Bajerová a Ing. Bajer za místní podnikatele a Ing. Lišková,
P. Heger, Ing. Malá a Mgr. Krajíček jako zástupci zastupitelstva obce.
Diskutovalo se o problémech a plánech obce, pan hejtman si prohlédl školu a koupaliště. Do pamětní knihy hostů zapsal:
„Milí obyvatelé Řícmanic!
Děkuji za dnešní den. Podělili jste se o svoje smělé plány se školou i s koupalištěm
a já vím, že najdeme společnou cestu, jak Vaše sny uskutečnit.
Viděl jsem také (ale jenom ve filmu) jak se umíte bavit. Řícmanské hody jsou
nádherné! Rád přijdu mezi Vás i na zábavu.
Zdraví, štěstí a opravdovou RADOST ze života
Vám přeje Váš hejtman Stanislav Juránek“

Ptačí chřipka
Dne 8. března 2006 se konala schůzka zástupců obcí a Státní veterinární správy,
jejímž účelem bylo informovat zastupitele především o postupu při nálezu uhynulého
ptactva a případného zjištění nebezpečného viru H5N1.
Z jednání jsou pro občany důležité následující informace. Pokud naleznete uhynulého
divokého vodního ptáka či ptáky, nedotýkejte se jich, nepřibližujte se k nim, zamezte
kontaktu s dalšími osobami a neprodleně prostřednictvím OÚ kontaktujte Státní
veterinární správu. Pokud nastane hromadný úhyn domácí drůbeže ve vašem chovu,
postupujte stejně. Více informací můžete také najít na www.svs.cz

Jarní úklid
Sjízdnost silnic musela být v průběhu letošní dlouhé zimy udržována tunami inertního
posypu. Ten bohužel nezmizí s roztáním sněhu a bude zvyšovat prašnost, která
znepříjemní život občanům bydlícím hlavně podél komunikací. Obecní úřad není
schopen zajistit úklid vlastními silami a proto žádá občany, aby se aktivně zapojili do
jarního úklidu. Prosíme obyvatele, aby zametli komunikace přiléhající k jejich
pozemku. V určený den přistavíme do jednotlivých lokalit kontejnery, kam se bude
štěrk svážet. V nepřístupných místech vzniklé hromady posypu sezbírá obecní údržba.
Termín sobotního jarního úklidu v naší obci vám bude včas oznámen.
Děkujeme za vaši ochotu!
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Maškarní karneval
V neděli 5. března 2006 uspořádali Sokol, SK
a SDH tradiční dětský maškarní karneval. Pro
děti byly připraveny hry, soutěže a nechyběla
ani tombola. Porota měla nezáviděníhodný
úkol, a to vybrat 10 nejkrásnějších masek
z celkového počtu 75. Rozhodování bylo
opravdu velmi těžké. Pro organizátory byl
vítězem každý, kdo si nějakou masku připravil
a přišel. S prázdnou nikdo neodešel, ceny byly
připraveny pro všechny. Pořadatele těší velký
zájem a již teď si lámou hlavu, kde uspořádají příští ročník, neboť letos sál restaurace
U Lajcmanů praskal ve švech.
Více fotografií najdete na www.ricmanice.cz.

Přijďte si posílit tělo i ducha!
Sokol Řícmanice zve všechny své členy na rehabilitační cvičení, které probíhá pod
vedením zkušené odbornice každou středu do 19 do 20 hod. v budově školy. Cvičení
je zaměřeno především na oblast zad a beder.
Zveme také všechny zájemce o aerobik, aby si přišli zacvičit každý čtvrtek od 20 do
21 hod. Mrzí nás, že po velkém zájmu o cvičení pod širým nebem v letních měsících,
je návštěvnost lekcí od Vánoc velmi nízká. Věřím, že ji nezpůsobila televize Nova
nebo Prima vysíláním oblíbených seriálů Ordinace v růžové zahradě či Rodinná pouta.
Především pro seniory jsou určeny čtvrteční dopoledne od 10 hod., kdy si mohou přijít
zahrát stolní tenis.
Informace o dalších hodinách jsou umístěny na www obce Řícmanice.
Těšíme se na vás!
Ivana Hegerová, starostka Sokola

Fotbalisté zahájili přípravu
I když toto zimní počasí přípravě na vlastním hřišti na jarní část sezóny moc nepřeje,
využíváme umělou trávu třetí generace na hřišti ZŠ Janouškova. Zde jsme sehráli přípravné zápasy s těmito výsledky: Řícmanice–Ochoz 5:3, Ř–Semorady 6:2, Ř–Jaroslavice 5:3, Ř–Vojkovice 4:5. V zápasech se prosadili střelecky Zbořil J., Horák,
Sedlář, Havelka (dali více jak po jedné brance). Připraveny jsou ještě tyto přípravné
zápasy: 5.3. Ř–Modřice, 12.3. Ř–Opatovice, 19.3. Ř–Jundrov, 26.3. Ř–Bílovice.
Jarní sezóna 2006 začíná pro naše mužstvo 1. dubna zápasem ve Slatině.
Městský přebor II. třída muži - JARO 2006
1.4.2006
8.4.2006
15.4.2006
23.4.2006
29.4.2006
7.5.2006
11.5.2006
13.5.2006
21.5.2006
25.5.2006
27.5.2006
3.6.2006

SLATINA – ŘÍCMANICE
ŽABOVŘESKY - ŘÍCMANICE
ST. LÍSKOVEC – ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - JUNDROV
CHRLICE - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - KOMÍN "B"
ŘÍCMANICE - LÍŠEŇ "B"
LOKOMOTIVA - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - SPARTA BRNO "B"
ŘEČKOVICE - ŘÍCMANICE
ŽEBĚTÍN - ŘÍCMANICE
ŘÍCMANICE - BOSONOHY "B"

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

16 00 h.
10 30 h.
16 30 h.
16 00 h.
16 30 h.
16 00 h.
17 30 h.
16 30 h.
16 00 h.
17 30 h.
16 30 h.
16 00 h.

Roman Kubíček, SK
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Aktivity SDH
25.2.2006 se členové SDH Řícmanice zúčastnili námětového cvičení “Vyhledávání
a záchrana osob v neznámém terénu“. Akci organizoval Český červený kříž ve
spolupráci s kynology a SDH. Cvičení proběhlo úspěšně a prověřilo hlavně spolupráci
všech uvedených jednotek. Do budoucna chystáme další spolupráci a doufáme ve
zdokonalení našich schopností.
V pátek 3.3. jsme pod taktovkou našeho Arcibiskupa pochovali basu. Akce se tradičně
vydařila účast domácích i přespolních byla hojná, nálada dobrá, tombola bohatá. Již
nyní vás zveme na příští rok.
Každoroční sběr železného šrotu proběhne 5. – 6. 5. 2006. Prosíme občany, aby šrot
nechystali v dlouhém časovém předstihu. Někteří spoluobčané jsou totiž rychlejší než
my.
Milan Stejskal, SDH

Český svaz včelařů v Řícmanicích
Včelaři v Řícmanicích jsou včelařským obvodem č. 2 základní organizace Českého
svazu včelařů v Bílovicích n/Svit; společně s obvodem č.1 (Bílovice n/Svit.), s obvodem č.3 (Kanice), s obvodem č. 4(Babice n/Svit.) a s obvodem č. 5 (Ochoz u Brna).
Organizace byla založena 30. 11. 1919 s původním názvem Včelařský spolek pro Bílovice se sídlem v Řícmanicích. Předsedou byl zvolen tehdejší redaktor časopisu „Včela
moravská“, řídící učitel Josef Kozlík z Bílovic.
V současnosti (k 1.9.2005) má základní org. Bílovice n/Svit. 46 členů a chová 380
včelstev. Z tohoto celkového počtu: v Řícmanicích 6 včelařů s 79 včelstvy
v Bílovicích n/Svit. 12 včelařů s 82 včelstvy
v Kanicích 6 včelařů s 58 včelstvy
v Babicích n/Svit. 11 včelařů s 88 včelstvy
v Ochozi u Brna 12včelařů s 73 včelstvy.
Jednotlivým včelařům je na základě žádosti každého včelaře poskytována národní
dotace ve výši do 150 Kč na každé včelstvo.
Seznam jednotlivých včelařů na katastru obce Řícmanice
Ing. Josef Husták, Komenského 10, 3 včelstva
František Mahel, Na Skále 175, 17 včelstev
Marie Mahelová, Komenského 157, 6 včelstev
Ing. František Pantůček, Havlíčkova 33, 39 včelstev
František Polák, Havlíčkova 94, 8 včelstev
Ing. Leoš Prokop, Fügnerovo návrší 26, 5 včelstev
Přehled každoročního vydání včelařů na 1 včelstvo.
Cukr (15 – 20 kg na 1 včelstvo po cca 17 Kč/1 kg)……….........255 – 340 Kč
Mezistěny 10 ks / 1včelstvo po 150,-Kč / 1 kg…………………. 150 Kč
Rámkové přířezy 10ks /1 včelstvo …………………………….… 160 Kč
Léčivo a) Varidol a fumigační pásky…………………………..… 22 Kč
b) Gabon ………………………………………………..... 16 Kč
Členské příspěvky do ZO za člena …………………………….. 50 Kč
Členské příspěvky pro ÚV ČSV
16 Kč / včelstvo………… 16 Kč x počet včelstev
+ l50 Kč/člena………….... 150 Kč
celkem …… 817 – 902 Kč/ na 1 včelstvo.
Poznámka: v těchto nákladech nejsou zahrnuty dlouhodobé náklady jako jsou náklady za úly,
medomet, kuklu, rukavice, včelařská kombinéza, kleště a další drobné včelařské pomůcky .

Ing. František Pantůček, jednatel ZO
9

Zajímavosti z obecní kroniky
Obyvatelstvo
V roce 2005 se v naší obci:
narodilo
8 dětí
zemřelo
9 spoluobčanů
přistěhovalo se
30 občanů
odstěhovalo se
5 občanů
k 31.12.2005
657 občanů ČR s trvalým pobytem v obci
Průměrný věk obyvatel Řícmanic byl loni 40,6 roků (ženy 39,9 a muži 41,4).
Víte jaká jména a příjmení byla v minulém roce u nás nejčastější?
Příjmení:
V obci se vyskytovalo vloni celkem 375 různých příjmení, dle četnosti výskytu:
6x
Heger, Prokop, Prokopová
5x
Kubíček, Kučerová, Menšík, Menšíková, Muselík, Nossová, Nováček,
Pantůčková, Slabý, Trávníček
4x
Beneš, Čermák, Doležal, Krajíčková, Mahelová, Malý, Muselíková, Nováčková,
Olešovský, Pantůček, Polák, Rovenský, Sehnalová, Slabá, Stejskal, Ševčík
3x Benešová, Blatná, Bořil, Brýžová, Čermáková, Černý, Drlík, Drlíková, Dzúrik, Glier,
Hegerová, Holánek, Houserová, Jelínková, Jurda, Kalod, Klučka, Klučková, Kratochvíl,
Lutonský, Mahel, Malá, Martiš, Nečas, Nerudová, Noss, Novotná, Pauříková, Plaček,
Plašilová, Poláková, Povolná, Putna, Rovenská, Rozsypal, Slaný, Staňková,
Ševčíková, Trávníčková, Tušková, Vaníček, Vejvodová, Zemanová, Zich, Zichová
2x
se vyskytuje 89 příjmení
1x
se vyskytuje 212 příjmení
Jména:
Různých jmen bylo celkem 170, z toho:
24x Jana a Jiří
18x Marie
17x Martin a Petr
16x Jan
15x Zdeněk
13x František, Hana, Josef, Karel
12x Pavel
11x Eva a Tomáš
9x
Kateřina, Lenka, Lukáš, Milan, Miroslav, Václav, Věra a Veronika
8x
Dagmar, Jaroslav, Ladislav, Ludmila, Michal,
7x
Ivana, Jarmila, Michaela, Petra, Vladimír.
6x
Anna, Roman a Stanislav
5x
Aleš, Bohumil, Jitka, Markéta, Martina, Monika a Stanislava
4x
Adam, Antonín, Barbora, Dana, David, Filip, Helena, Iva, Ivan, Jiřina, Libor,
Libuše, Lucie, Marta, Zdenka, Zdeňka a Zuzana
3x
Alena, Božena, Eliška, Gabriela, Jakub, Jaroslava, Jindřiška, Marek, Matěj,
Michael, Ondřej, Pavlína, Radek, Renata, Růžena a Tereza
2x
se vyskytuje 26 jmen
1x
se vyskytuje 68 jmen
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Z historie naší obce
V roce 2010 oslaví naše obec 800. výročí svého založení. Rádi bychom vás
prostřednictví tohoto zpravodaje proto seznámili s dějinami Řícmanic. Pravidelně zde
budeme zveřejňovat stručné výtahy historie z naší kroniky.
První známou kroniku obce s názvem Řícmanice pamětní kniha obce začal psát
v lednu roku 1927 řídící učitel Richard Houfek. Jeho zápisy končí bohužel téhož roku,
neboť odešel do důchodu. Desetiletí dějin mezi léty 1928-1939 zde není zachyceno.
V době fašistické okupace byly pamětní knihy soustředěny na zámku v Borotíně
u Jevíčka, odkud se vrátily v roce 1946. V tomto roce převzal a zápisy do kroniky
prováděl řídící učitel Karel Páral. Od 1. ledna 1959 se psaní kroniky ujal Milan
Kalivoda, ředitel národní školy. Kniha končí zápisem dění v roce 1967. Novou Kroniku
obce Řícmanice začal psát kronikář Bohuslav Šťastný od r. 1972. Období let 19681971, kdy nebyla kronika vedena, zde zachytil zpětně. Jeho zápis končí rokem 1990.
Od roku 1991 do roku 1995 pokračuje v zápisech paní Jara Ševčíková. Další roky pro
nemoc již nezapsala. Od roku 1999 pokračuje v zapisování naší historie Ing. Luběna
Prokopová, která chybějící fakta z let 1996-1998 zapsala zpětně.
Řídící učitel místní školy Karel Páral kromě vedení kroniky jako první a jediný sepsal
ucelený přehled historie naší obce Dějiny. Zde jsou popsány např. vznik naší obce,
původní obyvatelé, řícmanský kroj, místní nářečí, osudy jednotlivých stavení a mnoho
dalších velmi zajímavých faktů naší historie. Právě on zde uvádí první zmínku
o Řícmanicích z r. 1210. Originál kroniky je uložen v archivu v Rajhradě. Z tohoto
zdroje bylo čerpáno v následujícím článku.

Jméno a původ obce
O Řícmanicích je první historická zmínka již
z roku 1210, kdy se po osadě píše Zdislav
z Řícmanic (Recmanisci). Příslušná listina
Codex diplomaticus je sice pozdější falsum,
leč jména v této listině mohou být správná
a skutečná, aby tím spíše byla utvrzena její
pravděpodobnost. Okolní obce jsou v pramenech jmenovány později (Obřany 1234,
Křtiny a Ochoz 1237, Jedovnice 1251, Líšeň
a Obce 1261, Olomučany 1346, Bukovinka
1283, Babice, Březina, Útěchov a Vranov
1365, Hostěnice 1371, Proseč 1390),
Řícmanice jsou tedy jednou z nej-starších zápisy historicky doložených obcí v kraji.
Původ jména obce není zcela přesvědčivě prokázán a zdůvodněn. František Černý ve
svém filologickém díle "Moravská jména místní" navrhuje, že jméno obce je z německého Rätzmann, kmen -rad-, osobní jména Razo, Rezo, zčeštěno Récman,
s příponou -ici: Récmanici, Řécmanici, zúžením Řícmanici. Tento výklad by svědčil
o německé kolonizaci původní vsi, která však je pro počátek 13. stol. nepravděpodobná a v celém širším okolí Řícmanic nejsou po této německé kolonizaci tehdy ani
později stopy.
V různé transkripci jména vesnice v minu-losti je toto jméno však i s -n- místo -m-:
Rzecznanicze i Rzeczmanicze, Rzicznanicze i Rziczmanicze, Rzizmanice, také
Rzimanice, a naskýtá se tedy domněnka, není-li jméno vsi z osobního jména Rzeczna
(Rečna), patronymické a čelední místní jméno (potomci a čeleď Řecnova) 11

Rzecznanici - Rzecznanice. Tvoření těchto místních jmen se u nás dělo v 11. až 14.
stol. Jsou to typicky slovanská místní jména ve všech zemích, kde žijí nebo dříve žily
slovanské kmeny. Odlišení místního jména osady (s koncovkou -ice) od pojmenování
obyvatel osady (s koncovkou -ici) vznikalo již ve 13. stol.
Obr.: Řícmanice na počátku 17. století, rekonstrukční kresba – pohled od jihu.

Ing. Luběna Prokopová

------------------------------------------Potraviny Hanka - Řícmanice
Otvírací doba

Po až Pá 7 – 19, So 7 – 11, Ne 8 – 11

V našem sortimentu naleznete čerstvé balíčkované maso a nově také maso
vakuované. To dodává firma Steinhauser a je pouze na objednávku. Věříme, že se
nám brzy podaří splnit všechny podmínky, které opravňují k provozování řeznictví
a budeme vám moci nabídnout maso nebalené.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Hana a Zdenek Olejníčkovi
------------------------------------------Restaurace U Lajcmanů pro vás připravila
17. - 19. března 2006
31. března - 2. dubna 2006
14. - 17. dubna 2006

ŠPÍZOVÉ SPECIALITY
GULÁŠOVÉ SPECIALITY
VELIKONOČNÍ HODY

Rezervace a bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. čísle 545 227 328.
Přijďte si vybrat, určitě si pochutnáte!

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. 2006.
Pro tisk zpracovaly Ivana Hegerová a Alena Komárková.
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