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Óda na jaro 
Nevím, zda jsem někdy v životě použil příměru „koukat jako zjara“. Nerad 

říkám věci, kterým tak zcela nerozumím. Až letos, před pár dny, mi to zčistajasna 
došlo. 

Takové jaro se podobá výbuchu bomby. Jeden den ještě všichni hluboce 
dřímají v nic netušícím spánku a nazítří, zničeho nic, z hodiny na hodinu, je to tady. 
Bum! Žluté střepiny podbělů se rozprsknou všude kolem. Vida, říkám si, brzy 
rozkvetou podléšky. A když druhý den vyrazím do lesa, už je vidím dopadat nalevo i 
napravo. Prásk! Ta síla! Ta neuvěřitelná dravost mízy. Zkusili jste někdy v tomto 
čase pokácet břízu? V mžiku stojíte po kolena v její krvi. Celé lidstvo se všemi svými 
vynálezy může jen mlčky přihlížet a sklánět se před mohutností této exploze. 

V takovém jaru bych nejraději ani nespal. Co když na jeden den pustím ze 
zřetele lístky šeříku? Utečou mi o dva centimetry. A už je třeba utíkat k angreštovým 
stromkům. Přes noc se na nich rozvěsily miniaturní fialové baňky poupátek. 

Jarem je člověk znovuzrozen. Očištěn. Stará a seschlá zimní kůže popraská, 
opadá a objevuje se nová, čistá, voňavá, podobná lepkavým pupencům jírovců. 
Najednou se stáváme opět součástí přírody a omládneme o hezkých pár let. To je 
nádhera! Radostí bych se zbláznil. Stejně jako holubi v našem holubníku, kteří, 
nevěda co si počít s tím přetlakem pohlavních hormonů, řvou celý den jako pominutí. 

Závěrem bych chtěl vyjádřit uspokojení ze života na vesnici. Všichni sice 
jezdíme do města za prací, ale vracíme se rádi domů. I zima je přece u nás daleko 
hezčí, nesnažíme se proti ní ze všech sil bojovat, sníh, bílý sníh, není náš nepřítel a 
nesedá na nás z něj panika. A co teprve jaro! To je městu téměř neznámé v této naší 
až prostopášné bujarosti. Buďme šťastni, že jsme obklopeni tou voňavou nádherou, 
vyražme si do lesa, kochejme se, vdechujme zhluboka všechny vzrušující vůně a 
nestyďme se plácnout sebou mezi rozkvetlé fialky a smát se a snít o všech krásách 
našeho světa, z nichž je jaro krásou nejkrásovatější. 

Jednoduše – koukejme jako zjara! 
Jan Bedáň 
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1. Přehled  finančních vydání na opravy a údržbu nemovitostí, 
pohledávky a pořízení různých položek movitého majetku 
obce Řícmanice v roce 2003 

Pro rok 2003 byl schválen rozpočet včetně rozpočtových opatření ve výši 12 997 700 Kč 
Výsledek hospodaření 12 847 381 Kč 

1. Výstavba druhého bytového domu 5 526 489,— Kč 
2. Zprovoznění obecní cesty (úvoz) p.č. 988 na Štukách 3 990,— Kč 
3. Oprava zchátralé elektroinstalace na OÚ 

včetně provedení přímotopu na WC 44 350,— Kč 
4. Jarní čištění místních komunikací 20 475,— Kč 
5. Jarní údržba zeleně(kosení) 6 605,— Kč 
6. Zakoupení počítače pro účetní agendu 21 958,80 Kč 
7. Nejnutnější opravy soc. zařízení na koupališti 4 498,— Kč 
8. Náklady na vodu, chemikálie a další materiál 

pro provoz koupaliště 175 800,— Kč 
9. Odbourání osmi zchátralých komínů 

a oprava krytiny na bývalé škole 68 872,— Kč 
10. Výměna prorezavělých a poškozených okapových žlabů 

na bývalé škole 29 180,80 Kč 
11. Oprava zastřešení soc. zařízení na OÚ 

a odbourání  zchátralého komínu na budově OÚ 26 088,— Kč 
12. Oprava soc. zařízení a vodovodní instalace v přípravně zeleniny v obecní hospodě 

u Lajcmanů. (Uhradil p. Lajcman, zahrnuto do odpočtu z nájmu) 32 388,— Kč 
13. Splátka půjčky od manželů Patočkových ve výši 600 000,— Kč 
14. Vymalování obecní knihovny, předsíně OÚ a kanceláře starosty 3 660,— Kč 
15. Oprava hromosvodů na budově bývalé školy 2 080,70 Kč 
15. Oprava místních komunikací 329 779,— Kč 
16. Splacení úroků manželům Patočkovým 48 000,— Kč 
17. Oprava veřejného osvětlení 63 510,— Kč 
18. Zbudování odpadu splaškových vod a fekálií v obecní hospodě 46 186,— Kč 
19. Vyřezání plevelných dřevin v oplocenkách v obecním lese 1 608,— Kč 
20. Zřízení osvětlení v obecní knihovně 3 247,— Kč 
21. Závěsná rampa v restauraci u Lajcmanů 5 985,— Kč 
22. Zabudování el. průtokového ohřívače na OÚ – byl 7 let jako inventář 

Ing. František Pantůček 
starosta obce 
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2. Seznámení občanů s rezignací tří zastupitelů za KSČM na 
mandát Obecního zastupitelstva 

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  podle některých bodů vybraných z § 38 vyplývá: 
podle bodu 2.: Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením 
nebo zneužitím.   
podle bodu 3: Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma   
závazků vyplývajících  z tohoto zákona. 

podle bodu 6.: Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas 
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. 

podle bodu 7.: Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní  své 
závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. 

Podle § 39 bodu 2.: Při úplatném převodu majetku se cena zjednává zpravidla ve výši, 
která je v daném místě a čase obvyklá. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. 

Od počátku nového volebního období, kdy jsem převzal funkci starosty, téměř 
po dobu jednoho roku, snažil jsem se dosáhnout dohody s panem Ferdinandem 
Polákem ve věci dokončení komunikace včetně dokončení inženýrských sítí v jeho 
soukromé akci prodeje  pozemků pro výstavbu rodinných domků v oblasti Na 
štukách a požadoval jsem vysvětlení některých výdajů obce. Vše marně. Vzhledem 
k tomu, že jsem dle uvedených zákonných pravidel povinen řádně hospodařit, 
nezbylo mně nic jiného, než se obrátit na orgány státu a požádat o pomoc. Tímto 
orgánem je v daném případě Policie ČR. 

Toto oznámení, přestože je věcné a není urážlivé, se zřejmě nelíbilo bývalému 
starostovi Ferdinandu Polákovi, Štefanovi Spišákovi a RNDr. Kamile Štěpánkové, 
zastupitelům za KSČM, a dne 26.1. 2004 rezignovali na mandáty členů obecního 
zastupitelstva. Současně zorganizovali předání rezignací náhradníků R. Heumannové 
dne 30.1. 2004, Š. Fakly dne 2.2. 2004  a L. Kundeliuse dne 4.2. 2004. 

Tím došlo k poklesu členů zastupitelstva na 4 oproti potřebným 5 a dne 
6.2. 2004 jsem prostřednictvím Krajského úřadu JmK byl nucen požádal 
Ministerstvo vnitra o vypsání nových voleb v obci Římanice.  

Touto záměrně vyvolanou situací dojde k určitým potížím obce, neboť do 
ustavení nového zastupitelstva obce nebudou schváleny akce spadající pod pravomoc 
zastupitelstva, jako je kromě jiných  schválení rozpočtu obce a obec do nových voleb 
musí hospodařit jen v rozsahu provizorního rozpočtu. 

Ministr vnitra vyhlásil sdělením č. 106/2004 ze dne 26.2 2004 nové volby do 
zastupitelstva obce  Řícmanice na den 4.9. 2004. 

Ing. František Pantůček 
starosta obce 
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3. Zastavený majetek obce Řícmanice  
Dále bych chtěl občany Řícmanic seznámit s problémy omezeného financování 

jakýchkoliv investičních akcí v důsledku níže uvedeného seznamu zastaveného 
majetku obce Řícmanice. 

Výstavba kanalizačního sběrače 
zástavní smlouva č. 03459511 – Z4 u Státního fondu životního prostředí ze dne 
 5. 11. 1998 
pozemky: parc. č. 658, 837, 839, 841, 843, 844, 845, 846 a 1026 (parcelní čísla 
obecního lesa) 
zástavní smlouva č. 03459511 – Z5 u SFŽP ze dne 5. 11. 1998 
pozemky: parc. č. 10 (pozemek pod OÚ); 239 (pozemek pod školou); 650 (pozemek  
pod kabinami na hřišti); 240 a 241 (zahrada u školy); 651/4, 651/5, 651/6 a 651/8 
(pozemky koupaliště, hřiště) 
stavby: budova OÚ č.p. 43, budova školy č.p. 68, zděné kabiny na koupališti (bez č.p) 
Zástavní právo bude trvat do ukončení splátek tj. do 20. 6. 2006. 

Hypotéční  úvěr na výstavbu bytového domu 1 
zástavní smlouva č. 115606109/1 u České spořitelny a.s. ze dne 15. 12. 2000 
rozestavěný bytový dům 1 se 14 nájemními byty na pozemku parc. č. 976/4 a 
pozemek parc. č. 976/4 – zastavěná plocha o výměře 368 m2 a pozemek parc. č. 976/3 
– orná půda o výměře 625 m2 

zástavní smlouva č. 115606109/2 u ČS a.s. ze dne 15. 12. 2000 
obecní restaurace č. p. 35 na pozemku parc. č. 2 a pozemek parc. č. 2 – zastavěná 
plocha o výměře 503 m2 vinkulací pojistného plnění a rozpočtovými příjmy obce 
Zástavní právo bude trvat do ukončení splátek tj. do 29. 2. 2016 

Zástava na nákupní středisko 
12.8. 1992 uzavřel tehdejší starosta Ing. Ladislav Vejvoda spolu s místostarostou 

Ing. Jiřím Drlíkem  s paní Ivetou Skopalovou kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
věcného břemene. Kupní cena byla dohodnuta na cenu 4 380 800 Kč a zaregistrována 
Státním notářstvím. Mezitím ale stačila paní Iveta Skopalová uvedenou nemovitost 
zastavit se zástavním právem pro Komerční banku ve výši 3 493 000 Kč. Tato smlouva 
byla rozsudkem OS Brno – venkov č. j. 5 C 282/93 určena jako neplatná na základě 
toho, že smlouva byla podepsána tehdejším starostou a místostarostou bez toho, že by 
o této nemovitosti rozhodovalo obecní zastupitelstvo. 

Poněvadž Konzum Brno vložil do výstavby prodejny 4 378 000 Kč, požadoval 
po obci zaplacení této částky soudní cestou na základě rozsudku  
č.j. 11 C 536/93 – 11. Uhrazení této částky bylo nakonec dohodnuto splácením roční 
splátky ve výši 600 000 Kč. Poslední splátkou ve výši 638 000 Kč byla Konzumu 
uhrazena dne 6.12. 2002  celková částka ve výši 4 378 000 Kč. 

Žalobou ze dne 5.5. 2000 domáhala se obec určení neplatnosti zástavní 
smlouvy, avšak rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov č. j. 7C 935/2000-53 ze 
dne 30.7. 2001 byla žaloba zamítnuta a rozsudkem Krajského soudu 
č.j. 54 Co 20/2002 ze dne 26.9. 2002 bylo zamítnutí žaloby potvrzeno. 
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Dne 14.1. 2003 byla podána ústavní stížnost na zrušení rozhodnutí obou soudů. 
Tato ústavní stížnost je v projednávání. V případě, že Ústavní soud potvrdí výrok 
Okresního a Krajského soudu, bude muset obec uhradit zástavní částku ve prospěch 
zástavního věřitele KONPO ve výši 3 493 000 Kč, přestože obec získala prodejnu do 
svého majetku splacením dlužné části Konzumu ve výši 4 378 000 Kč. 

Ing. František Pantůček 
starosta obce 

 
4. Závazky a pohledávky obce Řícmanice 
ZÁVAZKY OBCE ŘÍCMANICE  

1. Výstavba kanalizačního sběrače 
smlouva o úvěru č.628-017-99 ze dne 30.6. 1999 u ČS a.s. 

výše úvěru 4 500 000,- Kč 
úroková sazba 9,4% 
zahájení splátek 30.6. 1999 
ukončení splátek 20.6. 2006 
ročně splaceno 550 000,- Kč 
k 31.12. 2003 splaceno 2 700 000,- Kč 
zbývá splatit bez úroků 1 800 000,- Kč 

jistina splácena čtvrtletně dle splátkového kalendáře 
úroky spláceny měsíčně 

2. Vybudování čističky odpadních vod 
půjčka SFŽP na vybudování ČOV 
smlouva o spolupráci mezi svazkem obcí: Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, 
Kanice a Ochoz ze dne 16.12. 1996 

podíl úvěru 3 798 000,- Kč 
úroková sazba 3,0% 
zahájení splátek 1.1. 2001 
ukončení splátek 31.12. 2007 
ročně splaceno 618 000,- Kč 
k 31.12. 2003 splaceno 1 629 000,- Kč 
zbývá splatit bez úroků 2 169 000,00 Kč 

jistina a úroky spláceny čtvrtletně dle splátkového kalendáře 
3. Hypoteční úvěr na výstavbu bytového domu 1 

smlouva o úvěru č.115606109 z 15.12. 2000 u ČS a.s. 
výše úvěru 8 300 000,- Kč 
úroková sazba 7,5% (tj. cca 50.000,-Kč/měsíc v současné době) 
zahájení splátek 31.3. 2001 
ukončení splátek 29.2. 2016 
ročně splaceno 929 664,- Kč 
k 31.12. 2003 splaceno 937 107,- Kč 
zbývá splatit bez úroků 7 362 892,75 Kč 

splácení jistiny a úroků měsíčně 77 472,- Kč dle splátkového kalendáře 
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4. Půjčky občanů obci Řícmanice 
Půjčky pana Poláka obci Řícmanice 

15.11. 2001 se zastupitelstvo usneslo, že přijme od pana Ferdinanda Poláka, v 
případě potřeby, finanční bezúročnou půjčku na úhradu pohledávek splatných do 
konce roku 2001, jmenovitě splátka 320 000,- Kč na nákupní středisko, na dobu 
nezbytně nutnou, nejdéle však do konce volebního období 
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 BD2 

k 31.12. 2003 nic nesplaceno 
zbývá splatit 300.000,-Kč 
18.12.2002 byla dohodnuta půjčka na částku 600 000,- Kč na uhrazení poslední 
7.splátky ve výši 638.000,-Kč na nákupní středisko (splatná 6.12.2002) 
půjčka byla dohodnuta na 0% úrok 
31.12. 2003 nic nesplaceno 
zbývá splatit 600 000,- Kč 
27.6. 2003 byla dohodnuta půjčka na částku 150 000,- Kč 
půjčka byla dohodnuta na 0% úrok 
koupě hasičského auta 
od 28.7.2003 splácena měsíčně částkou 4 055,- Kč 
k 31.12.2003 splaceno 24 330,- Kč 
zbývá splatit 125 670,- Kč 

 
POHLEDÁVKY OBCE ŘÍCMANICE 
1.Telemuez s.r.o. 
neuhrazené faktury v roce 2000 obci Řícmanice činí souhrnnou částku 70 497,20  Kč 
2. Almija s.r.o. 
neuhrazené faktury v roce 2000 a 2001 obci Řícmanice činí souhrnnou částku 
468 188,00 Kč 
3. Classic Pack 
neuhrazené faktury v roce 2001 obci Řícmanice činí souhrnnou částku 66 978,20 Kč 

Jaromíra Kalivodová 
předseda finančního výboru 

 
5 Proč budou v Řícmanicích  nové volby? 

Komentář ke zprávě  z 17.2. 2004, která  byla zveřejněna na vývěsce KSČM: 
 

Nějak jsme za posledních 13 let pozapomněli že nám komunisté říkali vždy jen 
pravdu. K sepsání této zprávy jejímž obsahem je sršení špíny a nepravosti musel 
pisatele vést  pocit ukřivdění z toho, že nemá většinu v zastupitelstvu a nemůže se již 
rozhodovat tak jako dřív.  

Ing. František Pantůček 
starosta obce 
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6. V Sokole se blýská na nové časy 
Nejen v Řícmanicích, ale v Sokole vůbec vyznívala poslední léta ve znamení 

domény starších Sokolů - pamětníků, nositelů tradic, probuzené nostalgie. Odešla léta 
ponižování, léta organizované tělovýchovy, spartakiád, ale také léta pořadových 
cvičení, slavných nářaďovců i sokolského boje za svobodu osobnosti. 
V demokratických podmínkách nové společnosti dostává každý svoji relativně novou 
šanci. Na prvním místě jsou to bezpochyby podnikatelé, neboť peníze byly , jsou a 
zřejmě ještě dlouho budou vládnout našemu kapitálově orientovanému světu. Hned 
v těsném závěsu za tvůrci hodnot měřitelných penězi (mám tím na mysli poctivé 
podnikatele) nastupují ti, kteří by k hodnotám rádi přišli s minimální námahou – 
podvodníci a zlodějíčci. Máme s nimi snad všichni nemálo starostí. Proto se 
přirozenou reakcí musí vytvářet protisíla. Byť těžce, přece jen se probouzí hodnoty 
jako jsou morálka, zdraví a opravdové lidské štěstí. A na základech těchto hodnot 
stojí mezi jinými také Sokol. Tyto hodnoty nevznikají z nostalgie ani ze vzpomínek, 
ale z nutné lidské potřeby. 

Rád bych se rád s Vámi podělil o radost z drobných úspěchů Sokola 
Řícmanice. Díky podpoře České obce sokolské i obecního zastupitelstva úspěšně 
pokračuje budování sokolského zázemí v bývalé škole. Dostali jsme do pronájmu od 
obce obě třídy, máme tedy dvě tělocvičny a z bývalého kabinetu vytvořenou šatnu, 
která funguje současně jako klubovna Sokola. Druhou tělocvičnu jsme vybavili 
drobným posilovacím nářadím a trvalé místo tam mají dva opravené stoly pro stolní 
tenis. Provoz našich tělocvičen je v zimním období zatím omezen na dva dny v týdnu 
– vždy ve čtvrtek a v pátek. Tomuto rozsahu zatím odpovídají provozní potřeby. 
Pravidelné cvičení provozují senioři a seniorky, kteří se pod vedením sestry Hany 
Olešovské připravují na reprezentaci naší obce na akci Sokolské Brno, která 
proběhne ve dnech 5.–6.června 2004. Přípravu na tuto akci zahájily také dívky pod 
vedením Hanky Kvapilové. Pravidelně cvičí s hudbou v poměrně velkém počtu 
mladé ženy z Řícmanic a zdravým aerobikem tak pečují o svoji štíhlou linii. Pátky 
jsou pravidelně vyhrazeny pro školní mládež k provozováním sportovních her pod 
vedením Evy Olešovské. Hraje se nejen floorbal, ale také vybíjená, stolní tenis a další 
hry. Zbývající čas využívají zájemci o stolní tenis, kterých je, bohužel, zatím 
poměrně málo a mladí hudebníci z Řícmanic ke zkouškám svých hudebních a 
pěveckých vystoupení. Že jim to jde, mohli poznat návštěvníci obecního plesu, kde se 
tato mladá skupina úspěšně prezentovala. Co oproti minulým letům chybí je cvičení 
předškolních dětí. Že by maminky neměly na své ratolesti čas ? Tomu se snad nedá 
ani věřit. 

Kde se o našich aktivitách dozvíte? Naše propagační vývěsní skříňka má své 
místo vedle ostatních v autobusové čekárně. Pro členy Sokola, zejména pak cvičence 
a cvičitele máme další vývěsní tabuli v klubovně. Spolu s dalšími informačními 
medii, jako je místní rozhlas nebo i tento informační zpravodaj, Vás snad dostatečně 
oslovujeme a těšíme se, že i Vy najdete cestu ke zdraví v naší sokolské společnosti.  
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Vybavení pro tělovýchovu je Vám, bývalým i novým členům Sokola, k 
dispozici. Medicimbály pro posilování, lavičky, žíněnky, ribstol, podložky pro 
individuální cvičení, velké cvičební balóny a další cvičební pomůcky. S pomocí 
majitele objektu, tedy obce, bychom rádi zprovoznili nejnutnější sociální vybavení. A 
snad nebude dlouho trvat a najdete v našich tělocvičnách i rotopedy a fitness stanice 
pro plné procvičování většiny svých tělesných partií. 

Závěrem bych rád připomenul současný časový rozvrh pravidelných cvičení: 
 čtvrtek: 1600 – 1800 cvičení dívek v tělocvičně A 
 1600 – 1800 zkoušky hudební skupiny v tělocvičně B 
 1800 – 2000 nácvik Věrné gardy v tělocvičně A 
 1900 – 2000 stolní tenis seniorů v tělocvičně B 
 2000 – 2100 aerobic žen v tělocvičně A 
 pátek: 1700 – 1900 sportovní hry mládeže v obou tělocvičnách. 

Ing. Vladimír Nováček 
starosta Sokola Řícmanice 

 
7. Zpráva Sportovního klubu Řícmanice 

Sportovní klub Řícmanice chce pozvat všechny svoje fanoušky a příznivce na 
domácí utkání, které se uskuteční 6.6.2004 v 16 hodin proti mužstvu Soběšice „B“. 

Přijďte povzbudit naše mužstvo a oslavit s námi postup do II.třídy – městský 
přebor Brno – město, který se nám podařilo „vykopat“ již tři kola před konce soutěže. 

Aktuální informace Sportovního klubu najdete na internetové adrese: 
http://sweb.cz/skricmanicefotbal/index.htm 
Zde se dozvíte podrobné informace o již hraných utkáních našeho mužstva, 
hodnocení trenéra, aktuální tabulku, výsledky. Také se zde dozvíte novinky ohledně 
připravovaných Řícmanských hodů 2004. 

Roman Kubíček  
místopředseda SK Řícmanice 

 
8. Řícmanské hody 2004 

Již čtvrté hodové zpívání se uskuteční 18.června 2004 ve 20 hodin v sále 
restaurace u Lajcmanů. Tímto zveme nejen všechny krojované účastníky hodů, aby si 
přišli zazpívat a popít dobrého vínka. 

Dále upozorňujeme všechny ty co si objednali kroj, a ještě nezaplatili 
zálohu, že se vybírají zálohy na kroje a to v těchto cenových relacích : Pánský, 
dámský 150,- Kč, chlapecký, dívčí 100,- Kč. 

Zálohy na kroje vybírá Martina Kubíčková, kterou můžete kontaktovat na 
telefonním čísle 605 567 436. Zálohu je potřeba zaplatit co nejdříve jelikož je potřeba 
upřesnit přesné počty objednaných krojů. 

Roman Kubíček  
místopředseda SK Řícmanice 
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9. Zprávy z kultury 
V minulém článku jsem psala, že se budeme snažit každý měsíc zpestřit 

kulturní nabídku naší dědiny. V lednu se nám to podařilo v podobě čajovny 
s africkými bubny. V únoru jsme se trochu ulívali, ale jen proto abychom si to 
v březnu vynahradili kulturní smrští. 

V první půli měsíce k nám zavítalo brněnské divadlo FACKA, jehož jsem 
součástí (a hrdě se k tomu hlásím). Zahráli jsme představení Rumiště – což je naše 
kultovní hra o dvou pánech a jedné dámě. Druhý den bylo představení pro děti 
s názvem Pohádkový jarmark o tom, jak se Brouček s Beruškou v zimě nudili, a tak 
začali hrát s dětmi čtyři klasické pohádky – v lehce netradičním hávu. K této pohádce 
bych dodala, že vážně nevím , kdo si ji užil víc, jestli děti, rodiče, či my herci. 
Myslím, že pro mnohé to byl nezapomenutelný zážitek. Stejně tak jako pro mnohé 
další koncert kontroverzního Záviše týden na to, kdy se do naší vsi sjely davy těch, 
co holdují pivu a silnějším slovům. Kdybych nevěděla, že tyto akce navštěvují i 
zástupkyně něžného pohlaví, nazvala bych tuto akci „Chlapi sobě“. 

Další měsíc jsme potěšili zástupce HIP HOPU a to párty určenou jen a jen pro 
ně. V Květnu jsme přivítali divadelní studio GAGA, spolupracující s Bolkem 
Polívkou. Uvedli svůj Neslyšitelný řev. Dokonce s malou celosvětovou premiérou 
v podobě velkého překvapení pro všechny diváky. A mohu prozradit, že i pro většinu 
herců. 

Chtěla bych na závěr oslovit široké čtenářské publikum zpravodaje, aby se 
nebálo mi sdělit své návrhy a tipy na kulturní akce. Studnice našich nápadů je sice 
hluboká , ale ne nevyčerpatelná. A tak se těším na spolupráci a podměty.  

Kateřina Bedáňová 
(tel. 776 15 15 72) 

 
10.  Informace pro občany 

Svoz domovního odpadu v roce 2004 
Svoz odpadů bude prováděn každý  sudý  týden v pondělí 
  7.VI 16.VIII 25.X 
21.VI 30.VIII   8.XI 
  5.VII 13.IX 22.XI 
19.VII 27.IX   6.XII 
  2.VIII 11.X 20.XII 
Svoz provádí firma RPS Ekologie, s.r.o.Brno, Okružní 3.  
Kontaktní osoba: Ing.Marek tel.. 602 564 402  

Oznámení městského úřadu Šlapanice 
Městský úřad Šlapanice, odbor státní sociální podpory, upozorňuje žadatele o 

dávky státní sociální podpory, že dle novely zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.4. 2004 k organizační 
změně, kdy systém státní sociální podpory přechází z obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností na úřady práce. 
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Provádění státní sociální podpory v okrese Brno - venkov bude od výše 
uvedeného data zajišťovat Úřad práce Brno - venkov, přičemž dosavadní 
kontaktní místa státní sociální podpory zůstávají zachována a jejich umístění  se 
nemění (kromě KM Rosice). 
Adresy kontaktních míst pro poštovní styk od 1.4.2004  jsou následující: 
Úřad práce Brno - venkov 
Pracoviště SSP  
Koliště 17 
601 49 Brno 

 
11. Pozvánka na kulturní akce 

19. 6. 2004  
Koncert Veselé Zubaté –oblíbená skupina mnoha místech naší vlasti 
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