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ÚZEMNÍ PLÁN – NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Po dlouhých projednáváních a ještě delších prodlevách, se konečně Řícmanice
přiblížily poslední etapě tvorby územního plánu. Tato závěrečná část spočívá ve
vyhlášení veřejného projednávání územního plánu. Projednávání předchází
třicetidenní lhůta, kdy mají všichni oprávnění možnost podat na obecní úřad
připomínky a svoje požadavky k územnímu plánu obce. Po uplynutí třiceti dnů od
vyhlášení proběhne veřejné projednávání za přítomnosti pořizovatele (MěÚ
Šlapanice), projektanta (Ateliér Projektis), obce a samozřejmě občanů. Zde je poslední
možnost vznést připomínky. Poté budou připomínky a požadavky občanů projednány
zastupitelstvem obce, konzultovány s projektantem a pořizovatelem. Každá připomínka musí být projednávána zvlášť a každý občan na ni musí dostat písemnou
odpověď s vyjádřením zastupitelstva. Schválené připomínky mohou pak být ještě
zapracovány do územního plánu. Konečná podoba územního plánu má výkresovou
a popisnou část. Konečné znění je ještě obsaženo ve veřejné vyhlášce. Toto vše pak
tvoří závazný dokument, který má k dispozici i příslušný stavební úřad.
Velkou zodpovědností zastupitelstva je rozhodnutí, jakým směrem se bude stavební
vývoj obce ubírat. Zastupitelé musí mít na zřeteli zejména zájmy stávajících obyvatel.
Jakoukoliv novou výstavbou by se neměly zhoršit podmínky pro bydlení v současné
zástavbě. To se bohužel mnohde již nyní nedaří. Tato problematika není nijak jednoduchá, vezmeme-li v úvahu např. úzké a nedostatečně únosné místní komunikace.
Tento fakt zásadně ovlivňuje rozhodování zastupitelů, zda povolit nové stavební plochy v odlehlých lokalitách či nikoli. Důležitým aspektem je také infrastruktura a inženýrské sítě, které musí vyrůstat a rozvíjet se současně s novými lokalitami pro zástavbu.
Tím nejdůležitějším je otázka přínosu nové výstavby pro obec. Argument, že noví
obyvatelé přináší peníze do obecního rozpočtu je argumentem chabým, vezmeme-li
v úvahu náklady obce na školou povinné a předškolní děti nemluvě o nákladech obce
na nutnou infrastukturu, která musí rozvoj výstavby doprovázet. Přínosnou se jeví
pouze výstavba, která přináší něco pozitivního pro stávající obyvatele tzv. přidanou
hodnotu. Bohužel v lokalitách, které jsou z hlediska výstavby ve hře, není mnoho
obecních pozemků. To znamená, že finanční profit z výstavby v nových lokalitách
končí v rukou soukromých vlastníků. Na tom není nic špatného, ale zastupitelé musí
sledovat zájem všech občanů. Zájmy jednotlivců se dostávají jen velmi těžko do
souladu se zájmem obecným. Developerské projekty mnohdy nabízí jen velmi malou
hodnotu za nenávratně změněné území. Naše obec by měla mít ambici zůstat
malebnou dědinou s umírněným a rozvážným stavebním rozvojem. Rozvojem, který
bude probíhat řízeně a mnohde omezen regulačními prvky.
Je dobré, že si naše obec od revolučních dnů udržela stávající infrastrukturu
a vybavení. Mám na mysli obecní obchod, hostinec, obecní dům, koupaliště a hřiště.
To vše je vybavení, které nám mnohé přelidněné obce, které o podobnou
infrastrukturu přišly, musí závidět. Je to nepochybně pozitivní výsledek i práce
minulých zastupitelstev. Developerské projekty na infrastrukturu málo pamatují,
protože sledují prioritně svůj zisk.
V naší obci se potýkáme s výstavbou na plochách, která k výstavbě není určena.
Dochází k výstavbě tzv. na černo bez stavebního povolení. Setkáváme se se snahou
obcházet stavební zákon. Zde se snažíme ve spolupráci se stavebním úřadem stavbu
zastavit. Tyto aktivity některých stavitelů jsou velmi nebezpečné pro stavební vývoj
celé obce. Dochází tak k nabourávání koncepce a průlomovým nenávratným změnám.
Zejména z tohoto důvodu jsme zřídili stavební uzávěru na některé lokality. Nový
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územní plán by měl dostatečně regulovat výstavbu v jednotlivých lokalitách.
V opačném případě bude nutné pouvažovat o alternativě stavební uzávěry dle nového
stavebního zákona.
Jedna z nejlákavějších lokalit pro developerskou výstavbu „Na Tratích“ už pomalu
dostává svoji konečnou podobu. Místo možných 80 domů (jak např. navrhovala jedna
z variant) zde bude stát rodinná vila a dvě menší hospodářské budovy. Plocha
zástavby bude činit pouze 4% z plochy celkové. Výstavba a krajinné úpravy v celé
lokalitě budou probíhat dle schválené studie, která je pro investora závazná. Obavy, že
zde podniká soukromý developer, který v budoucnu chystá pro Řícmanice překvapení
v podobě satelitního městečka jsou opravdu zbytečné. Jsou zde ale další lákavé
lokality. Pokud by na nich vznikla nevhodná zástavba, navždy by změnily charakter
naší obce.
Bohužel není možné územní plán vytvořit tak, aby vyhovoval všem. Toto není
v lidských silách a vždy bude někdo, kdo se bude cítit poškozen, komu nebude
vyhověno. Úkolem zastupitelstva obce je při tvorbě tohoto dokumentu zohledňovat
nejen zájmy jednotlivých majitelů parcel, ale dívat se na tuto problematiku
z objektivního hlediska zájmu celé obce a trvale udržitelného rozvoje celé krajiny.
Lenka Lišková a Patrik Heger

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatky
Upozorňujeme občany, kteří zapomněli a dosud neuhradili místní poplatky za psy
a komunální odpad, aby tak neprodleně učinili a vyhnuli se dalšímu vymáhání
poplatku.
Vypnutí elektřiny na ul. Husova
E-on oznamuje, že dne 17. 6. 2008 v době od 08,00 do 16,00 hod bude vypnuta
elektřina na ulici Husova od č. 55 směr Kanice celá vč. chat.
Exkurse v Moravském krasu v roce 2008
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ponikva v Blansku i letos
připravila pro obyvatele a návštěvníky Moravského krasu vlastivědné vycházky:
21. 6.
28. 6.
5. 7.
12. 7.
2. 8.
9. 8.
30. 8.

Vodní živočichové / Bystřec
Medobraní ve Vilémovicích
Ponory Sloupského potoka
Okolí Holštejna
Ostrovská plošina
Šetrné zemědělství v Krasu
Krasové útvary u Rudice

Jedovnice, kino
Vilémovice, zastávka
Sloup, u kostela
Holštejn, rozcestí
Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy
Rudice, větrný mlýn

9:15
9:15
9:15
10:05
10:00
10:00
9:15

Další informace o činnosti na (http://www.spolekmoravskykras.cz)

Výzva občanům k přípravě výročí vzniku obce
V roce 2010 oslaví obec Řícmanice 800 let. Obracíme se na občany, kteří vlastní
jakoukoliv historickou fotodokumentaci, aby ji zapůjčili obci. Aby majitelé fotodokumentace neměli strach ze ztráty, mohou přinést fotografie na obecní úřad, kde je
naskenujeme a ihned vrátíme.
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Informace Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
Informace a rady týkající se sociálních služeb vám rádi poskytnou v Poradně pro
uživatele sociálních služeb v Brně na Veselé ulici č. 5 (2.patro). Zaměstnanci vám
poradí ve všech otázkách týkajících se zákona o sociálních službách, sociálních
dávkách a výhodách pro zdravotně postižené. Poradna má plně bezbarierový přístup.
Bližší informace natel. 542 214 110, 542 214 111 nebo na internetových stránkách
www.poradnaprouzivatele.cz. Poradna je bezplatná.
Ing. Luběna Prokopová

OPRAVA HŘBITOVA
Obec Řícmanice uspěla se žádostí o dotaci na prevenci vandalismu v obci. Náš
projekt si klade za cíl elektrifikovat místní hřbitov a zřídit jeho osvětlení. Elektrifikace
umožní osvětlit celý areál vhodně řízenou automatikou a nabídne možnost užívat zde
elektrické nářadí pro udržovací a rekonstrukční práce. Realizace díla se ujme firma
Rotrekl z Babic. Přidělená dotace činí 122 000 Kč. Odhad nákladů je cca 250 000 Kč.
Připravujeme rovněž opravu kolumbaria. V minulém roce zamýšlená oprava se
z finančních důvodů neuskutečnila. Rekonstrukci bychom rádi rozdělili do dvou etap.
V první etapě chceme rekonstruovat střechu. Provedeme výměnu krytiny, oplechování, odstraníme nadezdívku a novým způsobem vyřešíme odvodnění a svedení
dešťových vod. V druhé etapě budou opraveny nebo nově provedeny omítky a malby.
Předpokládáme, že stěhování uren si vyžádá až druhá etapa rekonstrukce.
O provádění druhé etapy vás budeme včas informovat. Rádi bychom požádali ty
občany, kteří mají v kolumbariu urnu o součinnost. Bude nezbytné všechny urny
přemístit na vhodné místo, popřípadě si je majitelé na dobu rekonstrukce odnesou.

KANALIZACE V ŘÍCMANICÍCH
Příprava budování kanalizace se protahuje. Velkou překážkou byly průtahy
s vyjádřením souhlasu od občanů do smluv o smlouvách budoucích pro zřízení
břemen na kanalizační a vodovodní řady. Nyní se zdá, že je tento problém vyřešen,
a tak projektující firma AQUAPROCON bude žádat o vydání územního rozhodnutí.
Dobrou zprávou je, že se nám podařilo v tomto roce získat dotaci na projekty
kanalizace a to ve výši 340 000 Kč. Dosavadní projekty budou uhrazeny z této dotace
a z obecního rozpočtu ve výši 183 124 Kč.
Dalším krokem bude výběrové řízení na zhotovitele prováděcích projektů na kanalizaci
a vodovod. Dále bude nutné rozhodnout, na které větve kanalizačního řadu budou
prováděcí projekty zadány nejdříve. Zdá se, že první na řadě musí být lokalita Močílky
a Tyršovo návrší. Dále pak Horka, aby bylo možné co nejdříve zapojit čerpací stanici
na koupališti do systému kanalizace spravované VAS a.s. Čerpací stanici zatím
spravuje obec Řícmanice.
Vyzýváme občany k většímu zájmu o kanalizaci zejména dobudoucna při jednání
o řešení prováděcích projektů a u projektů přípojek kanalizace. Rádi bychom nabídli
společný postup a společného zhotovitele projektů a přípojek jednotlivých nemovitostí.
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Na veřejném zasedání dne 29. 5. 2008 byla zastupitelstvem obce schválena dodavatelská firma KOREKT–DIPS spol. s r.o., která provede opravy místních komunikací. Při
opravách bude použita technologie tzv. penetrační štěrko-asfaltové cesty a technologie lokálních oprav tryskovou metodou PATCH (stříkaná štěrkodrť s asfaltem).
Celkové náklady na opravy budou činit cca 810 000 Kč a budou hrazeny z rozpočtu
obce. Bohužel se nám zatím nedaří získat na opravy cest dotaci.
Opravy budou prováděny s ohledem na pravděpodobnost budování kanalizace
v jednotlivých částech obce. Tzn. že nejméně se bude investovat do částí, kde bude
kanalizace budována v nejbližší době. Naopak kvalitní povrchy budou zhotoveny tam,
kde se kanalizace bude budovat prevděpodobně později.
Trysková technologie PATCH umožňuje lokální opravy. Nabízí se proto možnost oprav
některých soukromých nájezdů do garáží atd. Obec nabízí spolupráci na opravách
občanům tím, že umožní po předešlé dohodě tyto práce na privátních pozemcích
provést dodavatelskou firmou obce. Případný zájemce a objednatel takovéto opravy
by musel dohodnout v předstihu rozsah prací s obecním úřadem. Cenu za opravu
zaplatí na obecním úřadě po realizaci na základě protokolu o opravě. Cena 1 tuny
zpracovaného materiálu činí 4000 Kč bez DPH. V případě zájmu konzultujte opravu
s místostarostou Patrikem Hegerem, mobil 603 236 747.
Obec Řícmanice má nabídku sponzorského daru na opravu komunikace Fügnerova
návrší. Dar poskytne pan Kamil Kaiser a jeho hodnota bude v řádu stovek tisíc korun.
Dar je poskytován na základě dohody o spolupráci, kterou schválilo zastu-pitelstvo
obce na svém veřejném zasedání. Dohoda upravuje partnerský vztah mezi investorem
Na Tratích panem Kamilem Kaiserem a obcí Řícmanice. Předmětem dohody je
problematika výtlaku vody pro obecní vodojem, opravy polních cest, péče o významný
krajinný prvek a další pro obec důležité oblasti související s lokalitou Tratě.
Patrik Heger, místostarosta

INFORMACE Z OBECNÍ KNIHOVNY
Od května tohoto roku jsme otevřeli pro veřejnsot obecní knihovnu v krásných
prostorách nového Obecního domu, kde je součástí víceúčelového kulturního sálu.
Nabízíme přes 3000 svazků knih, beletrie i literatury naučné a to pro čtenáře od
nejmenších až po ty nejstarší. V knihovně je možné i posedět a číst si, do budoucna
počítáme i s odběrem časopisů a s ev. malým občerstvením za režijní cenu. Přijďte se
podívat, věříme, že se stanete pravidelnými návštěvníky. Provozní doba knihovny
a čítárny je úterý 14 - 19 hod (i v letních měsících).
Současné poplatky služeb jsou:
Zápis nového čtenáře 10 Kč
Roční evidenční poplatek - děti do 15 roků 10 Kč, dospělí 20 Kč
MUDr. Hana Staňková, knihovnice
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OBECNÍ DŮM SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN
Provoz v bývalé školní budově byl po generální opravě a přestavbě na Obecní dům zahájen 25. dubna 2008. Slavnostního
přestřižení pásky se společně s dětmi z nové mateřské školy
ujala paní učitelka Staňková, která v řícmanské škole prožila
téměř celý svůj profesní život. Slavnosti se také zúčastnili
hosté z Krajského úřadu JmK a představitelé okolních obcí.
Obecní dům zahrnuje mateřskou školu, obecní knihovnu,
cvičebnu TJ Sokol Řícmanice, víceúčelový kulturní sál a v
neposlední řadě zde bude mít od léta letošního roku sídlo
Obecní úřad. Prostory školky a obecního úřadu jsou z velké
části vybaveny nábytkem, který je sponzorským darem. Ten se
podařilo vyjednat panu Václavu Prokopovi. Rádi bychom mu
touto cestou poděkovali za jeho vynaložené úsilí, které přineslo
obci nemalé úspory.
Generální oprava zahrnuje také řešení
přilehlé zahrady. Projekt počítá s využitím pro
mateřskou školu i veřejnost. Některé práce již
započali občané svépomocí na brigádách, pro
děti již byly zakoupeny dřevěné průlezky,
domeček a skluzavka, které budou v nejbližší
době na hřiště instalovány. Nebude chybět
ani pískoviště a závodní dráha pro tříkolky a
jiná přibližovadla.
Patrik Heger a Alena Komárková

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÍCMANICE
V naší obci od března 2008 začala provozovat svou činnost mateřská škola. Od
března začalo chodit do školky 17 dětí a na 3 děti se těšíme v září 2008, kdy k nám
přijdou z MŠ Bílovice nad Svitavou a školka bude naplněna. Tyto první měsíce
provozu školky byly velmi rozmanité. Děti a jejich rodiče se seznamovali s provozem
školky, poznávali jsme společně s dětmi co nám ve školce vyhovuje a co naopak
nevyhovuje, co zvládáme a co se teprve musíme naučit a jak budeme pracovat
v prvním školním roce 2008/2009 Mateřské školy Řícmanice od září 2008. Na
webových stránkách obce jsou k nahlédnutí některé dokumenty školky a fotografie dětí
ve školce. Po čtyřech měsících provozu nové školky jsme udělali dohromady s dětmi
kus práce i když není ještě všechno tak, jak bychom si představovali a chtěli. Ale jak
se říká: „Každý začátek je těžký……“.
Obracím se na Vás, kdo máte zájem, čas a chuť jakkoli pomoci školce, ať finančně
nebo pracovně na brigádách na zahradě MŠ, budeme velmi rádi a uvítáme každou
pomoc. Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a vstřícnost, kontaktovat můžete mne na
telefon 724 25 24 30 nebo e-mailem hanajanos@seznam.cz. Já, jako ředitelka MŠ
pevně věřím tomu, že naše školka bude přínosem pro život v obci a bude jen a jen
rozkvétat ke spokojenosti dětí, rodičů a občanů Řícmanic.
Příjemnou dovolenou a dětem hezké prázdniny přeje
Mgr. Hana Janošková
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A ZASE HODY
Letošní Řícmanské hody se budou konat výjimečně poslední srpnový víkend a to
v sobotu 30. srpna 2008. Hrát bude již čtvrtým rokem osvědčená dechová muzika
Žadovjáci. Vypadá to, že letos se opět sejde početná krojovaná chasa. Proto ti, kdo
ještě nemáte objednaný kroj pro sebe či děti, neváhejte! Prosíme také skupinu
„dědků“, aby neotáleli. Další možnost objednání krojů bude ve čtvrtek 19. 6. 2008 od
18 do 18.30 v salónku nebo na zahrádce restaurace U Lajcmanů. Je nutné uhradit
zálohu.
Ceny krojů :
dívčí, chlapecký - 200 Kč (záloha 100 Kč)
dámský - 450 Kč (záloha 200 Kč)
pánský - 350 Kč (záloha 200 Kč)
Hodovou atmosféru si v závěru prázdnin připomeneme filmovou vzpomínkou na hody
loňské, které jsme neviděli celé. Děti již nyní pilně trénují lidové pásmo pro vedením
Hanky Janoškové.
Hodům bohužel předchází docela velká dřina, obzvláště týden před samotnou akcí.
Proto žádáme všechny, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, aby pomohli. O přípravných
pracích vás budeme včas informovat. Společně se dílo určitě podaří.
Ať žijó hody 2008!
Ivana Hegerová, za organizační výbor

ZNIČENÝ HISTORICKÝ KŘÍŽ NA NÁVSI
Náves tvořila odpradávna srdce každé vesnice a řícmanické
náměstíčko, náves, nebo chcete-li dědina nebyla a není výjimkou. Do poloviny 20. století patřili ke koloritu naší návsi
rovněž kaplička, stojící poblíž č.p. 31 a křížek, který měl své
místo před chalupou č.p. 1. Po válce byla již značně zchátralá
kaplička zbořena a za dalších několik roků potkal stejný osud
i křížek. Do té doby zůstával symbolem naděje, víry i loučení.
Dnes můžeme pouze konstatovat, že křížek byl velmi starý,
snad ze 17. nebo 18. stol. Zřizovatel křížku nebyla babická
fara, nýbrž buď soukromá osoba, obec či spolek. Křížek byl
postaven jako poděkování za Boží ochranu před morovou či
jinou epidemíí, která naši obec tehdy minula. Vždyť i po
ústupu moru, ještě v 19. století, bylo běžné, že si např.
cholera vyžádala mnoho životů a tyto epidemie se vyskytovaly
i v našem okolí.
Později se zde setkávali občané při různých příležitostech. Z Řícmanic chodívalo
každoročně na mariánský svátek, 8. září, procesí farníků na pouť do Sloupu, přičemž
se pokorní a zbožní občané shromažďovali k této cestě právě u křížku na návsi.
Z tohoto místa pak vedla i jejich cesta poslední. Při pohřbech se právě tady mohli
řícmaničtí rozloučit se svým zemřelým, který byl poté povozem převezen přes Močílky
do Babic na mši a do 30. let minulého století i na babický hřbitov. Zde je nutno
připomenout, že Řícmanice patřily a dodnes patří jako farnost k Babicím nad Svitavou.
A protože kostel některým bohabojným občanům vždy chyběl, chodívali se ke křížku
modlit. Jak již bylo výše uvedeno, křížek byl zbořen v 50. letech minulého století
a o jeho dalším osudu nemáme žádné zprávy. Nevíme, zda byl odvezen do starého
železa, či byl třeba schován na hřbitově. S jistotou můžeme pouze potvrdit, že se
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zachovala soška Panny Marie, která tvořila součást této památky. Doufejme, že se
nám někdy podaří vypátrat o křížku více informací. Snad budeme někdy vědět, kdy byl
postaven, kdo se na realizaci této stavby podílel a jaká byla její historie.
Obec se v poslední době zasazuje o renovaci a opravu stávajících křížků, pomníku
a některých významných hrobů na hřbitově. Nabízí se otázka, zda by se neměl dávný
symbol naší návsi – křížek se soškou Panny Marie - znovu obnovit. Zajímalo by nás,
jaké máte na obnovení názor. Rovněž bychom byli rádi za jakoukoliv další informaci
o tomto křížku, či jeho fotografii. V této věci kontaktujte paní Jiřinu Krajíčkovou.
Jiřina Tomková
50. a 60. léta minulého stolení církevním a náboženským stavbám nepřála. Bohužel
doba byla taková, že o existenci nebo neexistenci těchto svědků historie rozhodovali
demagogové a ideologičtí komunističtí funkcionáři. Tak tomu bohužel bylo dle pamětníků i v Řícmanicích. Aktéři demolice historické památky prokázali slepé ideologické
přesvědčení a naprostou neúctu k historickým hodnotám a tradicím, které křesťanství
představovalo a představuje. Křížek byl zdemolován a jeho artefakty nenávratně
zničeny patrně někdy v létech 1950 - 1953. Původní mramorová soška Panny Marie
(výška cca 75 cm) se od roku demolice nachází v úschově u rodiny Kalodových –
Hegerových.
Funkcionáři, kteří ničili hodnotu, jež sami nevytvořili, byly určitě nedůslední. Vycházím
z toho, že tak obrovská stavba jakou tento kříž podle dobové fotografie byl, musela mít
také odpovídající základy. To jsem si ověřil při opravě křížku u Kanic. Není vůbec
vyloučeno, že se pod nánosem historických vrstev v parčíku před naším domem stále
nachází alespoň části této stavby. Tato skutečnost ve mně vyvolává nutkání jít kopat.
Patrik Heger

SOKOL V LÉTĚ
Naši cvičenci dopilovávají poslední nepřesnosti ve skladbách, které předvedou ve
dnech 21. a 22. června 2008 na Sokolském sletu pod Ještědem v Liberci. Naši
jednotu bude reprezentovat ve skladbě Ta naše písnička pro věrnou gardu 12
cvičenců a ve skladbě Malá hezká chvilka pro ženy s kuželi také 12 cvičenců.
Od 1. července jsme pro naše členy a příznivce připravili opět pravidelné lekce
aerobiku a aqua aerobiku na místním koupališti. Více na straně 12.
V letních měsících se také budete moci těšit na letní maškarní karneval pro děti
a plavecké závody pro všechny věkové kategorie.
V jednání je také zápůjčka spinningových kol. Spinning je jízda na stacionárních
kolech pod vedením lektora za doprovodu hudby. Je skvělým pohybem pro ty, kteří
chtějí vypnout - prostě jen jet na kole a nepřemýšlet např. nad choreografií u aerobiku,
nejúčinněji spalovat přebytečné zásoby tuku a také zlepšit si svoji kondičku. Pokud
bude dostatečný zájem, budou si moci tuto skvělou sportovní aktivitu vyzkoušet zdatní
jezdci i ti, kdo spinning nikdy nejeli v termínu 1.-7.9.2008 v naší cvičebně ve škole.
Ivana Hegerová, TJ Sokol

JARNÍ DĚTSKÝ VÍKEND SE SOKOLEM
TJ Sokol Řícmanice se rozhodl pro děti připravit zase něco nového. Všechno začalo
v sobotu 17. května po obědě. 24 dětí ve věku od 5 do 10 let s batohem, karimatkou
a spacákem se na návsi rozloučilo s rodiči a odešlo do tělocvičny v nově
zrekonstruované škole. Zde si každý rozložil karimatku na to nejsprávnější místo pro
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večerní usínání a zahráli pár seznamovacích her. Pak jsme cestou lesem ke studánce
plnili úkoly, posvačili a našli sladký poklad. Na Vinohrádkách na nás čekala paní
starostka Lenka Lišková s pomocníky a koníčky a děti se mohly povozit. Po rozdělání
ohně a opečení špekáčků jsme cestou zpět do „tábora“ plnili další úkoly. Večer jsme si
zahráli ještě pár her, předvedli pantomimou písničku a pohádku a šli spát. Spíš než
únava děti uspala večerní bouřka.
Nedělní ráno začalo rozcvičkou u koupaliště.
Po snídani jsme si zahráli několik her a pak
přichystali stoly ke kreslení. A že vznikly
kresby opravdu zdařilé, se můžete
přesvědčit před cvičebnou Sokola, kde dětmi
namalovaný kalendář nám bude připomínat
tuto zdařilou akci. Na oběd už byly děti
doma. Věříme, že se všem náš dvoudenní
tábor líbil a že se při Podzimním dětském
víkendu zase setkáme.
(více fotografií na www.ricmanice.cz
Kulturní a sportovní akce)

v sekci

Eva Olešovská, Michal Olešovský, TJ Sokol

VYDAŘENÁ SEZÓNA SK ŘÍCMANICE
Před dvěma závěrečnými zápasy této sezóny (hrají se po uzávěrce tohoto vydání)
můžeme konstatovat, že mužstvo v této sezóně hrálo o přední příčky tabulky. To je
oproti minulým ročníkům, ve kterých jsme bojovali o záchranu, výborné umístění.
Tabulka dvě kola před koncem soutěže
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Řečkovice
Slatina
Žebětín
Řícmanice
Chrlice
FC Svratka B
MCV
Sparta B
Mor. Slavia B
Lokomotiva
Obřany
Medlánky B
Jundrov
Bosonohy B

body
59
52
47
37
34
33
33
32
31
30
29
28
22
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Do mužstva se vrátil z hostování Michal Sedlář a na hostování přišli David Zalaba
a Josef Havel, kteří byli oporami obranné respektive záložní řady. Nejlepšími střelci
mužstva byli Roman Horák a Tomáš Zbořil. Jsou před námi poslední dvě kola a to na
domácím hřišti. 8.6. se mužstvo utká s mužstvem Sparty „B“ a na poslední zápas
přivítáme 14.6. mužstvo Lokomotivy.
Jsme rádi, že na domácí zápasy si našli cestu i naši fanoušci, kterým patří za to dík.
Výkony mužstva před diváckou kulisou stoupaly, jen škoda, že naše domácí zápasy
proti slabším soupeřům dopadly prohrou.
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Na našem hřišti hrál jarní část soutěže i Sokol Babice nad Svitavou. Mužstvo mužů
odehrálo na hřišti 5 zápasů a mužstvo žáků 4 zápasy. I na tyto zápasy chodilo mnoho
sportovních příznivců jak z Řícmanic tak i z okolních vesnic. Vrcholem bylo derby
Babice-Ochoz na které přišlo cca 200 diváků.
Jak jste si již určitě všimli, sportovní klub s pomocí finanční dotace obce vyměnil staré
zrezivěné pletivo za nové oplocení kurtů. Toto pletivo je již potaženo plastem. Natřeli
se stávající sloupky a obrubníky kolem celých kurtů. Byla položena jako každoročně
nová antuka. Tím chceme všem členům a příznivcům sportu, zejména tenisu, zpříjemnit sportovní výkony strávené na tenisových kurtech. Doufáme, že společně s obecním
úřadem najdeme společnou řeč na zkvalitnění celého sportovního areálu a zázemí.
Sportovní klub se jako tradičně podílel na Dětském dnu, který se konal 7.června 2008
na fotbalovém hřišti. Připravuje také letošní Řícmanské hody.
Roman Kubíček, SK

POZOR NA FILTROVANÝ MED
Tento produkt se již objevuje i na našem trhu, na etiketách je uveden, někde malým
písmem. A některý zákazník si může myslet, že co je filtrované, je kvalitní a lepší než
nefiltrované! Je tomu tak skutečně.
Ultrafiltrovaný med – krok kupředu nebo zpět v kvalitě potraviny?
Vyhláška pojednávající o požadavcích na kvalitu medu a jeho zpracování jasně
stanoví, že do medu, má-li být jako potravina, která je produktem včel, pro zákazníka
deklarován, nesmí být žádné další látky přidány – ovšem ani z něho odebrány (s výjimkou odstranění hrubších, převážně voskových příměsí). Přesto však připouští tzv.
filtrovaný med, což je ve skutečnosti med ultrafiltrovaný.
Je-li med zpracováván do obchodního balení, je nezbytností vícestupňová filtrace.
Provádí se cezením zpravidla nejprve na hrubších sítech, následně průchodem tkaninovými filtry. To vede k odstranění všech dalších větších mikroskopických částic, které
jsou sice pouhým okem obtížně viditelné, avšak mohou být příčinou zákalu a rychlejší
krystalizace medu. Med tím získá spotřebitelsky žádoucí vzhled, nikoli však již lepší
chuťové či biologické kvality.
Zdokonalování filtračních technologií vedlo již v 80. letech min. století a zejména pak
od konce 90. let k rozvoji metod ultrafiltrace medu, tj. cezení na filtrech s velikostí
otvorů pod 10 mikrometrů. Metoda umožní spolehlivě odstranit prakticky veškeré
mikroskopické příměsi medu a ponechat tak pouze tekutý „chemický“ podíl. To má
i další „výhodu“ pro výrobce. Odstraněním pylových zrn mizí hlavní důkaz o původu, tj.
již není možno prokázat z jakých rostlin a z kterých oblastí tento med pochází.
Odtud je pak již jen krůček k dalším manipulacím s medem – smísení s medem, který
neprodělal ultrafiltraci a tyto, ovšem jiné a na trhu žádoucí znaky, svého původu
obsahuje. Je pak často nemožné dokázat, že produkt není tím, za který se vydává –
za jiný, v daném okamžiku lépe obchodovatelný med.
Co říci závěrem? Med je přirozený, stabilní a přitom biologicky aktivní produkt. Tím by
měl zůstat. Postupy vycházející z dalšího zpracování ultrafiltrovaného medu tomu
ovšem nepomáhají. A proto nejmenší riziko koupě ultrafiltrací poškozeného medu má
prozíravý zákazník a milovník kvality při nákupu medu přímo u svého včelaře. Tento
způsob totiž umožňuje tu nejlehčí dohledatelnost původu kupovaného zboží. (zdroj:
www.medeu.cz)
Ing. František Pantůček, ZO ČSV Bílovice n/Svit.
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HASIČI INFORMUJÍ
Hasičská pouť ve Křtinách, letos 28. dubna, proběhla jako vždy k plné spokojenosti jak
pořadatelů tak účastníků. Bylo se na co dívat, každý si přišel na své. Průvod
představitelů sborů ve slavnostních uniformách, historická i současná technika,
slavnostní mše, vysvěcení praporů a nové techniky, program mladších i starších
děvčat, ukázky zásahů od koňských stříkaček až po nejmodernější techniku a dobrá
hudba, jídlo i pití. Všichni odcházeli s dobrým pocitem a spokojený se svým svátkem
mohl být i svatý Florián, patron všech hasičů, zedníků a kominíků.
17. května se uskutečnil v Bílovicích nad Svitavou další ročník česko - slovenských
závodů malotraktorů do vrchu Ecce Terra. Naše zásahová jednotka ve spolupráci
s místní jednotkou prováděla požární asistenci a pořadatelskou službu. Počasí přálo,
ale oproti minulým ročníkům ubylo jezdců a ani divácký rekord nebyl překonán. Přesto
se akce vydařila, jezdci i diváci se bavili a odcházeli s dobrou náladou, připravení
zúčastnit se i příští rok.
Obec, na naše doporučení, zveřejnila záměr prodat zásahový vůz Praga V3S. Vozidlo
je vedeno jako DA (dopravní automobil na čerpadlo PS 12 a posádku s vybavením).
Protože chybí prostory na parkování, stojí vozidlo venku na soukromém pozemku
a počasí se již na jeho stavu notně podepsalo. Udržet ho v zásahuschopném stavu
vyžaduje značné úsilí a finanční prostředky a je pro obec spíše přítěží. Na dopravu PS
12 jsme zažádali o bezplatný převod dodávky VW Transporter z vyřazeného majetku
Ministerstva vnitra, která poslouží i pro jiné účely a snadněji se bude udržovat
a garážovat.
Milan Stejskal, SDH a JSDHo

Z AKTIVIT MÍSTNÍCH SENIORŮ
Na 13. března připravili místní senioři druhou zajímavou přednášku z cyklu “Historie
Řícmanic a našeho regionu“ . Lektorem byl i tentokrát pan Bořivoj Nejezchleb,
přednášel a na dotazy posluchačů odpovídal v zasedací místnosti Obecního domu –
krásně přestavěné škole. Mezi 63 účastníky bylo 17 z okolních vesnic, což svědčí
o zajímavosti přednášky. Lektor zmínil velký přínos, kterým mu v přípravě přednášky
byla „Páralova kronika“ zapůjčená naším obecním úřadem.
Nad očekávání velký zájem byl tentokrát o jarní zájezd. Celkem 49 účastníků se ve
čtvrtek 29. května vypravilo do Lednice a okolní přírodní rezervace. Zde byla
připravena prohlídka krásného renesančního zámku, uskutečnila se prohlídka
nedalekého Janova hradu. Několik zdatných důchodců absolvovalo i výstup na známý
minaret. Zážitkem byla procházka upraveným a právě krásně rozkvetlým zámeckým
parkem. Unaveni a plni dojmů se důchodci v odpoledních hodinách přemístili do
zájezdového vinného sklípku U Dufků v Bořeticích, kde po občerstvení a požití
dobrého vínka pobesedovali a pozpívali. K uskutečnění krásného a účastníky
pochváleného zájezdu rozhodující měrou finančně přispěl obecní úřad.
V pátek 11. července se od 19.30 bude konat v sále restaurace U Lajcmanů již
9. setkání seniorů. Těmto večerům se dostává stále větší obliby nejen u místních, ale
i u přespolních návštěvníků. Příjemné prostředí sálu, výborná hudba, občerstvení
a dobré víno spolu s dobrovolným vstupným nabízejí podmínky pro pohodové
posezení. Srdečně jsou zváni všichni senioři, jejich příznivci a přátelé.
Karel Matuška
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OBECNÍ KOUPALIŠTĚ V ROCE 2008
Provoz bude zahájen v druhé polovině června. Provozní doba koupaliště je
od 9 do 19 hod.
Vstupné:
Ceny pro občany s trvalým bydlištěm v Řícmanicích - permanentky:
Dospělí
275 Kč/osoba
Děti do 15 let:
110 Kč/dítě
Večerní koupání úterý a čtvrtek od 19 do 20,30 hod je pro občany s trvalým bydlištěm
v Řícmanicích na tyto permanentky zdarma.
Jednodenní vstupné: (platí i pro občany, kteří nemají v obci trvalé bydliště)
Celodenní
Odpolední
Dospělí:
50 Kč
30 Kč
Děti do 15 let:
30 Kč
10 Kč
Permanentky pro občany, kteří nemají v obci trvalé bydliště:
Dospělí
440 Kč/osoba
Děti do 15 let:
220 Kč/dítě
Děti předškolní a důchodci nad 65 let mají vstup zdarma. Permanentky pro občany
s TP v obci se prodávají na obecním úřadě. Ostatní vstupenky u pokladny na
koupališti.
Děkujeme všem brigádníkům a řícmanským hasičům, kteří se podíleli na přípravě
zprovoznění kopaliště. Jejich každoroční pomoc je pro obec důležitou oporou.
-----------------------------------------------------------------

HODY 2008 - Objednávání krojů
ve čtvrtek 19. 6. 2008 od 18 do18.30 v salónku nebo na zahrádce restaurace
U Lajcmanů. Je nutné uhradit zálohu. Více na str. 7.
----------------------------------------------------------------

TJ Sokol Řícmanice pro vás připravil na koupališti
AEROBIK POD ŠIRÝM NEBEM
každé úterý a čtvrtek od 19 hod. (od 1. 7. 2008), Vstupné: 40 Kč, 20 Kč členové
AQUA AEROBIK
první lekce ve středu 2. 7. 2008 od 19 hod.
Vstupné: 50 Kč, 30 Kč členové
-----------------------------------------------------------------

9. SETKÁNÍ SENIORŮ
11. července 2008 od 19.30 v sále restaurace U Lajcmanů
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.
Pro tisk upravily: Ivana Hegerová, Alena Komárková
Neprošlo jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo 15. 6. 2008.
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