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Něco končí, něco začíná (úvodní slovo starostky)
Ohlédnutí za Řícmanskými hody
Zprávy z obecního úřadu (obecně závazné vyhlášky, ...)
Informace z organizací (Sportovní klub, Sokol, SDH)
Z historie naší obce (společenský život, hody)

Něco končí, něco začíná
Letní měsíce končí a život se vrací do zaběhnutých kolejí – škola, zaměstnání,
podzimní práce na zahrádkách, …
Pro Obec znamenalo léto, kromě jiného, zajistit provoz koupaliště. Podařilo se
překonat každoroční problémy s „hygienou“ a sezona zdárně začala. Počasí v červnu
i červenci přálo koupajícím se a tím i obecní pokladně. Chladný srpen přinutil
zastupitelstvo obce v závěru měsíce provoz ukončit. Pokud budeme chtít koupaliště
otevřít i příští rok, jsou tu nekompromisní požadavky hygieny – cirkulace vody, horní
přepad, sociální zařízení atd. S tím bude spojena velká investice, kterou obec ze
svého rozpočtu rozhodně není schopna financovat. Proto se již letošní podzim musíme
intenzivně věnovat shánění finančních prostředků na plánovanou rekonstrukci.
Začátkem září byly zahájeny stavební práce na budově bývalé školy. V tomto roce
bude zrekonstruována střecha včetně krovů a provedeno připojení na kanalizaci –
jedná se o sdruženou přípojku, která se týká více nemovitostí.
Do konce roku by měly být též hotovy projekty odkanalizování obce. To pro obec
znamená možnost požádat o dotaci na provedení odkanalizování celé obce. Současně
s tímto budou vypracovány projekty řešící zásobování všech lokalit obce pitnou vodou.
Asi všichni s nelibostí zaznamenali zvýšený provoz v obci, který je důsledkem
uzavření obce Ochoz. Tato situace by měla trvat nejdéle do 30. 9. 2006. Věřme, že se
„Ochozákům“ podaří vše stihnout ve stanoveném termínu. Po ukončení objížďky by
mělo zastupitelstvo Jihomoravského kraje uvolnit finanční prostředky na nejnutnější
opravy havarijního stavu vozovky, především v části blíže ke Kanicím. Do budoucna
se snad podaří, aby kraj investoval do celkové rekonstrukce vozovky. Na popud obce
již proběhla předběžná jednání. V příštím roce by měla být vyprojektována silnice
i s potřebnými zálivy pro autobusové zastávky, chodníky atd. Je nám všem jasné, že
v Jihomoravském kraji jsou horší silnice než ta naše, i přes to se budeme o její
rekonstrukci snažit.
Jak bylo v úvodu řečeno –„něco končí, něco začíná“. V říjnu bude končit pro současné
zastupitelstvo obce volební období. Dva roky, po které zastupitelstvo fungovalo, je
příliš krátká doba, aby se stihlo vše, co bychom rádi uskutečnili. Je tu ještě mnoho
plánů, projektů a věcí k vylepšení a dokončení. Ale kde je vůle, tam je i cesta.
Doufejme, že události příštích dní se budou vyvíjet ve prospěch naší obce.
Lenka Lišková, starostka
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Informace z Obecního úřadu
Ztráty a nálezy
V prostoru nad Vyhlídkou byly v lese nalezeny klíče od auta. Nálezce je odevzdal dne
28.8.2006 na Obecní úřad, kde jsou uloženy k možnému vyzvednutí.
Informace ze Sdružení obrany spotřebitelů (SOS):
Možná se někteří z Vás již setkali s tím, že byli nuceni zaplatit za přesměrování
internetu na linku se zvýšenou tarifikací nebo byli poškozeni v dodávce elektřiny. SOS
se touto problematikou zabývá a k Vaší informaci předkládáme možná řešení dvou
problémů.
Spotřebitelé, kteří zaplatili za přesměrování internetu, se mohou domáhat svých práv
Dle stanoviska veřejného ochránce práv Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
nesprávně rozhodoval o stížnostech proti vyúčtování za nevědomé přesměrování
internetového připojení prostřednictvím tzv. dialeru na linku se zvýšenou tarifikací.
Spotřebitelé se mohou po ČTÚ domáhat náhrady způsobené škody.
Na Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) se v uplynulých letech obracely stovky
spotřebitelů poškozených dialery se škodou v řádech tisíců až desetitisíců korun.
Z obav ze sporu s velkou společností i z důkazní nouze (některé dialery se
automaticky vymazávaly z disku počítače) se spotřebitelé neodvážili jít k soudu, policie
v trestním řízení podané případy odložila a Český Telecom po spotřebitelích na
základě rozhodnutí ČTÚ vymáhal zaplacení.
Ombudsman nyní napadl postup ČTÚ, když v něm shledal závažná pochybení. Dle
jeho názoru není ČTÚ kompetentní pro rozhodování o oprávněnosti vyúčtování za
službu obsahu, která tvoří většinu z vyúčtování prostřednictvím linky se zvýšenou
tarifikací, a pokud tak učinil, jsou jeho rozhodnutí nicotná. V případech, kdy nesprávný
postup ČTÚ v této kauze způsobil uživatelům škodu, měli by poškození uživatelé její
náhradu vymáhat po ČTÚ.
Dle vyjádření ombudsmana došlo i k porušování dalších právních předpisů. Zejména
tím, že docházelo k omezení telekomunikačních služeb, když poškození spotřebitelé
nebyli ochotni zaplatit za podvodně přesměrované připojení. Ombudsman zároveň
vyzývá k účinné spolupráci s ČTÚ v této věci i Českou obchodní inspekci, která zde
svou působnost dosud odmítala.
„Rádi bychom vyzvali poškozené uživatele, aby nás o každém pokroku v této věci
informovali. Jde o vleklou kauzu, kde dílčí informace od jednoho spotřebitele mohou
pomoci i všem ostatním. To dokazuje i tento příklad s podáním k veřejnému ochránci
práv.,“ uvedl právník SOS Martin Reisinger.
Rozhodnutí ombudsmana bude zveřejněno na internetové stránce
www.spotrebitele.info.
Návrh postupu pro uživatele poškozené přesměrováním internetového připojení
Uživatelé, o jejichž stížnosti ČTÚ pravomocně rozhodl, mohou podat doporučeným
dopisem zaslaným na ČTÚ návrh na zahájení přezkumného řízení, a to do 1 roku od
nabytí právní moci rozhodnutí. V tomto dopise je žádoucí se též odvolat na rozhodnutí
ombudsmana, které dokumentuje nesprávný postup ČTÚ.
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Uživatelé, o jejichž stížnosti bylo pravomocně rozhodnuto již dříve než před rokem,
mohou uplatnit u ČTÚ písemně požadavek na náhradu škody, která jim vznikla jeho
nesprávným úředním postupem. Právo na náhradu škody se promlčuje 3 roky ode
dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (tzn. ode dne,
kdy se poškozený dozvěděl o tom, že ČTÚ vůči němu postupoval nesprávným
úředním postupem). Za škodu lze považovat částku nad běžný tarif internetového
připojení.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů ČR
tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info, sos@spotrebitele.info
Spotřebitelé mohou požadovat náhradu za nekvalitní dodávku elektřiny
Díky nové vyhlášce mají nyní odběratelé elektřiny větší práva při požadování náhrad
za nedodržování podmínek dojednaných ve smlouvě.
Od 1. ledna letošního roku je v platnosti vyhláška č. 540/2005 Energetického
regulačního úřadu (ERÚ), která stanovuje základní pravidla, kterými se musí řídit
provozovatelé distribučních soustav, provozovatel přenosové soustavy a obchodníci
s elektřinou při poskytování svých služeb zákazníkům a která významně posiluje práva
odběratelů elektřiny.
Jedná se o soubor postupů při řešení situací, které mohou nastat v souvislosti
s odběrem elektřiny zákazníkem. Tato vyhláška vymezuje, co se rozumí standardním
řešením jednotlivých typů vzniklých situací a definuje takzvané garantované standardy
kvality dodávky a služeb v elektroenergetice.
Standardy kvality dodávek a služeb se rozumí především určení lhůt pro odstraňování
poruch na zařízení a postupů při přerušení dodávky, při vyřizování stížností zákazníků
na poskytnuté služby a při odstraňování příčin těchto stížností. Na rozdíl od předchozí
právní úpravy vymezuje nová vyhláška nárok na náhradu za nedodržení standardů
a lhůty pro uplatnění těchto náhrad.
Od 1. 7. 2006 nabývají účinnosti důležitá ustanovení vyhlášky, na základě kterých
mohou koneční zákazníci požadovat náhradu za nedodržení vyhláškou definovaných
standardů pro dodávky elektřiny.
Zákazník uplatňuje stížnosti a nároky na náhradu u toho subjektu, se kterým má
uzavřenou smlouvu a kterého se příslušný standard týká. Pro většinu zákazníků z řad
domácností však platí, že mají uzavřenou tzv. smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny, to znamená, že jak stížnosti na nedodržování standardů v oblasti
distribuce (dopravy elektřiny), tak stížnosti týkající se vlastní dodávky silové elektřiny
jsou uplatňovány u jednoho subjektu, kterým je příslušný obchodník s elektřinou.
Vyhláška například určuje, do jaké doby musí být obnovena dodávka elektřiny po
poruše, jakým způsobem musí být vyřízena reklamace na sníženou kvalitu elektřiny,
v jakých termínech musí být umožněna distribuce elektřiny, jak má být postupováno
v případě stížnosti na správnost měření elektřiny, nebo určuje dodržení termínu
schůzky mezi provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem. Je vhodné upozornit
na to, že lhůty pro uplatnění náhrad a jejich výše se u jednotlivých typů standardů liší.
Náhrady za nedodržování standardů uvedené ve vyhlášce však nejsou náhradami
vzniklé škody, případnou vzniklou škodu může zákazník vymáhat soudní cestou.
4

Úřad bude sledovat jak dodržování jednotlivých standardů, tak i celkovou plynulost
přenosu a distribuce elektřiny. K výsledkům vyhodnocení dodržování standardů kvality
dodávek a služeb v elektroenergetice bude úřad do budoucna přihlížet při stanovení
regulovaných cen.
Příslušnou vyhlášku č. 540/2005 lze stáhnout z webové stránky ERÚ na adrese
www.eru.cz sekce Legislativa.
Obecně závazné vyhlášky a jejich dodržování
V letních měsících se vyskytlo několik případů, kdy byli občané, kteří šli nakupovat,
napadeni psem uvázaným na některé části budovy nákupního střediska. V jednom
případě byl člověk dokonce pokousán. Byl následně lékařsky ošetřen a jeho stížnost
postoupena k projednání „Komisi pro projednávání přestupků“ Města Šlapanice, se
kterým má naše obec uzavřenu pro tuto agendu veřejnoprávní smlouvu, jako
přestupek proti platné obecně závazné vyhlášce.
Dále se neustále vyskytují případy volného pobíhání psů po trávnících na Masarykově
náměstí. Zde upozorňujeme rodiče, aby připomněli i svým dětem, které sem vodí psy,
že zde psi pobíhat nesmí. Na trávníku si hrají malé děti a psí exkrementy nejsou pro
ně právě ta nejlepší hračka.
Rovněž na místním hřbitově platí zákaz vodění psů.
Pro osvěžení připomínáme, co platí dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2000 „O pohybu
psů a zajištění čistoty a pořádku v souvislosti s pohybem psů v obci Řícmanice“ :
Článek 2
Osoba, které je pes svěřen či která ho doprovází:
(1) Je povinna psa (psy) při pohybu s ním (s nimi) na veřejném prostranství mít vždy
opatřeného náhubkem. Pes se může pohybovat na volno, ale musí být od osoby,
která ho doprovází vzdálen na dohled (tj. max 10 – 15m).
Je zakázán volný pohyb psů na trávnících na Masarykově náměstí a u pomníku
padlých.
(2) Není povinna mít psa na veřejných prostranstvích opatřeného náhubkem, a to
v případě, že se jedná o psa velmi malé rasy a s malou tlamou či o psa velmi
malé rasy se spodním předkusem (např. pražský krysařík, šitzu, mops, pekinéz
apod.)
(3) Je povinna neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy apod.) způsobené
zvířetem na veřejném prostranství či veřejně prospěšném zařízení.
(4) Nesmí uvazovat psa k žádným částem budovy nákupního střediska v obci.
(5) Je povinna zabránit vstupu psa
na veřejně přístupné sportoviště,
koupaliště, areál hřbitova, areál bývalé školy – vstup do veřejné knihovny,
do budovy obecního úřadu, hasičské zbrojnice.
(6) Je povinna, učinit vždy všechna taková opatření, aby pes, kterého doprovází
nezpůsobil na veřejných prostranstvích škodu, či neporanil jiné zvíře nebo
člověka.
Článek 3 - Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout jako
přestupek dle §§ 46-48 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů,
nejde-li o jiný správní delikt postižitelný dle zvláštních předpisů zák.č. 128/2000Sb. o obcích
(obecní zřízení), nebo o trestný čin.

Věříme, že občané pochopí účel této vyhlášky a budou ji dodržovat.
Ing. Luběna Prokopová
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Změna termínu svozu odpadů
Od měsíce září změnila firma AVE CZ den svozu komunálních odpadů. Svoz bude
prováděn pravidelně v úterý. Od 15.9.2006 do konce roku 1x za 14 dní.

Kontroly v obchodě
Naše obchodní středisko od začátku tohoto roku provozují Hanka a Zdeněk
Olejníčkovi. Jako jediní se přihlásili do výběrového řízení, které bylo vypsáno z důvodu
podání výpovědi nájmu předešlé nájemnice paní Romany Nossové. Nabízejí služby,
o kterých se nám občanům Řícmanic mohlo léta předešlá jen zdát. Např. otvírací doba
ve všední den do 19 hod a také v neděli, pečivo i v podvečer, široký výběr čerstvých
uzenin, mléčných výrobků, mražených výrobků, ovoce a zeleniny, dále prodej novin
a časopisů, krmení pro domácí zvířata atd. Některým občanům je i tohle málo. Za
8 měsíců provozu náš obchod navštívili nejméně 10 krát zástupci státních institucí jako
např. Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní
veterinární správa Brno–venkov. Důvod? Upozornění občanů, samozřejmě anonymní.
A tak se také může stát, že trpělivost nájemníkům brzy dojde a jak se říká, zabalí to
tady. Co z toho pro nás občany plyne? Že obchod bude možná zavřený, protože
zájemci o pronájem se zrovna dvakrát nehrnou a nám nezbude než jezdit na nákupy
do Bílovic či Brna. Zkusme problémy nejdříve řešit přímo na místě s nájemníky nebo
prostřednictvím Obecního úřadu. Možná, že náprava pak proběhne rychleji a starosti
si ušetří obě strany. Vždyť zájmem nás všech je spokojený zákazník!
Ing. Lenka Lišková, starostka

Řícmanské hody 2006
Je za námi další ročník Řcímanských
hodů. Jeho přípravy byly v letošním
roce narušeny rozmary letního
počasí. Protože nemáme „mokrou
variantu“ této akce, neboť i jediná
větší místnost v obci (sál restaurace
U Lajcmanů) je malá, byli jsme tlačeni
ne příliš příznivou předpovědí počasí
zajistit několik stanů. O to více nás
potěšila slunečná a teplá sobota 3.
září. Stany posloužily jako slunečníky
a večer mírně ochránily před
průvanem a chladem. Odpolední část
navštívilo cca 350 dospělých hostů a skoro 40 dětí. Počet krojovaných nám mohou
závidět ve všech okolních obcích, blížil se stovce. Obdivuhodný je i elán, který mají ti,
co pořádali hody dříve. Prodali jsme cca 230 l vína. Když nepočítám děti, vychází
spotřeba tohoto moku cca 0,6 l na osobu. A to neberu v úvahu, že mnozí drobní
výrobci si přinesli víno svoje. Těší nás, že i vína místní produkce konkurují značkám
jako např. Znovín Znojmo. S májí si letos stárci poradili hravě, měřila 27 m a byla
štíhlá jako laň. Prostě tak, jak má být. Hlavní stárci Lenka a Petr Klučkovi zvládli svoji
roli na jedničku. Již nyní přemýšlíme o jejich nástupcích, ale výběr nebude lehký. A co
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zakončí letošní hody? Tradiční slavnostní kácení máje s promítáním hodových záběrů.
Doznívající vinné a jiné opojení nám dosud nedovolilo stanovit termín.
A na závěr děkování. Není to klišé! Bez těchto dobrých lidí, firem a institucí by
Řícmanské hody opravdu nebyly. Děkujeme všem krojovaným, že tři dny odolávali
botám, které tlačí, šňůrám a mašlím, které řežou a hlavě, která bolí i den čtvrtý.
Věříme, že budou krojovanou chasou i příště. Děkujeme, všem bez rozdílu příslušnosti
(stárek, civil, hatiť, Ťokol, kopálista,…), kteří přiložili ruku k dílu. Děkujeme všem
sponzorům a samozřejmě Obci Řícmanice. Poslední poděkování patří Svatému
Petrovi, který nám poslal počasí jako vystřižené. Těšíme se na další spolupráci se
všemi.
Ať žijó Řícmanské hody 2007!
PS: Jsou mezi námi tací, kterým vadí hluk při konání hodové zábavy na koupališti. Trpí
doma v posteli do ranních hodin a čekají až vše skončí. Minuta se zdá jako hodina.
Radíme vám, přijďte mezi nás a večer uběhne jako mávnutím kouzelného proutku.
Budete se těšit na hody další tak, jako my. Je-li toto pro vás nepřijatelné, vydržte to,
prosím. Vždyť je to jen jedenkrát za rok. Předem se omlouváme.
za organizační výbor Ivana Hegerová

S omlazeným kádrem do nové sezóny
Přípravu na podzimní sezónu II. třídy městského přeboru začalo naše mužstvo
poslední červencovou neděli tradičním tenisovým turnajem „3-M“. Vítězem turnaje se
stal Petr Havelka.
Do přípravy se zapojilo 19 hráčů. Do mužstva se vrátili z hostování Lukášek a Heger,
z Lískovce přišel Štandl, ze Slatiny Větříček. Tito hráči doplněni bratry Zbořilovými
a Beránkem by měli být novými nástupci pomalu odcházejíci generace. Novými hráči
se stali Dostál a Pernický, na hostování odešel Sedlář (Lískovec) a s kariérou
v Řícmanicích se rozloučila dlouholetá opora mužstva Zdeněk HEJZLAR. Zdeňka
ovšem v Řícmanicích na hřišti uvidíme, ale až na jaře v dresu Komína „B“.
Tradiční tréninky probíhaly již v normálním cyklu úterý, čtvrtek a byly doplněny
o víkendové přípravné zápasy. První utkání s mužstvem Ochoze jsme remizovali 3:3,
v dalším utkání jsme vysoce porazili mužstvo Maloměřic 7:1.
Příprava dále pokračovala 19. 8. 2006 tradičním pohárovým turnajem v Řícmanicích
za účasti mužstev Maloměřic, Bílovic, KP Moravie a domácího Sportovního klubu.
V prvním utkání jsme porazili mužstvo Morávie 3:0 kontumačně, kdy za stavu 2:1 pro
naše mužstvo jeden z hráčů Morávie napadl rozhodčího. Ve druhém utkání porazily
Maloměřice mužstvo Bílovic 5:2. V zápase o 3. místo porazila Morávie mužstvo Bílovic
vysoko 6:0. Ve finále se utkalo naše mužstvo s mužstvem Maloměřic. Po
nerozhodném výsledku 1:1 po normální hrací době jsme zvítězili na pokutové kopy
5:4, kdy rozhodující penaltu brankář Milan Malý chytil. Tím jsme se stali vítězi turnaje,
na druhém místě se umístilo mužstvo Maloměřic, třetí skončilo mužstvo Morávie a na
posledním čtvrtém místě skončilo mužstvo Bílovic.
První mistrovské utkání sehrálo naše mužstvo 27. 8. 2006 na domácím hřišti
s mužstvem Žabovřesek. Vstup do sezóny se nám ovšem nepovedl. Prohráli jsme 3:2
po prohraném poločasu 2:1. Na mladých hráčích byla vidět v prvním poločase
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nervozita z prvního mistrovského utkání. Hra se zlepšila až za stavu 2:0 v náš
neprospěch, kdy snížil Krška střelou z dálky na 2:1. V prvním poločase jsme
neproměnili pokutový kop. Vstup do druhého poločasu se nám vyvedl. Nový kapitán
Tomáš Zbořil vyrovnal na 2:2, ale po chybě obrany a ruce ve vápně Tomáše Vody,
soupeř zvýšil na 3:2. Voda viděl červenou kartu. V oslabené sestavě jsme si
vypracovali ještě několik šancí na vyrovnání, snad největší Viktor Heger, kdy dvě
minuty před koncem netrefil prázdnou branku. V závěru utkání viděl Heger druhou
žlutou kartu a předčasně hřiště opustil.
Rozlosování - městský přebor II. třída muži - PODZIM 2006
27.8.2006
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Sportovní klub se také společně se Sokolem podílel na přípravě Řícmanských hodů
2006.
Roman Kubíček, SK

Sokol informuje
Z důvodů opravy budovy bývalé školy není možné využívat pronajaté prostory a to do
30. listopadu 2006. Pravidelné hodiny cvičení pro všechny zájemce začnou
pravděpodobně až v nadcházejícím roce 2007. Těšíme se na vaši přízeň!
Pro všechny děti a hravé rodiče jsme připravili na čtvrtek 28. září 2006 (státní svátek)
tradiční DRAKIÁDU. Akce začíná ve 14 hodin na místě jezdeckého cvičiště na
Vinohrádkách. Hodnotit se budou nejoriginálnější a nejlépe létající draci. Zajištěny jsou
doprovodné soutěže a občerstvení pro děti i dospělé.
Ivana Hegerová, starosta TJ Sokol
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Jak funguje SDH a JSDHo
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás seznámil s fungováním, financováním a
vůbec s organizací Sboru dobrovolných hasičů (SDH) a Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce (JSDHo).
SDH je zájmová organizace sdružující ženy, muže a mládež. Pilířem činnosti
organizace, jak už sám název napovídá, je prevence, osvěta a výchova členů
k požární ochraně. Jednotliví členové se dělí na činné a přispívající. Činní se aktivně
podílí na fungování SDH a organizaci našich aktivit, což jsou například soutěže
v požárním sportu, ostatky, sběr železného šrotu, pomoc obci a spoluobčanům při
různých činnostech, akce pro děti a mnohé další. Přispívající rozšiřují členskou
základnu a podílí se společně s činnými na financování organizace. Z vybraných
příspěvků se odvádí určená suma na krajskou organizaci, z níž se nám prostředky
vrací na soutěže v požárním sportu dospělých i mládeže, ocenění zasloužilých členů
atd. Další zdroje příjmů jsou ostatky, sběr šrotu a sponzorské dary. V současné době
SDH nedostává žádné finanční prostředky od Obecního úřadu. SDH nepatří požární
zbrojnice, zásahové vozidlo CAS 25 RTHP, Praga V3S, čerpadla PS 12 a 8, ani jiné
vybavení jako helmy, boty, zásahové obleky atd. Vše je v majetku Obce.
JSDHo jsou členové SDH kteří mají uzavřenou smlouvu s Obcí Řícmanice o členství
v zásahové jednotce. Podle § 133/85 Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, je Obec povinna zřídit zásahovou jednotku v obci nebo po dohodě s vedlejší
obcí využívat její zásahovou jednotku, ovšem za nemalého finančního příspěvku
k zajištění požární ochrany v obci. Na provoz a činnost jednotky dostává Obec část
finančních prostředků od státu, část musí poskytnout ze svého rozpočtu. Naše
jednotka je zařazena v kategorii JPO III, to znamená, že jednotka má dobu výjezdu do
10 minut od vyhlášení poplachu, efektivní dobu jízdy na místo zásahu do 10 minut
a vzdálenost od místa dislokace je 7,5 až 10 km a je stejně jako jednotky okolních obcí
zařazena do Integrovaného záchranného systému, takže může být nasazena kdekoliv
v naší lokalitě a samozřejmě v naší obci. Nasazení jednotky řídí Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje prostřednictvím operačního střediska. Povinnosti členů
zásahových jednotek jsou dány např. vyhláškami 247/2001 Sb., 226/2005 Sb.,
429/2003 Sb., 380/2002 Sb. a mnohými dalšími. V praxi to znamená, že se členové
jednotky musí účastnit pravidelné odborné přípravy, zdravotní přípravy, praktických
cvičení, lékařských prohlídek, velitelé a strojníci pak cyklické odborné přípravy,
kondičních jízd atd., což přispívá k jejich zásahuschopnosti.
Jak již bylo řečeno, veškeré vybavení a technika zásahové jednotky je majetek Obce.
Vybavení stárne, opotřebovává se, musí se vyřazovat a nároky na ochranu
a technickou vybavenost jednotky jsou stále vyšší. S tím souvisí i stále rostoucí
finanční náročnost. Současný stav ani zdaleka nesplňuje požadavky, které jsou na nás
kladeny, ale finance jsou problém všude. Rozpočet u tak malé obce jako jsou
Řícmanice je omezený. Obec vyčlenila na hasiče (tj. JSDHo + provoz hasičské
zbrojnice) na rok 2006 celkem 60 tis. Kč, což už je nyní vyčerpáno. Důvodem je
vysoká cena pohonných hmot, které jsou nejvyšší položkou v rozpočtu a energie
spotřebované hlavně na provoz zasedací místnosti nad hasičskou zbrojnicí (20 tis.
Kč). Tu využívá zejména Obec a jiné zájmové organizace. Chápeme, že nemůžeme
mít všechno vybavení hned, proto se snažíme investovat přidělené finance s rozvahou
a co nejefektivněji i za cenu snížené ochrany hasičů při zásahu. Námitky některých
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občanů, že hasiči stojí obec mnoho peněz, stejně nikam k zásahu nejezdí a tak je
radši zrušíme, nechám na posouzení kompetentnějším.
Dobrovolní hasiči dělají vše ve svém volném čase a neberou za to žádný plat. Vděk
člověka, jemuž zachráníme majetek nebo i život, nám dává zapomenout na nesnáze,
které se objeví ať už něčí zásluhou nebo jen hrou osudu.
Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat místostarostovi panu Patriku Hegerovi
za dva sponzorské dary v celkové výši 20 tis. Kč, za které se naše jednotka vybavila
4-mi páry zásahových bot (pár cca 3000 Kč) a 6-ti komplety pracovních stejnokrojů (ks
cca 1500 Kč).
za SDH a JSDHo Milan Stejskal

Z historie naší obce
Společenský život v obci
V době feudálního poddanství se téměř vše odehrávalo na návsi. Lidé se zde
shromažďovali, děti si zde hrály a staří usedlíci posedávali na lavičkách před svými
domky nebo u sousedů a povídali si o běžných starostech a radostech. Zde se
přetřásaly všechny události ve vesnici. Vítaným hostem byl světa znalý vypravěč,
často vysloužilý voják, který se po 12, 15 ba i 20-ti letech vrátil do vesnice, mnohdy
poznamenaný nějakým zraněním. Tento bavil posluchače různými historkami
a popisem dalekých krajů, které poznal. Jinými vypravěči zpráv byli místní lidé, kteří
chodili na trhy do okolí – Jedovnic, Blanska, Brna, nebo i poutníci do Křtin, na Vranov,
do Sloupu nebo Tuřan.
V době soupisu Tereziánského katastru nebyla u nás ještě ani hospoda ani šenk.
Hospoda byla pouze ve vsích s farním kostelem, hostinský ji provozoval jako
samostatnou živnost a své hlavní povolání, třebaže míval i pole. Od vrchnosti kupoval
nápoje a se ziskem je prodával. Šenk byl v ostatních vsích a šenkýřem byl poddaný
sedlák, kterému byl šenk pouze vedlejším zaměstnáním. Ustanovovala jej vrchnost
a dodávala mu nápoje pouze na rozprodání. Veškerou tržbu musel odvádět zpět do
Pozořic a za to byl po celou dobu šenkování zbaven roboty. V šenku se v neděli a ve
svátky scházeli usedlíci, povídali si a hráli kostky.
V Řícmanicích byl prvním šenkýřem Jan Taranza od r. 1764 na usedlosti č.p. 15.
V roce 1790 byl šenk přenesen na č.p. 32 a zde šenkoval Vavřinec Bednář. V jeho
rodu zůstal šenk do r. 1849. V šenku se prodávalo pivo a pálenka z pozořického
vrchnostenského pivovaru a palírny. O výročních svátcích se objevovalo vzácnější
víno ze Šumic u Pozořic, kde měla vrchnost svůj vinohrad. V roce 1699 stála bečka
piva (= 113 litrů) 5 zlatých, v r. 1752 vědro piva (= 56 litrů) 1 zlatý 3 krejcary, v r. 1810
máz piva (= 1,07 l) 14 krejcarů. Potom se cena opět snižovala. Pálenka se v r. 1810
prodávala máz za 18 krejcarů, kdežto víno v r. 1780 máz za 70 krejcarů a v r. 1810 již
za 1 zlatý 20 kr.
Jinak se společenský život vyžíval ve starodávných zvycích, které měly původ
v pověstech a bájích, nebo byly rázu náboženského. Zima – mikulášská nadílka,
vánoční obyčeje se štědrovečerní večeří, štěpánská koleda, tříkrálové říkanky.
Zdobení stromku se rozšířilo teprve poč. 19. stol. Jaro – ostatky s maškarami,
vynášení Morany a vítání Vesny, Velikonoce, pálení čarodějnic, májové veselice.
Všechny zvyky se přísně dodržovaly a patřily ke společenskému životu celé obce.
Zvláštní zvyk byl na sv. Jiří a při každém zjišťování hranic obce či panství spojený
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s výpraskem několika chlapců na sporných místech, aby si lépe zapamatovali hranici.
Při soudních přích byla pak těmto „zbitým“ svědkům dána přednost.
Nejvýznamnější událostí byly hody slavené v den svátku patrona farního kostela 28.září na sv. Václava, patrona kostela v Obřanech. I když pak byly Řícmanice
přifařeny do Babic, kde byl kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli, hody se dál slavily 28.
září. Císař Josef II. ve svých reformách zrušil rozdělení dle kostelů a nařídil jednotné
hody třetí neděli v říjnu. Hody bývaly jednou z nejrušnějších zábav a slavily se často
i několik dní. Na chvilku bylo možno zapomenout na strasti všedního života.
Jak se lidé oblékali
Původní lidový kroj naší vesnice byl svérázný, přiměřeně pestrý a podobný částečně
krojům horáckým od Kunštátu a Tišnova, jak jsou zachovány v muzeích. Byl však
velký rozdíl v oděvu svátečním a všedním. Ve všední den nosili muži do práce košili
a kalhoty z hrubého, doma předeného plátna, kalhoty bývaly obarveny odvarem z kůry
lesních stromů, takže byly šedohnědé. Přepásávaly se úzkým řemínkem nebo jen
povříslem. Pracovní obuv byly staré vysoké boty s měkkými holénkami a v létě chodili
bosí. Ženy nosily hrubou košili s rukávy nad lokty, sukně z téhož plátna byla barvená.
Nedělní kroj byl úpravnější a pestřejší. Muži oblékali režnou košili, límec a spodní část
rukávů byly z jemnějšího plátna. Na krk se vázal šátek, mladší pestřejší, starší tmavší.
Kalhoty byly žluté, hnědé nebo černé do půli lýtek, boty vysoké s měkkými holeněmi,
nahoře ohrnuté. Kalhoty jistil tzv. formanský pás, 5 – 12 cm široký, vyšívaný
a s kapsami na peníze nebo motlitební knížku. Nahoře nosili vestu bez rukávů, vysoko
zapnutou ke krku v barvě modré, fialové či tmavozelené, často manšestrová a s řadou
lesklých knoflíků. Původně svrchním oděvem, asi od poč. 19. století se na ni oblékal
kabát, tzv. „špenzl“, z pevného sukna, namodralý nebo nazelenalý. Klobouk byl lesklý
černý se širokým okrajem, obvykle se zelenou šňůrkou se dvěma střapci. V zimě se
nosil ještě beránčí kožich, původně vyšívaný, později krátké kožichy, na hlavě černá
vysoká beranice.
Ženy ve svátky nosívaly šněrovačku, vzadu do špice, damaškovou, často pestře
vyšívanou. Sukně (kytlice) bývala různých, většinou tmavších barev s jinak barevným
lemem. Později se nosily tzv. „špencle“, které se oblékaly přes šněrovačku a nosily se
otevřené. Vdané ženy pokrývaly hlavu šátkem či šálou, svobodná děvčata chodila
prostovlasá, pouze hladce učesaná s barevnou stužkou ve vlasech. V zimě se
všechny ženy halily do tmavých vlněných „vlňáků“ s třásněmi.
Počátkem minulého století lidové kroje postupně mizí a lidé se oblékají jako ve
městech. Ze všech okolních vesnic se řícmanský kroj zachoval asi nejdéle.
(Čerpáno z knihy Řícmanice – dějiny obce k obecní kronice,
sepsané v roce 1956 řídícím učitelem Karlem Páralem.)

1. výročí odhalení pomníku panu Bedřichu Součkovi
Bedřich Souček, lesní hajný (*1.11.1905, †18.4.1995)
Po celá léta svého aktivního života pracoval ve Školním lesním podniku Masarykův
les. O Vánocích roku 1926, na Štěpána, nastoupil jako hajný v hájence na Klajdovce,
v roce 1928 byl přeložen do Řícmanic, kde žil do roku 1937. Zde se oženil a po
pobytech na Rösslově hájence u Bílovic a v Babicích nad Svitavou se v roce 1953
vrátil do Řícmanic, kde žil až do své smrti.
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To už se plně věnoval své velké lásce –
pěstování exotických dřevin, které nejdříve
vysázel a sledoval doma na zahradě
a teprve potom na podniku zakládal
pokusné výsadby exotů a pečoval o ně.
Tyto stromy jsou na různých místech naší
republiky – v Mariánských Lázních, Buchlovicích a jinde, ale hlavně byly soustředěny
v Kanické části polesí Bílovice nad
Rosenauerovou silnicí v lesních dílcích
334A až E.
Při práci hojně využíval k zalévání exotů
studánku v dílci 334E, která je po něm pojmenována Součkovou. Studánka je bez
nápisu a není stavebně upravena, proto ji lesní pracovníci chtěli upravit k výročí jeho
100. narozenin. Zvítězil ale návrh postavit mu pomníček – a tak 1. 11. 2005 byl
slavnostně nad „Rozenárkou“ odhalen pomník, navždy upomínající na našeho občana
Bedřicha Součka. Na pomníku je krátké zhodnocení jeho práce – nápis „Vynikající
lesník, zanícený pěstitel jedle a cizokrajných dřevin“.
Mnoho našich občanů o něm neví, i když dobře znali pana Součka. Až tedy budou
chtít podniknout procházku, mohou navštívit pomník člověka, který celý svůj život
věnoval práci v lese, napsal mnoho odborných článků, skripta, věnoval se studentům
lesnictví a jehož krásné exotické stromy zdobí naše okolí.
-------------------------------------------------

Potraviny Hanka – Řícmanice
V době předvánoční bychom pro vás chtěli zajisti prodej živých kaprů. Zúčastněte se,
prosím, ankety zjišťující váš zájem. Anketní lístky a sběrný box bude umístěn
v obchodě za pokladnou do 24. října 2006.
Děkujeme
Hana a Zdeněk Olejníčkovi

Restaurace U Lajcmanů pro vás připravila
16.-17. září 2006
30. září – 1. října 2006

BRAMBOROVÉ A BRAMBORÁKOVÉ SPECIALITY
ŠPÍZOVÉ SPECIALITY

V naší nabídce nebude chybět ani BURČÁK. O termínu vás budeme včas informovat.
Rezervace a bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. čísle 545 227 328.

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. 9. 2006.
Pro tisk zpracovaly Ivana Hegerová a Alena Komárková.
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