Z obsahu tohoto čísla vybíráme:
•
•
•
•
•

Úvodní slovo starostky obce
Informace z obecního úřadu (volby do zastupitelstva, ceny vodného
a stočného, novelizace zákona o dani z nemovitostí, ...)
Investice obce v roce 2006
Informace z organizací (SDH, Sportovní klub, Sokol)
Z historie naší obce (škola v Řícmanicích)

Vážení občané,
s blížícím se koncem roku 2006 musíme předkládat vyúčtování nejen finančnímu
úřadu, ale i sami sobě. Co se podařilo, co už méně, to byste měli posoudit hlavně vy,
občané Řícmanic.
Krátce zmíním důležité investiční dění v obci za uplynulý rok. Podrobný popis akcí
najdete uvnitř tohoto čísla.
V jarních měsících se dokončovaly některé údržbové práce na koupališti a bylo
zakoupeno zařízení na automatické dávkování chemikálií do bazénu. Toto byla jedna
z podmínek Krajské hygienické stanice před spuštěním koupaliště do provozu.
Po obdržení mimořádné dotace z Jihomoravského kraje se započalo s rekonstrukcí
střechy bývalé školy. K dnešnímu dni je již toto dílo předané a pokračují práce na
připojení školy na kanalizační sběrač.
Začali jsme s úpravou některých polních cest, které jsou ve velice špatném stavu.
Práce se bohužel nepodaří dokončit v tomto roce. Na opravách polních cest budeme
pokračovat hned, jak počasí dovolí.
Nezahálelo se ani na hřbitově, kde jsme opravili márnici. Plánujeme také opravu
kolumbária a cest, ze kterých se při větších deštích splavuje písek.
Za důležité považuji, že se obec postupně zbavuje zadlužení. Letos jsem splatili
poslední splátku za kanalizační sběrač, příští rok bude mít obec splacený i svůj podíl
na čistírně odpadních vod v Bílovicích. Není účelem nemít žádný dluh, ale zadlužit se
účelně. Obec bude potřebovat finanční kapacitu pro splácení úvěru např. na další
odkanalizování obce, rekonstrukci a vybudování nových chodníků, větší investice na
opravu bazénu na koupališti.
V následujících měsících budeme pracovat na dokončování územního plánu obce.
Nový stavební zákon již nikoho nenechá na pochybách, že tento dokument má svoje
nezaměnitelné místo v určování rozvoje obce.
Zhruba v roce 1995 se začal v životě českých měst projevovat fenomén, který postihl
Ameriku již v 50. letech a západní Evropu o 10 let později. Jedná se o vcelku
neřízenou, rychlou a obvykle spekulativní přeměnu příměstských vesnic do podoby
rozsáhlých předměstí. Tento typ zástavby představuje nový vývojový stupeň sídla,
které není ani vesnicí, ani městem.
Pokud je vůle v obci nastavená ve prospěch dominující nové výstavby na zelené louce
a k tomu potřebných cest a technických sítí, může to způsobit, že ve venkovském
prostředí každý staví v podstatě kde chce a co chce. Na první pohled to může vypadat
jako dokonalá svoboda, ve skutečnosti se jedná o podbízení se bohatším, protože
většina místních obyvatel nemá na výstavbu peníze, nebo stavět nechce, tak více
méně mlčky přihlíží ničení krajiny a sociálního prostředí ve kterém roky žila. Dosti
často se opakuje situace, kterou komentuje jeden ze starostů slovy “Zařídil jsem rozvoj
obce, část katastru jsme prodali developerům a ti sem nalákali docela bohaté lidi.
Těšili jsme se na výnos z daní, na aktivní novou komunitu, která pro obec něco udělá.
Jenže většina lidí si ponechala původní adresy, takže teď jim chudší starousedlíci
dotují provoz obecní kanalizace a přispívají jejich dětem na školu.“
Co se týče výstavby ve volné venkovské krajině je Česká republika svobodymilovnější
(lhostejnější) než samotná země svobody. Neřízená výstavba která ničí venkovskou
krajinu a městu moc nepomůže, je příkladem „svobody pro menšinu“ a „nesvobody pro
většinu“.
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Co by bylo řešením pro naši obec? Souhlasím s tím, že současný stav nelze
zakonzervovat, určitý rozvoj je nutný. Ale může to jít i jinak, např. obnova staré
zástavby, generační výstavba v prolukách, uvážené využití třeba jen části některých
lokalit, kde by případná výstavba přinesla užitek i starousedlíkům.
V Řícmanicích máme několik lákavých území pro nejrůznější stavitele. Nyní bude
třeba uvážlivě rozhodovat, kde jsou naše limity, čemu dáme přednost. Zastupitelstvo
obce schválilo jako preventivní opatření do doby schválení nového územního plánu na
některých lokalitách stavební uzávěry. Toto nařízení obce je vyvěšeno na úřední
desce, nebo je možné do něj nahlédnou na obecním úřadě. Budou probíhat další
jednání o novém územním plánu. Termíny veřejných jednání k územnímu plánu budou
vždy v předstihu oznámeny.
Přeji našim občanům do nadcházejícího roku 2007 dost sil a trpělivosti při zvládání
všedních i nevšedních problémů doma i v zaměstnání.
Ing. Lenka Lišková, starostka
(V článku byly použity úryvky z knížky „ Tsunami stále s námi“ od Václava Cílka. Všem, kteří mají
rádi naši krajinu, tuto knihu vřele doporučuji.)

Informace z obecního úřadu
Volby do zastupitelstva obce
Ve volbách do zastupitelstva obce Řícmanice konaných ve dnech 20. – 21.10. 2006
byly podle výsledků převzatých od okrskové volební komise zjištěny tyto výsledky:
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků 542
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 351 (64,7%)
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 350
Do obecního zastupitelsta byli zvoleni tito kandidáti:
Jméno
Patrik Heger
Ing. Lenka Lišková
Ing. Simona Malá
Ing. Josef Husták
MUDr. Taťána Šrámková
Eva Olešovská
Ing. Petr Fišer

věk
33
44
33
36
46
40
56

volební
strana
SN
SNK
SN
SNK
SN
SNK
KSČM

hlasů
248
207
192
131
130
126
58

pozn.
místostarosta
starostka
člen ZO
člen ZO
člen ZO
člen ZO
člen ZO

Cena vodného a stočného pro rok 2007
Valná hromada svazku Vodovody a kanalizace Bílovicko na svém zasedání dne
5.10.2006 schválila na základě návrhu Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize
Brno-venkov cenu vodného a stočného platnou od 1.1.2007:
3
vodné ve výši 25,10 Kč za 1 m vody
stočné ve výši 19,90 kč za 1 m3 odpadní vody
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
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Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv
Vážení spoluobčané, Obecní úřad pro Vás ve spolupráci s Jihomoravským krajem
připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního
komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy
jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných
informací z běžného života našeho města.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech
(vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické
energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších
důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera RICMANICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI
mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE (můžete psát i malými
písmeny; vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy:
jmk ricmanice informace ano novak stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této
odeslané SMS zprávy je 3 Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu
potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány
informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému,
případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské
společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit
odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera RICMANICE mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů
informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 900
77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera RICMANICE mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání
přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3 Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje starostka obce Řícmanice
Ing. Lenka Lišková

Novelizace zákona o dani z nemovitostí platná od 1. 1. 2007
Základní změny zákona:
1. Asi nejzásadnější změnou je možnost spoluvlastníků nemovitostí přiznávat si
samostatně svůj podíl na předmětných nemovitostech, když dosud měla povinnost
přiznávat celou nemovitost pouze jedna osoba, tzv. společný zástupce. Přiznání
spoluvlastnického podílu však má řadu omezení:
- týká se pouze pozemků (nikoliv staveb)
- musí se jednat o pozemky nezastavěné stavbou
- pozemky se nesmí nacházet v tzv. zjednodušené evidenci
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- minimálně jeden ze spoluvlastníků musí podat přiznání na svůj spoluvlastnický podíl,
a to do konce zákonné lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí, tedy
do 31.1.2007.
Ve všech ostatních případech bude za spoluvlastníky nemovitostí vystupovat vůči
správci daně - finančnímu úřadu - opět jen jeden společný zástupce. FÚ, pokud do
31.1.2007 obdrží přiznání minimálně jednoho spoluvlastníka, ve kterém se objeví
přiznaný spoluvlastnický podíl na pozemku, bude postupovat dále tak, že všem
ostatním spoluvlastníkům, kteří si svůj odpovídající podíl sami nepřiznali, zašle
platební výměr, ve kterém daň ze spoluvlastnického podílu vyměří z moci úřední.
U přiznání spoluvlastnických podílů je dále nově zaveden institut minimální daně, která
činí 50 Kč, a to zejména z důvodů hospodárnosti daňového řízení. To má pro občany
ten dopad, že ne vždy pro ně bude využití možnosti přiznání spoluvlastnického podílu
výhodné.
Jen pro úplnost doplňujeme, že ti občané, kteří výše uvedené možnosti nebudou chtít
využít, a nedojde u nich oproti předchozímu roku ke změně, žádné daňové přiznání
podávat nemusí.
2. Nadále zůstávají v platnosti úlevy (viz. pokyny D-279 a D-280) pro poplatníky nově
přiznávající pronajaté pozemky dříve přiznávané k dani z nemovitostí nájemci,
v souvislosti s obnovou katastrálního operátu dokončenou v roce 2006. Ovšem využití
úlevy dané pokynem D-280, tedy prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do
30.4.2007, znamená pro vlastníky pozemků znemožnění uplatnění spoluvlastnického
podílu na pozemku ve svém daňovém přiznání (viz. bod 1).
3. Další podstatná změna nastává v placení daně z nemovitostí.
- Povinnost hradit daň jednorázově do 31.5. se nyní týká poplatníků s daní vyměřenou
do 5000 Kč včetně. Dříve tato hranice činila 1000 Kč.
- Při překročení hranice 5000 Kč mají poplatníci daně z nemovitostí možnost hradit
daň ve dvou splátkách splatných do 31.5. a 30.11. Dříve existovala možnost splátek
čtyř.
- Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mají posunutou první splátku
daně na 31.8., zde zůstává zachován stav jako před novelou zákona o dani
z nemovitostí.
Vzhledem k letošním nejasnostem při placení daně z nemovitostí daňovou složenkou
uvádíme správné číslo účtu FÚ Brno-venkov včetně předčíslí k dani z nemovitostí:
7755-7624641/0710. Stejně jako v letošním roce budou i v roce 2007 distribuovány
poplatníkům tzv. "daňové složenky", jejichž placení nebude zpoplatňováno.
Bližší informace na Finančním úřadě Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno, tel.: 545 125 485

Informace svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Chtěli bychom upozornit na rozrůstající se problém při svozu odpadů. V některých
obcích se objevily nádoby, které neodpovídají normovaným nádobám vhodným pro
sběr komunálního odpadu. Nádoby nejde umístit na vyklápěcí zařízení svozového
vozu a proto nemohou být vysypány. Podařilo se nám zjistit, že tyto nádoby prodává
společnost MAKRO.
Společnost AVE CZ je připravena nabídnout občanům normované nádoby na
komunální odpad o objemu 110l za cenu 860,-Kč/ks bez DPH a nádoby o objemu 240l
za cenu 1.220,-Kč/ks bez DPH (kontakt pí. Pazourková, tel.: 548 527 328).
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Investice obce v roce 2006
Oprava bývalé školy
V letošním roce jsme opravili střechu a strop ve III. NP. Dle projektu celkové
rekonstrukce jsme provedli výměnu krovu, oplechování a krytiny, zpevnění stropu
vložením nosníků s betonovou deskou a ztužením novým věncem.
Financování :
Celková cena za opravu
1 988 000 Kč
Dotace použité k realizaci stavby
1 277 000 Kč
Zbývajících
711 000 Kč je hrazeno z rozpočtu obce
Protože nebylo možné akci financovat pouze z rozpočtu v roce 2006, bude část těchto
peněz uhrazena z rozpočtu roku 2007. Jedná se o částku 347 443 Kč a je splatná
v dubnu 2007.
Stavbu provedla firma Čáslava-stav, dle projektu Ing. Arch. R. Macha. Stavební dozor
prováděl Ing. M. Šmiřák.

Koupaliště
V roce 2006 jsme investovali do systému úpravy vody našeho koupaliště. Byla
zakoupena automatika, která obstarává dávkování chemikálií potřebných pro úpravu
vody dle hygienických předpisů. Investice do úpravy vody byla jednou z podmínek
Krajské hygienické stanice, provádějící dozor nad provozem koupaliště.
Financování :
Cena zařízení
249 412 Kč
Tato částka je celá hrazena z rozpočtu obce. V roce 2006 bylo uhrazeno 150 000 Kč
a zbylých 99 412 Kč bude uhrazeno z rozpočtu roku 2007.
I přes tyto investice je další provoz koupaliště ohrožen, neboť hygiena požaduje
celkovou rekonstrukci stavebně technického vybavení. Zejména cirkulaci upravené
vody v bazénu a sběr nečistot na povrchu hladiny funkčním přepadem. Zajištění
celkové rekonstrukce je velmi nákladné a zatím není jasné z jakých zdrojů by bylo
možné ji realizovat.

Hřbitov
Na podzim byla provedena oprava márnice (výměna krytiny, oplechování, oprava
omítky, nátěry a nová malba).
Financování :
Celková částka cca
57 000 Kč je hrazena z rozpočtu obce
Opravu provedla firma H+A truhlářství-tesařství spol. s r.o. Na opravě se podíleli také
brigádníci, kterým tímto děkuji, neboť práce udělali zdarma.

Přístřešek zastávky u Kanic
Dřevěný přístřešek dodala firma Truhlářství Bušina Bílovice nad. Svit.
Financování :
Tento přístřešek byl hrazen z dotace od IDS a to cca 45 000 Kč již v roce 2005.
Dláždění přístřešku bylo hrazeno z rozpočtu obce cca 10 000 Kč.
V rámci úpravy okolního prostoru byl opraven starý křížek. Oprava kříže a podsady
byla hrazena sponzorem. Obec se na opravě finančně nepodílela. Podsadu a sošku
Krista renovoval pan R. Šafránek. Zvláštní poděkování patří panu Luboši Slabému za
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odbornou opravu starého kříže. Rozlámaný litinový kříž bylo nutno na několika místech
svařit, starou litinu ošetřit pískováním a následně ji nazinkovat.

Odkanalizování bývalé školy
Původní projekt odkanalizování školy bylo nutno přepracovat. Škola se odkanalizuje
v rámci sdružené přípojky spolu s dalšími pěti nemovitostmi. Jedná se o napojení
zahrad a nemovitostí nad školou přes pozemek školy. V letošním roce byla provedena
páteřní stoka na pozemku školy s usazením napojovacích šachet pro ostatní privátní
přípojky. Škola bude napojena na kanalizaci v tomto roce. V rámci těchto prací bude
vybudována také děšťová kanalizace a nové vodovodní potrubí pro objekt školy.
Financování :
Celá akce bude stát cca
400 000 Kč
Dotace použitá k realizaci
200 000 Kč
Zbývajících cca
200 000 Kč je hrazeno z rozpočtu obce.
Stavbu provede firma Zemako.

Kanalizace v obci
V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Pro projektové
práce je zapotřebí jednotlivé lokality zaměřit a vytvořit tak podklad v digitální podobě.
Práce se protahují a z důvodu nespokojenosti s dosavadním geometrem panem
Živnou, pověřila obec pracemi geometra jiného, p. Kolínka. Projekt kanalizace pro
územní rozhodnutí by měl být hotov na jaře 2007, provádí ho firma Aquaprocon
a jeho cena má činit 258 230 Kč. Na projekty budeme žádat dotaci v roce 2007.
Dosavadní financování:
Za práce geometra dosud zaplaceno z rozpočtu obce 44 625 Kč
Projektové práce budou hrazeny až v roce 2007.

Vodojem a vodovod
Zde je situace stejná jako u kanalizace. Provádí se dokumentace pro územní
rozhodnutí. Projekt realizuje firma Aquaprocon. Cena projektu by měla činit cca
167 790 Kč.
Projektové práce budou hrazeny až v roce 2007 a opět budeme žádat o dotaci.

Úprava krajnice Na Skále
Obec provedla úpravu povrchu krajnice zhutněnými štěrky. Akci provedla firma
Zemako.
Financování:
Cena za provedené práce, hrazena z rozpočtu obce
63 300 Kč

Projektové dokumentace hrazené z rozpočtu r. 2006
•

•

Projekt na stavbu chodníku podél restaurace U Lajcmanů, řeší zejména
problematické napojení výjezdu z hasičské zbrojnice na státní silnici, úpravu šířky
státní silnice v celé jeho délce a zajištění dostatečně širokého, bezbariérového
chodníku. Cena projektu je 15 500 Kč.
Projekt parkoviště na Štukách, na který je již vydáno územní rozhodnutí. Řeší
stavbu 11-ti parkovacích míst pro osobní automobily. Cena projektu je 7 140 Kč.
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•

Projekt kanalizační přípojky pro obchod (v obchodě je stále ještě v provozu jímka
na vyvážení a stav kanalizačního potrubí do ní je v havarijním stavu). Cena 1 900
Kč.

Pohledávky obce Řícmanice
ALMIA (bývalý nájemce
obchodu)
TELEMUEZ (bývalý
nájemce koupaliště)
Ferdinand Polák

Dlužná částka
468 200

Pozn.
Řeší soud od roku 2000

70 500

Řeší soud od roku 1999

29 400

Od září 2004, dvě sporné faktury za
opravu kanalizace
Od května 2005, řeší právník obce,
vrácení dotace na azylanty

RNDr. Kamila Štěpánková

12 500

Pohledávky celkem

580 600

Stav k 5.12.2006

Závazky obce Řícmanice
Hypotéka na I. bytový dům

Dlužná částka
6 003 395

Splátka čistírny odpadních
vod
Odložená splatnost faktury
za opravu střechy školy
Vypůjčka od obyvatel
lokality Na Skále

540 000

Odložená splatnost části
faktury za zařízení na
dávkování chemikálií na
koupališti
Závazky celkem

99 412

347 443
240 000

Pozn.
Bude splacena v roce 2016. Na
splátky obec vybírá peníze od
budoucích majitelů jednotlivých bytů.
Protože těmto nájemcům bylo
umožněno splácení bytů prodloužit
na 20 let, ale obec musí hypotéku
splatit již za 15 let, obec splátky nyní
částečně dotuje (vybírá od nájemníků
méně než vydává).
Splátka je splátkou poslední a bude
uhrazena v roce 2007
Závazek splatný v dubnu 2007
Někteří obyvatelé půjčili obci peníze
na vybudování vodovodu, výpůjčka
byla již z části vrácena
Závazek bude uhrazen v roce 2007

7 230 250

Stav k 5.12.2006

Hasiči na podzim a v zimě
Začátkem října se začalo s opravou budovy bývalé školy, kde jsme na dvoře parkovali
druhé zásahové vozidlo Praga V3S a přívěsný vozík na čerpadlo PS 12. Protože
nemáme parkovací místo, natož garáž, využili jsme nabídku naší občanky paní Levové
na parkování v jejím přístřešku na zahradě, kde máme už více než dva roky
zazimovanou také naši „Erenu“. Z přístřešku jsme museli nejdřív vyklidit naskládané
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dřevo na otop, za což všem zúčastněným členům, kteří si poslední zářijovou sobotu
udělali čas, znovu děkuji. Parkování obou vozidel a přívěsného vozíku je tedy
vyřešeno, ale pouze dočasně. Stále hledáme nějaké trvalejší řešení. Tímto žádám
občany o jakýkoliv tip na garážování zmíněných vozidel. Touto cestou bych chtěl ještě
jednou poděkovat paní Levové za poskytnutí „azylu“ pro naši techniku.
Při jarním zásahu na povodních v Bílovicích nad Svitavou jsme používali k odčerpávání vody čerpadlo PS 12. Rok výroby 1957 naznačuje, že to není nejnovější
model a má už něco za sebou, takže porucha přišla v tu nejnevhodnější dobu. I když
vlastníme cisternu, je požární čerpadlo stále důležitou součástí výbavy sboru, proto
Obec Řícmanice zadala opravu a repasi firmě Vraspír ze Žďáru nad Sázavou. Za
nemalé peníze jsme po delší době než jsme si představovali, obdrželi „polotovar“,
který ještě ke všemu přestal fungovat. Po několikerých reklamacích a za přispění
vlastních odborníků doufáme, že nám naše „mašina“ bude i nadále spolehlivě sloužit.
V pátek 20. a v sobotu 21. října náš sbor sbíral železný šrot. Trochu jsme změnili
taktiku, a nechali jsme si přistavit od výkupce kontejner, do kterého jsme z celé obce
šrot sváželi. Výsledek? Za menší dřinu a starosti dva vrchovaté kontejnery, celkem
více než 6 tun. Nemám slov, děkujeme.
Zásahová jednotka obce se potýká se stálým nedostatkem členů. I když by měla mít
dvojnásobný počet členů družstva, to je 12, ve skutečnosti je mnohem menší, čímž
nejsme vždy zásahuschopní. Členství v zásahové jednotce obce s sebou přináší spíše
povinnosti a zanedbatelný není ani čas věnovaný různým školením, praktickým
procvičováním a cvičením, nehledě na možnost ostrého poplachu v kteroukoliv denní
i noční hodinu, sedm dní v týdnu. Odměnou je pouze vlastní uspokojení z toho, že
člověk pomůže ostatním lidem v nouzi a při záchraně života, majetku a hodnot
blízkých člověku. Velitelství dobrovolných hasičů příkladně odměňuje ty členy, kteří
prokázali svoji odvahu, nebo nějak jinak významně přispěli k plnění hesla Sboru
dobrovolných hasičů „Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně“. Takže pokud máte
zájem a chtěli byste se stát členy SDH nebo zásahového družstva, kontaktujte mne na
telefonním čísle 603 413 242 nebo 606 447 265.
Do nového roku vám přejeme hodně osobní pohody, zdraví a co nejméně návštěv
červeného kohouta. Zároveň si vás dovolujeme pozvat na tradiční POCHOVÁVÁNÍ
BASY, kterážto tryzna proběhne v pátek 23. února 2007 jako obvykle v místním sále
pod taktovkou našeho arcibiskupa.
Za SDH a JSDHo Milan Stejskal

Fotbalisté zakončili podzimní sezónu 2006 / 2007
Do podzimní části sezóny 2006/2007 jsme nastupovali s cílem udržet se v polovině
tabulky a začlenit mladší hráče do základní sestavy mužstva. Po polovině sezóny
můžeme konstatovat, že se nám cíle podařilo dosáhnout.
Naše mužstvo odehrálo podzimní část sezóny 2006/2007 s těmito výsledky:
Ř-Žavobřesky 2:3, Chrlice-Ř 4:1, Ř-Medlánky „B“ 4:0, Řečkovice-Ř 4:1, Ř-Slatina 4:2,
Ř-Žebětín 3:3, Komín „B“-Ř 1:4, Ř-Sparta“B“ 2:1, Lokomotiva HH-Ř 3:3, ŘKohoutovice 10:2, Jundrov-Ř 0:3, Ř-Lískovec 2:2, MCV-Ř 5:2, Žabovřesky-Ř 3:0.
Mužstvo skončilo na 9. místě tabulky s 6 výhrami a 3 remízami.
Po krátkém volnu zahájilo naše mužstvo 13.11. 2006 přípravu na jarní sezónu 2007.
Každé pondělí od 18:30 hrajeme hokej na Vodově ulici, ve čtvrtek od 18 hodin
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chodíme do haly v Maloměřicích. Od ledna 2007 máme každou neděli od 14 hodin
rezervováno hřiště s umělou trávou v Brně na Janouškové.
Sportovní klub po delší době znovu oživil svoje webové stránky, které najdete na
www.sweb.cz/skricmanicefotbal. Zde se dozvíte aktuální výsledky, tabulky, připravované akce a další informace.
Pro svoje fanoušky každoročně připravujeme na silvestrovské dopoledne „Tradiční
silvestrovský fotbálek“. Tímto zveme všechny na řícmanské hřiště, kde společně
„shodíme“ přebytečná kila po vánočních svátcích a rozloučíme se s rokem 2006.
Sportovní klub Řícmanice se podílel společně se Sokolem a SDH na Mikulášské
nadílce, která se konala 4. prosince 2006 v sále restaurace U Lajcmanů.
Sportovní klub Řícmanice děkuje za podporu při našich utkáních a přeje Všem svým
členům a příznivcům pěkné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti v roce 2007.
Roman Kubíček

Sokol zatím necvičí
Sokol Řícmanice z důvodů opravy střechy budovy bývalé školy dosud nezahájil
cvičební sezonu. I když práce neprobíhaly přímo v prostorách, které využíváme, je
nutný generální úklid. Věřím, že se díky obětavým a pracovitým členům naší
organizace začne se cvičením ještě v lednu.
Ani přes to jsme na podzim nezaháleli. Podařilo
se nám uspořádat drakiádu na Vinohrádkách,
mikulášskou nadílku, předvánoční zdobení
perníčků pod vedením zkušené perníkářky
a o Stříbrné neděli se vypravíme na tradiční
vycházku do Křtin.
Přeji všem Sokolům a občanům Řícmanic
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí a zdraví v roce 2007!
Ivana Hegerová, starosta TJ Sokol Řícmanice

Jak jsme se připravovali na příchod adventu
K době předvánoční - adventní neodmyslitelně patří
i adventní věnec. Každý z nás si může věnec koupit,
ale ten vlastnoručně vyrobený je přece nejkrásnější.
Ne všichni však víme, jak na to. Proto se i letos 27.
listopadu konal pod vedením odbornice paní Barbory
Vlkové kurz výroby adventních věnců. Zájem byl
veliký a tak místnost nad hasičskou zbrojnicí doslova
praskala ve švech. Z připraveného materiálu si každý
vyrobil vánoční dekoraci podle svých představ
a fantazie. Všichni doufáme, že tato akce nebyla
poslední. Paní Vlkové děkujeme za ochotu a trpělivost.
Ing. Simona Malá
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Z historie naší obce
Škola v Řícmanicích (část 1. - od počátků po první školní budovu)
O školním vzdělávání řícmanických dětí zachovaly se zprávy z počátku 19. stol.
V sousedních Babicích byla škola zřízena při obnově fary v roce 1763, ačkoli škola
v Babicích bývala pravděpodobně již v 16. století, kdy se tu připomíná fara. Po roce
1763 děti z Řícmanic docházeli do babické školy, pouze však nepravidelně pro málo
schůdné tehdejší cesty.
Samy Řícmanice měly pravidelné školní vyučování svých dětí od roku 1812, třebaže
vlastní školní budovu měly až v roce 1852. Před tím však již v letech 1790 – 1810 byly
děti v Řícmanicích vyučovány jistou chromou ženou, které se všeobecně ve vsi říkalo
„chromá Líza“ a jejíž pravé jméno se nepodařilo zjistit. Víme jen, že tato „chromá Líza“
vyučovala děti ve světničce chalupnické usedlosti č. 3 a rodiče vyučovaných dětí ji
odměňovali nepravidelnými naturálními dávkami potravin.
Když někdy kolem roku 1810 tato první řícmanská učitelka zemřela, obec přijala za
učitele jistého tkalce z Ostrova u Macochy jménem Zouhar, který pocházel z Bořitova
a byl dědem pozdějšího nadučitele v Obřanech. Tento Zouhar působil v Řícmanicích
jako učitel přes 40 roků a hned v počátcích jeho učitelské činnosti byla škola
i vrchnostensky úředně ustavena, jak svědčí dochovaný opis listiny z vrchnostenské
kanceláře v Pozořicích z 20. října 1820.
Učitel Zouhar vyučoval děti nejdříve v chalupě č. 25 v letech 1812-21, potom na
Hlouškově usedlosti čp. 35 v letech 1822-26, na to na usedlosti čp. 30 v letech 182732 a posléze na usedlosti čp. 23 v letech 1833-51. Této usedlosti se ještě v 80. letech
19. st. říkalo „Na škole“. Místo pro školní vyučování na těchto usedlostech najímala od
majitelů obec. Učitel Zouhar zemřel v Řícmanicích ve vysokém věku přes 70 let v roce
1849. V posledních dvou letech života již nevyučoval a zastupoval jej Engelbert
Přichystal, jehož bratr byl tehdy učitelem v Ochozi.
V roce 1850 nastoupil v Řícmanicích na školu babický podučitel František Korec. Po
dvě léta vyučoval ještě na usedlosti čp. 23, kde měl i pro sebe světničku. Kromě svého
platu měl právo na otop pro sebe ze 6 sáhů dřeva, které vrchnost škole poskytovala.
Obec tehdy platila majiteli usedlosti Blatnému za školní místnost roční nájem 60
zlatých.
V roce 1852 získala konečně řícmanická škola svou první vlastní budovu. Dva roky
před tím koupila od manželů Josefa a Anny Polákových jejich chalupnickou usedlost
čp.13 v Močilkách a zřídila si tu obecní dům pro schůze obecního zastupitelstva a
obecní hostinec. Josef Polák si z usedlosti ponechal pozemek nedaleko usedlosti, při
cestě v Močilkách, kde si chtěl vystavět nový dům. Když však ke stavbě nedošlo, obec
toto stavební místo v roce 1852 odkoupila za 170 zlatých i se stavebním materiálem,
který tu byl již připraven a za nějž zaplatila120 zlatých. Potřebné peníze k odkupu
získala z prodeje dřeva z obecního lesa. Na zakoupeném místě byla velmi rychle ještě
téhož roku postavena školní budova s čp. 48 a již v září téhož roku se v ní vyučovalo.
Učitel František Korec, který měl velkou zásluhu, že pohnul obec ke stavbě školní
budovy a o němž se zachovaly zápisy, že byl výborným učitelem, dlouho však v nové
škole nepobyl. Čtyři roky na to r. 1856 zemřel na tuberkulózu. Jeho nástupci střídali se
na škole v krátkých časových obdobích až do roku 1865.
(Čerpáno z knihy Řícmanice – dějiny obce k obecní kronice,
sepsané v roce 1956 řídícím učitelem Karlem Páralem.)
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Potraviny Hanka
Otevírací doba o vánočních svátcích
22.12.2006
pátek
23.12.2006
sobota
24.12.2006
neděle – Štědrý den
25.12.2006
pondělí – 1. svátek vánoční
26.12.2006
úterý – 2. svátek vánoční
27.12.2006
středa
28.12.2006
čtvrtek
29.12.2006
pátek
30.12.2006
sobota
31.12.2006
neděle – Silvestr
1.1.2007
pondělí – Nový rok
2.1.2007
úterý

7 - 19
7 - 11
8 - 11
zavřeno
zavřeno
7 - 19
7 - 19
7 - 19
7 - 11
8 – 11
zavřeno
7 – 19

Přijímáme objednávky na Vánoce a Silvestra – veky, saláty, vánočky, salámy, …
Prodej živých kaprů se uskuteční ve čtvrtek 21.12. 2006 ve 14 hod na rampě
u nákupního střediska.
Děkujeme našim zákazníkům za projevenou přízeň, přejeme vám krásné Vánoce,
bohatého Ježíška a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2007.
Hanka a Zdeněk Olejníčkovi
------------------------------------

Restaurace U Lajcmanů pro vás připravila
15. - 17. prosince 2006

RYBÍ SPECIALITY

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

Amatérský soubor řícmanických šumařů vás zve na tradiční
V pátek 22. prosince 2006 od 18 hod
v sále restaurace U Lajcmanů.
Přijďte se nadechnout vánoční atmosféry
a podpořit naše nejmenší!
Od 20 hod hraje k tanci i poslechu mladá řícmanská kapela JEN TAK.

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. 12. 2006.
Pro tisk zpracovaly Ivana Hegerová a Alena Komárková.
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