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Informace z obecního úřadu (výměna OP a ŘP, obecní knihovna,
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I kácení stromů má svá pravidla
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Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku jsme obvykle nuceni vnějšími okolnostmi i naší vnitřní
potřebou něco uzavřít, dokončit, dát do pořádku. Je to asi správné a někdy se „pod
tlakem“ doslova donutíme k nečekaným výkonům. Ovšem jak se říká – všeho s mírou.
Přála bych nám všem, abychom dokázali nepřehlušit tento adventní čas ruchem
nákupních center, dálnic, alpských letovisek či uklízecí horečkou a dokázali alespoň
na chvilku zajít na klidnou procházku do okolních lesů, posedět s přáteli nebo prostě
dělat něco, co nám přináší radost. Radost ze života a milé slovo je něco, co si při
nejlepší vůli nemůžeme koupit v sebelepší nabídce. Proto si navzájem přejme,
abychom ji mohli alespoň v době vánoční intenzivněji prožívat.
S přáním všeho nejlepšího v nadcházejícím roce 2008
Ing. Lenka Lišková, starostka

Závazky obce do roku 2008
1. Obecní dům
Práce, které probíhají na budově bývalé školy v roce 2007 jsou hrazeny z dotace
(celkem 5 650 000 Kč) poskytnuté Ministerstvem financí ČR. Částka musí být
vyčerpána do konce roku. Zbývající část peněz za rekonstrukci se obec zavázala
dofinancovat ze svých zdrojů a bude uhrazena v roce 2008. K tomuto účelu vyjednala
úvěr od České Spořitelny a.s. ve výši 2 468 000. Podmínky úvěru jsou výhodné v tom,
že obec může bez sankčních poplatků úvěr předčasně splatit a nemusí poskytovat
žádnou zástavu. Úvěr bude vyčerpán do 30. 6. 2008 a první splátku za něj je obec
povinna zaplatit až v druhé polovině roku 2008. V příštím roce bude tedy nutno zaplatit
dvě čtvrtletní splátky celkem ve výši cca 300 000 Kč.

2. SK Řícmanice
Obec má stále závazek vůči SK Řícmanice za nákup inventáře. Po letošní částečné
úhradě ve výši 80 000 Kč bude dosud nesplacená část závazku činit 180 000 Kč.

3. Půjčka od občanů
Půjčka od občanů bydlících v Řícmanicích v lokalitě Na skále, kteří poskytli obci
peníze na vybudování vodovodu, bude po letošních uhrazených splátkách ve výši
63 600 Kč činit ještě 157 400 Kč.

4. Oprava veřejného osvětlení
V roce 2007 proběhla generální oprava několika větví veřejného osvětlení, kterou si
vyžádala rekonstrukce rozvodné sítě NN v naší obci. Obec uhradila opravu veřejného
osvětlení pouze části obce a to ve výši 68 000 Kč. V roce 2008 budeme platit zbývající
část ve výši cca 80 000 Kč.

5. Hypotéční úvěr
Obec stále splácí hypotéční úvěr na bytový dům čp. 221, jehož aktuální výše při
splácení jistiny činí 5, 47 mil. Kč. Dále splácíme úrok, který se průběžně mění. Tyto
splátky nezatěžují obecní rozpočet. Na splátky poskytují v měsíčních platbách
prostředky nájemníci tohoto bytového domu.
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Dotace
Výzvy k podání žádostí o dotace vypisují poskytovatelé průběžně během celého roku
a to na různé účely. Proto je nezbytné pečlivě sledovat jejich informační kanály. Je
vždy nutné dobře odhadnout šanci na získání dotace a zda je reálné dotaci
dofinancovat z obecního rozpočtu. To samozřejmě souvisí s rozpočtováním,
zadlužením a prioritami obce.
V současné době máme požádáno o dotaci na:
- osvětlení hřbitova v celkové ceně 250 000 Kč
- travní sekačku na provádění údržby koupaliště, hřiště a ostatních travnatých
ploch
- dokončení rekonstrukce bývalé školy a rekonstrukci místního koupaliště ze
státního rozpočtu
Se žádostí o dotaci na dětské hřiště u Obecního domu jsme neuspěli.

Projekty
Firma AQUAPROCON dokončila projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na
rozšíření vodovodu a vodojem v naší obci, za což jsme zaplatili 177 000 Kč z rozpočtu
obce a 117 000 Kč z dotace.
Jsou připraveny projekty pro územní rozhodnutí na kanalizaci splaškovou a dešťovou,
za kterou zaplatíme cca 300 000 Kč patrně v roce 2008. Na tuto platbu budeme žádat
o částečnou dotaci. Je důležité, aby se podařilo co nejdříve uzavřít smlouvy
o smlouvách budoucích na břemena inženýrských sítí, abychom mohli žádat o územní
rozhodnutí. Další fází budou žádosti o dotace na realizace staveb a zadání
prováděcích projektů.
Investiční akce pro rok 2008 se budou odvíjet od toho, jaké finanční prostředky bude
možné z rozpočtu uvolnit nebo zda obdržíme nějaké dotace. Záměrem je provést
opravu kolumbária na našem hřbitově, zejména jeho střechy. Rádi bychom se zaměřili
na úpravu chodníků a některých místních komunikací v naší obci.

Svazek obcí Kanalizace Bílovicko
Obec Řícmanice a ostatní členové svazku v roce 2007 řešili přípravu rekonstrukce
čistírny odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou. Dochází k prodloužení nájemní
smlouvy s Vodárenskou a.s. jako provozovatelem této čistírny a stejně tak
kanalizačního a vodovodního řadu. Kapacita čistírny se blíží vyčerpání a z důvodu
masivní výstavby v okolních obcích bude nutné tuto kapacitu navýšit.
Je důležité si uvědomit, že obec Řícmanice v současné době do čistírny vypouští jen
malé množství odpadních vod, než by na základě své rezervované kapacity mohla
vypouštět. Tuto kapacitu pozvolna obsazují ostatní obce s masivní výstavbou.
Snažíme se o urychlení příprav projektů pro přestavbu čistírny, která by vedla
k navýšení kapacity až na 7000 ekvivalentních osob. Současná kapacita činí 3500
ekvivalentních osob. V tomto smyslu již existuje i územní rozhodnutí na celkovou
rekonstrukci bílovické čistírny. Je jisté, že zde půjde o nákladnou a zásadní
rekonstrukci. Faktem také je, že současná čistírna byla již v době svého vzniku
jakýmsi kompromisem, jehož nevýhody a problémy budeme muset řešit nyní. Jedná
se zejména o problémy s původními zastaralými a zkorodovanými nádržemi.
Během probíhajících jednání se uvažují dvě koncepce čistění odpadních vod. Klasická
pomocí standardních aktivačních nádrží a inovativní pomocí nádrží osazených tzv.
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flexibilními nosiči. Dosud není rozhodnuto, kterou cestou se rekonstrukce bude ubírat.
Zde nepanuje shoda v názorech na způsob rekonstrukce. Obec Řícmanice preferuje
standardní osvědčenou technologii řízených aktivačních nádrží. Veškeré rozhodování
ve svazku podléhá hlasování, ve kterém má naše obec jeden hlas a např. Bílovice
hlasy tři. Počet hlasů je přepočten na počet obyvatel obce. Zdá se, že svazek se kloní
k rekonstrukci pomocí flexibilních nosičů.
Svazek obcí obdržel dotaci 500 000 Kč na vyhotovení projektů rekonstrukce čistírny.
Dne 9. 11. 2007 byl valnou hromadou vybrán zhotovitel projektové dokumentace firma
PÖRI. Dodavatelem inovativní technologie flexibilních nosičů má být firma PURATOR.
Definitivní podoba smlouvy, jakož i technologie čistírny, jsou v současné době stále
v jednání.
Pro naši obec je důležité, aby okolní obce měli zajištěnou kapacitu v čistírně
odpadních vod pro svoji výstavbu. V opačném případě bychom se museli snažit
o znemožnění povolení nové výstavby okolním obcím, aby nedocházelo k vyčerpání
naší již předplacené kapacity v čistírně. Hlavním úkolem pro Řícmanice je stavět
místní kanalizace a svoji kapacitu v čistírně naplnit.

Svazek obcí Časnýř
V uplynulém roce jsme se jako členové svazku obcí Časnýř zabývali zejména
přípravou projektů cyklostezek. Na zmíněné projekty svazek obcí obdržel dotaci ve
výši 42 000 Kč. Cyklostezky by měli propojit obce celého svazku, navázat na stávající
stezky v obci Bílovice nad Svitavou a zajistit propojení na Líšeň - Klajdovku z obce
Ochoz.
Důležité je napojení svazku na tzv. Jantarovou stezku, která povede z Brna- Obřan do
Bílovic nad Svitavou. Na projektovou dokumentaci této stezky náš mikroregion obdržel
dotaci ve výši 200 000 Kč bez nutnosti dotaci dofinancovávat z rozpočtu svazku.
Další naší starostí bylo získat a po sléze vypořádat dotaci pro řícmanické koupaliště,
která činila 250 000 Kč.

Poděkování
Během celého roku probíhaly brigády na školní zahradě. Chtěl bych velmi poděkovat
všem, kteří se těchto brigád zúčastnili a zároveň je požádat, aby ještě do dokončení
zahrady pro školku vydrželi.
Děkuji také řícmanským hasičům za provedení prací, o které jsem je jménem obce
v průběhu roku požádal. Bylo jich za celý rok mnoho (kácení stromů na hřbitově,
čistění koupaliště,…) a naši hasiči mi vždy vyšli vstříc.
Mé další poděkování patří panu Jiřímu Ševčíkovi za dočasné uskladnění nábytku,
který jsme získali takřka darem pro budoucí obecní úřad. Musím ocenit ochotné
brigádníky, jež po dva dlouhé večery a dva dny pomáhali nábytek demontovat
a dopravit do Řícmanic.
Velké poděkování za shovívavost naleží paní Danuši Škvařilové, která je nepřetržitě
obtěžována hlučnými pracemi při rekonstrukci bývalé školy.
Všem občanům bych rád poděkoval za trpělivost, kterou měli v souvislosti
s nefunkčním veřejným osvětlením, jež bylo z důvodu rekonstrukce místní rozvodné
sítě NN delší čas mimo provoz.
Na závěr přeji vše dobré do nového roku 2008 a mnoho úspěchů v osobním
i profesním životě všem Řícmaňákům.
Patrik Heger, místostarosta
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Informace z Obecního úřadu
Výměna OP a ŘP
Upozorňujeme občany, kteří si ještě nevyměnili staré typy občanských a řidičských
průkazů, že platnost končí 31. 12. 2007.

Obecní knihovna
Knihovna byla letos z důvodu rekonstrukce celé budovy mimo provoz a knihy dočasně
uskladněny v náhradních prostorách. Činnost se omezila pouze na vracení knižního
fondu vypůjčeného z jiných knihoven a statistické výkazy.
Paní knihovnice Sylva Janevská letošním rokem ukončila činnost v knihovně.
Dovolujeme si jí touto cestou poděkovat za několikaletou obětavou práci, kterou pro
čtenáře naší obce vykonávala a v dalším životě jí přejeme zdraví, pohodu
a spokojenost.
Současně touto cestou obec oznamuje, že hledá zájemce na uvolněné místo
knihovníka. Zahájení provozu knihovny bude během roku 2008 po dokončení
rekonstrukce budovy.

Digitalizace katastrálního území Řícmanice
S účinností od 14. 9. 2007 platí nový soubor popisných a geodetických informací
katastru nemovitostí v katastrálním území Řícmanice. Byl dokončen převod číselného
vyjádření katastrální mapy do digitální podoby. Aktuální výpisy z vlastnických listů
mohou občané získat u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na katastrálním
pracovišti Brno - venkov, Brno, Úzká 6. Bezplatně na internetové adrese
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Ceny vodného a stočného pro rok 2008 pro Svazek obcí Bílovicko
cena vodného vč. DPH je
27,36 Kč/m3
cena stočného vč. DPH je 23,11 Kč/m3
Ceny byly schváleny na valné hromadě Svazku konané dne 9.11.2007 na OÚ Kanice.

Rekonstrukce silnice II-383
Plánovaná rekonstrukce silnice II-383 se dotkne domů na ulicích Na Skále,
Komenského a Husova. Občané mající na těchto ulicích své domy a nejsou dosud
připojeni na splaškovou kanalizaci, by si měli co nejdřív zajistit projektovou
dokumentaci a provést vlastní stavbu přípojky. V současné době jsou některé
domy ještě napojeny svým odpadem na dešťovou kanalizaci, situovanou
v chodníku. Každý, kdo není připojen na splaškovou kanalizaci, toto pozná ve faktuře
Vodárenské akciové společnosti, kde mu je fakturováno pouze vodné. Obec má od
Vodárednské společnosti seznam občanů, kterým není stočné fakturováno. Bude ještě
každého majitele domu na výše uvedených ulicích písemně upozorňovat na nutnost
vybudovat přípojku do splaškové kanalizace.
Vypouštění splaškových vod do vod povrchových nebo podzemních je porušením
vodního zákona.
Ing. Luběna Prokopová, OÚ
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Mateřská škola „volá“ své děti
Zápis dětí do MŠ Řícmanice se uskuteční ve dnech 21.1. a 22.1. 2008 v době od 10S sebou je nutné si vzít rodný list dítěte, průkaz totožnosti
zákonného zástupce dítěte a všechny vyplněné formuláře,
které si můžete vyzvedávat na Obecním úřadě od 26. 11.
2007. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ budete písemně
informováni do 30 dnů od podání žádosti. Žádost podávejte
při zápisu do MŠ. K zápisu dítě brát s sebou nemusíte.
Budu s Vámi projednávat Vaše přinesené vyplněné formuláře a další potřebné
záležitosti. Proto počítejte s tím, že se zhruba 15 – 20 min zdržíte.
Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku
2008.
Na Vaše děti se těší celý pracovní kolektiv Mateřské školy Řícmanice.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ

Léta práce pro naše školáky
Naše obec v minulosti zajišťovala školní vzdělání místních dětí vlastní školou. V době,
kdy škola již nestačila plnit svoji úlohu, museli řícmanské děti cestovat za vzděláním
do škol okolních obcí. Takovou naší přespolní školou je pro dnešní řícmanské děti
především základní škola v Bílovicích.
Jistě mi dáte za pravdu, že základní škola je opravdu základem pro každého jedince
na jeho cestě ke vzdělání a k životu vůbec. Je to jistě škola životní a to jednak svojí
nostalgií, se kterou na ni vzpomínáme, a stejně tak svojí důležitostí při formování
našich osobností, aniž bychom si to uvědomovali. Je to základ a základy je třeba mít
dobré. Velkou zásluhu na tom, že bílovická škola je školou na výborné úrovni, má Mgr.
Helena Bajerová, která v jejím čele stála od roku 1996 do roku 2007. Základní škola
v Bílovicích se těší dobrému renomé zejména na brněnských gymnáziích a středních
školách. Doufejme, že si tako vysokou laťku udrží i nadále.
Rád bych jménem zastupitelstva obce Řícmanice poděkoval paní ředitelce
Mgr. Heleně Bajerové za vše, co pro bílovickou školu a její žáky ve své učitelské
a následně ředitelské funkci vykonala.
Patrik Heger, místostarosta

I kácení stromů má svá pravidla
„Strom byl v cestě plánované … to malý problém byl, ostrou pilou se ten problém
snadno vyřešil …”
Těmito slovy začíná známá písnička, kterou si mnozí z nás notovali u táboráku. Ale
tak snadné by to opravdu být nemělo. Co se týká našeho spolužití se stromy, je tu
hledisko morální a pak je tu naštěstí i zákon.
V poslední době stále častěji řešíme na obecním úřadě nepovolené kácení stromů na
soukromých pozemcích a dokonce i svévolné ničení stromů na pozemcích obecních.
Jakožto příslušníci lidského rodu jsme zvyklí přírodu posuzovat podle toho, jaký z ní
máme užitek či problémy. Že je tento pohled velice krátkozraký, již všichni víme –
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souvislosti jsou daleko širší, než si běžně uvědomujeme. Zvláště v naší vesnici, kde
máme les takřka za zády, to někdy svádí k lehkovážnému přístupu k likvidaci stromů.
Tento přístup ale rozhodně není správný. Právě proto, že máme les přímo za vesnicí,
měly by stromy plynule prostupovat celou zástavbou, vždyť i přímo v územním plánu
je řeč o vesnické zástavbě v zeleni.
Jistě jsou případy, kdy je opravdu třeba pokácet i vzrostlý strom z důvodů jeho
zdravotního stavu, věku, v případě kdy ohrožuje bezpečnost atd. Ne vždy se však tato
situace musí řešit nejradikálnějším způsobem. Mnohdy stačí jen udržovací řez,
odstranění problematických částí stromu apod. V případě, kdy je třeba strom skácet
z výše uvedených důvodů, nastupuje zákon, který má zamezit nerozvážnému
zacházení s tímto cenným majetkem. A že cena takového vzrostlého stromu opravdu
není malá, můžeme ukázat na nedávném příkladu z naší obce.
Jedná se o lípu malolistou (Tilia cordata), pro kterou byl vyhotoven protokol
o ohodnocení dřeviny rostoucí mimo les. Tento protokol dala obec vyhotovit z důvodů
podezření na svévolné poškození stromu.
Průměr kmene: 76 cm, výška koruny: 16,5 m, zdravotní stav: zhoršený, vitalita:
výrazně snížená.
Základní cena dřeviny: 765 794 Kč, cena dle stavu stromu: 459 477 Kč.
Protokol samozřejmě obsahuje více údajů a pro zájemce je k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Proto pozor! I stromy mají svoji cenu a naštěstí to zákon zohledňuje a snaží se je
chránit. Pro informaci uvádím některé souvislosti, které pro nás vyplývají ze zákona
č. 114/1992 Sb.
Ing. Lenka Lišková, starostka
Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
1. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle §§ 7, 8 a 9 zákona č. 114/1992
Sb. se uplatňuje bez ohledu na to, jestliže se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo
přirozeně rozšířené /i tzv. nálet/ a bez ohledu na to jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné
či jiné.
2. Ke kácení těchto dřevin je nezbytné povolení obce, na jejímž katastru dřevina roste.
To se vydává ve správním řízení. Žádosti o povolení ke kácení se předkládají na
přiloženém tiskopise.
3. Řízení o povolení ke kácení dřevin je ve smyslu odstavce 1/ § 9 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny současně i řízením o uložení náhradní výsadby. Ta
může být uložena spolu s následnou péčí o vysazované dřeviny na nezbytnou dobu,
nejvýše však na dobu pěti let.
4. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina
roste, nebo jeho nájemce s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více
spoluvlastníků musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem
dřevinu pokácet.
5. O povolení ke kácení nemůže tedy žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém
dřevina roste /nebo tento pozemek alespoň oprávněně neužívá/ a dřevinu pouze
vysadil, nebo o ni pečuje či je na její existenci jinak zainteresován /např. mu stíní,
překáží atd./.
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6. Bez povolení může pokácet dřevinu pouze fyzická osoba, která je vlastníkem
a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste a to pouze v případě, že se
jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad
2
zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše do 40 m . V tomto případě se o povolení
ke kácení nežádá, ani se neoznamuje. Toto zvýhodnění se netýká právnických osob.
Uvedený režim však lze uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina
roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim /přírodní rezervace, přírodní
památka, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom /.
7. Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy
porostů, nebo při jejich výchovné probírce, není povolení ke kácení rovněž třeba.
V těchto případech musí být kácení písemně oznámeno nejméně 15 dnů před
zásahem příslušné obci, která je může pozastavit, omezit či zakázat. Toto písemné
oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Uvedený
oznamovací režim platí stejně pro fyzické i právnické osoby a lze ho uplatnit pouze
v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje
jiný ochranný režim /přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek,
zvláště chráněný druh, památný strom /.
8. Při vyplňování formuláře žádosti o povolení ke kácení je nezbytné: - v odstavci č. 2
uvádět pouze aktuální parcelní čísla pozemků, na nichž dřeviny rostou s určením zda
se jedná o parcelní čísla katastru nemovitostí /KN/ nebo pozemkového katastru /PK/
- nezaměňovat pojmy obvod a průměr kmene a v odstavci č. 4 uvádět pouze obvod
kmene
- v případě složitější lokalizace místa růstu dřevin použít pro jejich zakreslení kopie
pozemkové mapy

Senioři na závěr roku
Místní senioři, jejich příznivci a přátelé pokračují ve svých aktivitách.
Po velmi pěkném a zajímavém zájezdu do Slavkova a Vyškova uskutečněném v září,
říjnovém již šestém setkání seniorů v sále restaurace U Lajcmanů a listopadové
přednášce MUDr. Taťány Šrámkové, CSc. na téma „Zdravé stáří“, připravují na závěr
roku další již sedmé setkání.
Zájem, účast i ohlasy na zmíněné večery, na které jsou zváni všichni občané bez
rozdílu věku svědčí o tom, že tato aktivita je velmi vhodná a osvědčená pro ty, kteří se
rádi sejdou v příjemném prostředí k odpočinku i občerstvení, kteří si při sklence
dobrého vína rádi zazpívají, popovídají a zavzpomínají i zatančí při oblíbených
melodiích svého mládí.
Poslední seniorské setkání v tomto roce je připravováno na pátek 28. prosince, tedy
na všední den mezi Vánocemi a Silvestrem. K tanci a poslechu bude opět hrát duo
A. Klučka a L. Čapka. Podrobnosti budou uvedeny na pozvánkách, plakátovány
v prodejně potravin „Hanka“ a také budou zveřejněny v relaci místního rozhlasu.
Místní senioři se s Vámi těší na shledanou.
Jiřina Krajíčková, Karel Matuška
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Fotbalisté zakončili podzimní část sezóny 2007/2008
na 7. místě
Do podzimní části sezóny 2007/2008 naše mužstvo nastupovalo s cílem udržet se
v polovině tabulky. Po polovině podzimní části soutěže jsme dokonce okupovali první
příčky tabulky, ale závěr se nám moc nevydařil a skončili jsme na 7. místě. Mužstvo
bylo posíleno o Josefa Havla a brankáře Michala Slámu, ke konci podzimní části začal
po zranění nastupovat i Michal Sedlář. Nejlepším střelcem mužstva je Roman Horák
s 15 brankami, hned za ním kapitán mužstva Tomáš Zbořil s 9 brankami. Oba dva se
podíleli na více než polovině vstřelených branek mužstva.
Naše mužstvo odehrálo podzimní část sezóny 2007 / 2008 s těmito výsledky :
Lokomotiva – Ř 3:4, Ř – Svratka 4:2, Bosonohy „B“ – Ř 1:7, Ř – Žebětín 1:4, MCV – Ř
3:4, Ř – Slatina 0:3, Řečkovice – Ř 3:3, Ř- Mediánky „B“ 4:0, Chrlice – Ř 3:1, Ř –
Obřany 3:4, Spatra – Ř 4:2, Ř – Jundrov 5:2, MS – Ř 2:1.
Tabulka po podzimní části
Rk.

Tým

1.

Slatina

33

2.

Řečkovice

31

3.

Žebětín

24

4.

MCV

21

5.

Obřany

20

6.

Sparta B

19

7.

Řícmanice

19

8.

Chrlice

17

9.

Jundrov

16

10.

Lokomotiva

15

11.

Mor.Slavia B

13

12.

Medlánky B

12

13.

FC Svratka B

10

14.

Body

Bosonohy B
10
Družstvu Bosonohy B bude odebráno bodů: 3

Po třítýdenním volnu zahájilo mužstvo přípravu na jarní část sezóny. Každou středu od
18:30 hodin hrajeme hokej na Sportovní ulici, ve čtvrtek od 17 hodin chodíme do haly
v Maloměřicích.. Jako každý rok máme pro přípravu od ledna 2008 rezervovanou
umělou trávu na Janouškové ulici.
22.prosince 2007 se účastníme vánočního halového turnaje v Bílovicích nad Svitavou.
Aktuální
informace
Sportovního
klubu
najdete
na
webové
stránce
www.sweb.cz/skricmanicefotbal. Zde se dozvíte aktuální výsledky, tabulky,
připravované akce a další informace.
Pro svoje fanoušky každoročně připravujeme na silvestrovské dopoledne, jestli nám to
počasí dovolí, „Tradiční silvestrovský fotbálek“. Tímto zveme všechny fanoušky
a příznivce na silvestrovské dopoledne na hřiště, kde společně „shodíme“ přebytečná
kila po vánočních svátcích a rozloučíme se s rokem 2007.
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 2008.
Roman Kubíček, SK
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Sokol v akci
Naše tělocvičná jednota Sokol Řícmanice oslaví v roce 2008 již 100
let od svého založení. Toto významné jubileum bychom rádi důstojně
oslavili. Jedna z akcí již nabírá první krůčky ke své realizaci. Je to
stezka zdraví HVOZD, kterou bychom rádi zviditelnili naši obec patřící
k vstupním branám Moravského krasu.
Smysl snad vystihuje i uměle vytvořený název jako zkratka klíčových slov: Hra Výchova - Odpočinek - Zdraví - Dětí, Dorostu, Dospělých i Důchodců - v našem
krásném lese, tedy HVOZD.
Smyslem vybudování stezky zdraví je především to, co nabízí sám název - cesta ke
zdravému životnímu stylu formou hry a také výchova a odpočinek jako požadavek
dnešní uspěchané doby. Je určena všem věkovým kategoriím ke strávení volného
času. Stezka zdraví bude vycházkovou trasou sestavenou z jednotlivých
odpočinkových a současně i tělovýchovných zastavení. Na každém stanovišti bude
nejméně jedna lavička a tabule s vlastivědnými informacemi o dané lokalitě, návodem,
případně i hodnocením doporučeného cvičení, mapkou a další potřebné informace pro
účastníka stezky zdraví. Stezka bude vedena částečně po trasách turistických, ale i po
dalších lesních cestách.
V první etapě bude vybudováno 6 zastavení (náves, vyhlídka z Nivky, na Brňance,
u pomníku lesů, u studánky Prosba lesa, sokolské cvičiště). To vše spotřebuje nejen
mnoho lidského úsilí, ale také mnoho peněz. Na některých stanovištích již proběhly
přípravné práce. Vítáme každou pomoc. A zejména ti, kdo pochopili, že jde o dobrou
věc, mohou přispět jak osobní účastí tak i darem.
Partnery této akce jsou Obec Řícmanice, Nadace
Partnerství a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.
I když stále nemáme kde cvičit, začali jsme nacvičovat
v provizorních prostorách sálu restaurace U Lajcmanů na sokolský slet pod Ještědem,
který se uskuteční 21. a 22. června 2008 v Liberci. Naši cvičenci se představí ve
skladbách pro věrnou gardu, ženy, mladší a starší žákyně.
Na podzim jsme pro naše členy a příznivce připravili drakiádu a kurz malování na sklo,
v zimě pak vázání adventních věnců, mikulášskou nadílku a malování vánočních
perníčků. V závěru roku si každoročně vyjdeme na zlatonedělní vycházku do Křtin.
Máte-li zájem, přidejte se k nám.
Přejeme všem Sokolům a občanům Řícmanic příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008!
Ivana Hegerová a Vladimír Nováček

Hasiči informují
Rok se s rokem sešel a je načase ohlédnout se zpět.
Červený kohout nás letos nenavštívil, až na drobný
zkrat elektřiny v jednom rodinném domu Na Skále. Po
vyhlášením poplachu jsme se dostavili na místo zásahu,
ale nebezpečí již bylo zažehnáno a tak naše jednotka
zůstala v záloze. Ostatní výjezdy zásahové jednotky
byly vesměs technické nebo preventivní, nejčastěji
likvidace nebezpečných stromů.
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Mnohým může připadat držení a financování zásahové jednotky jako zbytečný luxus,
ale pominu-li povinnosti obce dané zákonem, je hlavní přínos v prevenci
a připravenosti. Námitka ohledně počtu požárů v obci už také ztrácí význam, vzhledem
ke statistikám veškerých zásahů. Požárů je již méně než polovina, zbytek jsou
dopravní nehody, technické zásahy atd.
Sbor také nezahálel. Začátkem roku pochování basy, dále závody malotraktorů do
vrchu Ecce Terra v Bílovicích, ukázka zásahu na Dětském dni, sběr železného šrotu,
pomoc obci a občanům, účast na srazu veteránské techniky pod hradem Veveří a na
Pernštejně, hasičská pouť ve Křtinách atd.
A plány na další rok? V zásahové jednotce je to hlavně školení a zdokonalování se
v dovednostech potřebných při jakémkoliv zásahu, údržba techniky a vybavení v co
nejlepším stavu a hlavně připravenost jednotky okamžitě pomoci tam, kde to bude
třeba. Také bychom potřebovali doplnit stav jednotky
o 3 muže. Pokud by měl někdo zájem podílet se s námi na
ochraně obyvatelstva, může se na mě kdykoliv obrátit, rádi
ho přijmeme mezi sebe.
V našem dobrovolném sboru začínáme tradičním
pochováním basy a to 15. února 2008. Další činnost bude
obdobná jako v předchozím roce, ovšem nebráníme se ani
novým podnětům a pokud nás někdo přizve k zajímavé spolupráci, nabídka jistě
nezůstane bez odezvy. V čem by jsme se měli zlepšit je práce s mládeží. V současné
době je tato činnost nulová, což mě mrzí vzhledem k silné tradici našeho sboru, vždyť
většina současných členů a členek se něco nasoutěžila za mladší žáky, starší žáky
a dorost v branných soutěžích i požárním útoku. Touto cestou bych chtěl apelovat na
všechny naše členy, ne jen na těch pár, co všechnu práci odedřou sami, aby se
jakkoliv zapojili a navázali na tradici veškerého hasičstva ve výchově svých členů. Co
si nevychováme sami, nám nikdo nedá a byla by škoda, kdyby se náš sbor, jenž za
čas oslaví stoleté výročí vzniku, už nemohl aktivně podílet na naplňování hesla všech
dobrovolných hasičů „Vlasti k obraně, člověku k ochraně“.
Do nového roku Vám přejeme hodně spokojenosti, osobní pohody a abychom Vás
navštěvovali jen v příjemných záležitostech, jako je třeba zvaní na ostatky.
Milan Stejskal, SDH a JSDHo

Vánoční výstava
V sále restaurace U Lajcmanů se uskutečnila ve dnech 1. a 2. prosince 2007, tj. první
adventní neděli, vánoční prodejní výstavka výrobků, které vyrobily šikovné ruce našich
žen a mužů. Výstavka byla obohacena o výrobky výtvarnice-keramičky paní Boženky
Liškové. Oko přilákaly krásné adventní věnce, suché vazby, perníčky, přáníčka,
háčkované ozdoby na stromeček, svíčky, svícny, vitráží skla, proutěné košíky a pro
ptáčky byly ke koupi krmítka a budky. Dále byla naše výstavka instalována do
Kulturního domu v Adamově, ul.Opletalova.
Kdo měl zájem přivítat společně s námi tyto předvánoční dny, tak děkujeme za účast,
pro ty druhé – budeme se těšit v příštím roce.
Jiřina Krajíčková, Bára Vlková
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Amatérský soubor řícmanických šumařů vás zve na tradiční
V sobotu 22. prosince 2007 od 17.30 v sále
restaurace U Lajcmanů.
Přijďte se nadechnout vánoční atmosféry
a podpořit naše nejmenší!
---------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Řícmanice připravuje
10. Ř Í C M A N S K Ý O B E C N Í P L E S
který se bude konat v sobotu 9. února 2008 v sále restaurace U Lajcmanů
---------------------------------------------------

Potraviny Hanka
Otevírací doba o vánočních svátcích
24.12.2007
25.12.2007
26.12.2007
27.12.2007
28.12.2007
29.12.2007
30.12.2007
31.12.2007
1.1.2008

pondělí – Štědrý den
úterý – 1. svátek vánoční
středa – 2. svátek vánoční
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí– Silvestr
úterý – Nový rok

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

Přijímáme objednávky na Vánoce a Silvestra – veky, pečivo, saláty, vánočky,
salámy, …
Přjímáme platební karty.
Prodej živých kaprů se uskuteční v pátek 21. 12. 2007 od 15 do 17 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 2008.
Hanka a Zdeněk Olejníčkovi
---------------------------------------------------

Jen Tak - Vánoční koncert
pátek 14. prosince 2007 od 18.30 do 23.30 v sále restaurace U Lajcmanů,
vstupné dobrovolné
Přijďte si posedět, zatancovat a odpočinout od vánočního shonu.
Všichni jste srdečně zváni!

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. 2007.
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