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PŮJDEM NA TO OD LESA
Naše obec je vlastníkem necelých dvou hektarů lesa. Není to mnoho, ale přesto se
o les obec musí řádně starat tak, jak nám ukládá zákon: “Veškeré pozemky určené
k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona a nesmí
být využívány k jiným účelům.“
V loňském roce se nám podařilo vysadit ve čtyřech oplocenkách borovice a buky. Po
zjištění situace po zimních měsících bude nutné v jedné z lokalit doplnit sazenice
boroviček, které částečně uschly a částečně byly poškozeny zvěří. V ostatních
oplocenkách bude nutné zajistit zdárný růst sazenic pravidelným vyžínáním, ale jinak
by už měly být dostatečně odolné, aby přežily i nepříznivé podmínky, například letní
sucha. V ostatním porostu nás čeká v dalších letech i těžba. Bude však třeba zvolit, za
pomoci našeho odborného lesního hospodáře, vhodný těžební postup.
Les tak malé výměry nemůže obci přinášet žádný pravidelný zisk. Je to spíše naopak.
Každý rok musíme zařazovat do rozpočtu položky na údržbu v lese a na výchovu
mladého lesního porostu. Částka, kterou bychom mohli získat za vytěžené dřevo,
většinou nestačí ani na pokrytí provozních výdajů na údržbu lesa. Nabízí se možnost,
jak zvětšit alespoň o něco lesní plochu. Zastupitelstvo uvažuje o zalesnění části louky
nad hřbitovem. Při ponechání volné plochy kolem hřbitova, tak aby zde vznikl prostor
pro jeho případné rozšíření, nabízí se několik hektarů již léta neobdělávané louky
k zalesnění. Vzhledem k tomu, že v současné době je možné na založení lesa získat
téměř 100% dotace, bylo by škoda této příležitosti nevyužít. Návrh je v současné době
projednáván s odborníky a v případě jejich kladného vyjádření by Řícmanicím mohl
přibýt další, nezanedbatelný kus lesa.
Ing. Lenka Lišková, starostka

DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ
Tímto heslem a spíše jeho druhou částí se řídí zákon o finanční kontrole, který se týká
nejen podnikatelských subjektů, ale i obcí. Obec hospodaří s veřejnými finančními
prostředky a to je třeba řádně kontrolovat. Kontroly jsou dokonce odstupňovány na
kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou. Prostě kontroluje se pořád. Pro obec se
ale taková hlavní kontrola koná jednou za rok – je to tzv. audit. Obce mají možnost
pozvat auditory určené Jihomoravským krajem nebo auditory, které si vyberou samy
a s nimiž uzavřou smlouvu. Krajské auditory obec platit nemusí. Těchto „bezplatných“
auditorů využíváme i v Řícmanicích.
Letos proběhl audit 3. března 2008 a jelikož štěstí přeje připraveným, vše proběhlo
v naprostém pořádku a kdyby tady platilo školní známkování, možná máme i jedničku.
Tímto bych také chtěla poděkovat naší paní účetní Lence Kunčarové, pro kterou to byl
první samostatný audit. Byla na něj velice dobře připravená. Kdo má nějaké
zkušenosti s tímhle typem kontrol, jistě mi dá za pravdu, že kontroloři bývají velice
precizní a za svým úkolem – najít chybu – jdou velice cílevědomě.
Ing. Lenka Lišková, starostka
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OBECNÍ DŮM ZAČÍNÁ SLOUŽIT
Rekonstrukce bývalé školy je dokončena a budova postupně ožívá. Školka je
v provozu od 3. března 2008. Bohužel se nepodařilo dokončit zahradu a tak práce na
budování zahrady budou pokračovat. Doufejme, že se podaří svépomocí zahradu
dodělat a předat do užívání mateřské škole co nejdříve. Rovněž se nepodařilo v rámci
rekonstrukce opravit opěrné tarasy ve dvorní části a rekonstruovat zchátralou budovu
skladu. Rádi bychom získali dotaci na úpravu zmíněné části a rekonstrukci přilehlé
zahrady na terasách. V této věci již podnikáme přípravné práce, abychom mohli podat
žádost o dotaci.
Obecní knihovna je součástí přednáškového sálu a v průběhu měsíce března zahájí
provoz. Nový nábytek do knihovny pořídila obec z dotace v roce 2007. Dotace činila
50 000 Kč. Celkové náklady na nábytek do knihovny byly 107 998 Kč. Přednáškový
sál již slouží potřebám obce. Je vybaven audio a video technikou. Zařízení získala
obec darem od manželů Kaiserových. Rád bych touto cestou za poskytnutý dar
poděkoval. V sále je možné prezentovat materiály přímo z počítače nebo přehrát
z DVD samozřejmě včetně zvuku. Případně je možné napojit externí VHS-video, to je
ale nutné přinést s sebou. Věřím, že sál bude hojně využíván zájmovými
organizacemi, které působí v naší obci a také občany.
V měsíci březnu budou předány do užívání prostory TJ Sokol Řícmanice. Obecní úřad
bude přestěhován a uveden do provozu v nových prostorách do podzimu 2008.
Patrik Heger, místostarosta

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHÁJILA ČINNOST
Mateřská škola Řícmanice zahájila svou
činnost dne 3. března 2008, kdy všichni
zaměstnanci MŠ začali pilně pracovat
na tom, aby nachystali co nejlépe třídu
a celou Mateřskou školu pro své
„školkové děti“. Děti poprvé přišly do
školky v pondělí 10. března 2008.
Symbolem naší Mateřské školy je
čtyřlístek s beruškou a broučkem,
z čehož vyplývá i název třídy MŠ –
berušky a broučci. Při práci a činnostech
nás bude doprovázet oblíbený pohádkový krteček společně s paní učitelkou. Provozní
doba MŠ je od 6.30 do 16.30 hod. Stravu nám bude připravovat ZŠ Kanice. Dětem
budou nabízeny kroužky jako jsou hra na flétnu, angličtina a do budoucna plánujeme
i další zájmové kroužky a mimoškolní aktivity.
Přejeme našim dětem a jejich rodičům hodně spokojenosti a radosti z naší Mateřské
školy a doufáme, že se děti budou do školky těšit.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz komunálního odpadu v roce 2008
Pravidelný svoz je 1 x za 14 dnů a to každý lichý týden v úterý.
První pravidelný svoz byl v úterý 15. ledna 2008.
Platby místních poplatků v roce 2008
Platby lze provádět hotovostně v úředních hodinách na pokladně OÚ Řícmanice
(Po 15 –17 hod, St 9 -11 a 15 -17 hod)
nebo bezhotovostně na účet obce Řícmanice, č.účtu: 1345044329/0800, k.s. 0308
Místní poplatek za komunální odpad 2008 (dle OZV č. 1/2008)
splatný nejpozději do 31.5.2008
Sazba:

450 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci Řícmanice
450 Kč za každý rekreační objekt

Variabilní symbol při bezhotovostní platbě:
- občané s trvalým pobytem v obci, rod. domky
var.symbol 42008xxx
kde xxx = číslo popisné domu (nuly se doplní zleva)
- občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy
var.symbol 408xxxyy
kde xxx = číslo popisné domu
yy = číslo bytu (nuly se doplní zleva)
- za domy s č.p. bez trv.pobytu sloužící k rekreaci
var.symbol 42008xxx
kde xxx = číslo popisné domu (nuly se doplní zleva)
- za rekreační objekty - chaty
var.symbol 12008xxx
kde xxx je evidenční číslo chaty (nuly se doplní zleva)
Specifický symbol při bezhotovostní platbě 1337
Místní poplatek za psy 2008 (Dle OZV č. 5/2004)
Poplatek za rok 2008 je splatný nejpozději do 30.4.2008
Sazba:

150 Kč za prvního psa a 225 Kč za každého dalšího psa
80 Kč za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa pro důchodce

Variabilní symbol při bezhotovostní platbě:
občané s trvalým pobytem v obci, rod. domky
var.symbol 32008xxx
kde xxx = číslo popisné domu (nuly se doplní zleva)
občané s trvalým pobytem v obci, bytové domy
var.symbol 308xxxyy
kde xxx = číslo popisné domu, yy = číslo bytu (nuly se doplní zleva)
Specifický symbol při bezhotovostní platbě 1341
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Cena vodného a stočného pro rok 2008
Valná hromada svazku Vodovody a kanalizace Bílovicko na svém zasedání dne
9.11.2007 schválila na základě návrhu Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize
Brno-venkov cenu vodného a stočného platnou od 1.1.2008:
3
Vodné za 1 m vody ve výši
Stočné za 1 m3 odvedené odpadní vody ve výši

Bez DPH
25,10 Kč
21,20 Kč

včetně DPH
27,36 Kč
23,11 Kč

Komunikace s úřady bude jednodušší
V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem
zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého
podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout občanům
ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by
občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
Od 1. ledna 2008 se rozšířila agenda, kterou jednotlivá místa Czech POINT poskytují.
Zatímco v roce 2007 mohl občan zažádat o výpis z veřejných registrů Katastru
nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku a o výpis ze Živnostenského registru,
v roce 2008 přibyla možnost žádat o výpis z prvního neveřejného registru, z Rejstříku
trestů. Jeden z nejčastěji požadovaných dokladů, výpis z Rejstříku trestů, mohou
občané získat na magistrátech, krajských a obecních úřadech. O možnosti vydávání
výpisu z Rejstříku trestů i na České poště a Hospodářské komoře ČR vede
Ministerstvo vnitra intenzivní jednání s Ministerstvem spravedlnosti. Úspěšná realizace
totiž vyžaduje legislativní úpravu zákona.
Projekt Czech POINT dále počítá i s možností výpisu z dalších registrů jako např. karty
řidiče, tedy zjištění počtu bodů udělených za dopravní přestupky. O této agendě již
Ministerstvo vnitra jedná s Ministerstvem dopravy. O doplnění projektu Czech POINT
dalšími agendami, u kterých je nutná legislativní úprava, povede Ministerstvo vnitra
s příslušnými resorty intenzivní jednání.
Úřad je oprávněn v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS vybírat za vydání ověřeného
výstupu od žadatele správní poplatek, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za
každou další započatou stránku ve výši 50 Kč. Správní úřad může snížit takto určený
poplatek až o 90 %. Pokud ke snížení správního poplatku úřad přistoupí, měl by
dodržovat zásadu rovného a nediskriminujícího přístupu, tzn. postupovat jednotně ve
všech věcně obdobných případech. Jestliže úřad stanoví podmínky, při jejichž splnění
sníží správní poplatek, měl by tyto podmínky zveřejnit.
Výpis z Rejstříku trestů vydávaný na kontaktním místě Czech POINT má zvláštní
právní režim stanovený výlučně v zákoně č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
a proto se vybírá správní poplatek 50 Kč podle položky 10a) zákona č. 34/2004 Sb.,
o správních poplatcích.
Seznam Czech POINTů na úřadech včetně pracovišť Hospodářské komory a České
pošty je průběžně aktualizován a nejdete jej, včetně dalších informací, na
http://www.czechpoint.cz/.
(9.1.2008, Zdroj: Ministerstvo vnitra)
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Poskytování informací z OÚ e-mailem
OÚ rozesílá informace občanům také prostřednictvím elektronické pošty. Pokud máte
zájem o tuto komunikaci, pošlete svůj požadavek e-mailem na adresu
ou_ricmanice@volny.cz

Informace o celkovém množství vytříděných odpadů v roce 2007
Sbíraná komodita

Množství vytříděných odpadů v t/období
1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

Rok

4. čtvrtletí

Papír

1,580

1,56

1,740

1,720

komodita
celkem (t)
6,600

Sklo bílé

0,429

1,202

1,156

1,172

3,959

Sklo barevné

2,296

0,96

0,946

1,396

5,598

Plast

0,450

0,49

0,300

0,396

1,640

Plast

0,000

0,00

0,138

0,000

0,138

Nápojový karton

0,000

0,007

0,004

0,010

0,021

Kovy

0,000

7,84

0,000

3,560

11,400

Celkem tun

4,755

12,063

4,284

8,254

29,356

Příjmy za separaci v roce 2007:
Za separaci odpadů obec utržila dle "Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci
odpadů z obalů" s firmou EKO-KOM, a.s. (uzavřenou dne 31.3.2003) tyto částky:
Platby od společnosti
EKO KOM za vytřídění

Částka

za 4Q 2006

3 160,50 Kč

za 1Q 2007

4 073,20 Kč

za 2Q 2007

5 678,10 Kč

za 3Q 2007

3 142,90 Kč

za 4Q 2007
Celkem přijato v r. 2007

Částku uhradí EKO_KOM,a.s. v 1.čtvrtletí 2008
16 054,70 Kč

Další příjmy obce za odpady:
Ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, §4 odst.6 platí, že obec se považuje za původce
odpadů na území obce vzniklých. Znamená to, že obci přísluší jak náklady tak i příjmy za odpady.
Příjmy za některé separované odpady obec postoupila v plné výši jiným
organizacím:
Příjmy za papír - Základní škole v Bílovicích nad Svitavou
Příjmy za šrot - Sboru dobrovolných hasičů Řícmanice
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Finanční úřad Brno – venkov, Příkop 8 - informace
ÚŘEDNÍ HODINY pro období od 10.3.2008 do 31.3.2008 při podávání daňových
přiznání na daních z příjmů
podatelna, pokladna, vyměřovací oddělení I - FO a vyměřovací oddělení II – PO
10.3.2008
11.3.2008
12.3.2008
13.3.2008
14.3.2008

8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

17.3.2008
18.3.2008
19.3.2008
20.3.2008
21.3.2008

8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

25.3.2008
26.3.2008
27.3.2008
28.3.2008

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00

sobota 29.3.2008
pondělí 31.3.2008

8:00 - 12:00
8:00 - 18:00

Mobilní svoz nebezpečného odpadu v obci ŘÍCMANICE
Bude proveden v sobotu 24. května 2008 v době 10,00 – 11,00 hod. Stanoviště je před
obecním úřadem.
Co je možné sem odložit z domácností a z chat:
Televize, rádia
Ledničky, mrazničky
Nádoby ze želez. kovů od škodlivin
Odpadní motorové a převodové oleje
Olověné akumulátory včetně kyseliny
Plastové nádoby od škodlivin
Pneumatiky – osobní nebo motocyklové
Vyřazené léky
Zářivky / výbojky
Zbytky barev - Odpadní ředidla a rozpouštědla vše včetně obalů
Zbytky prostředků na ochranu rostlin
Odpady je možné na stanoviště donést až v den svozu a osobně předat obsluze
svozového vozidla firmy AVE CZ. Není přípustné dovážet tento odpad předem
a ukládat ho na prostranství před obecním úřadem.
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Zpráva Policie ČR obvodní oddělení Šlapanice za rok 2007
Trestná činnost
V katastrálním území obce bylo spácháno 9 trestných činů, u 4 zjištěn pachatel (44,40
% objasněnosti). Jsou to převážně krádeže prosté, krádeže vloupáním do rodinných
domů, do osobních a nákladních vozidel a do rekreačních chat. Policie vyzývá
občany, aby vozidla pokud mají možnost zaparkovali v garážích, a pokud tuto možnost
nemají, aby ve vozidlech neponechávali volně odložené tašky, osobní věci a cennosti.
Je to jedna z mnoha možností jak se vyvarovat „všímavosti“ některých spoluobčanů.
Přestupky
Přestupků byl spácháno 16, kdy u 12 přestupků byl zjištěn pachatel, (75%
objasněnosti). Převážně se jednalo o přestupky proti občanskému soužití, proti
veřejnému pořádku a proti majetku. Nejvíce však převažovaly přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Policie vzhledem k tomu, že stále dochází k páchání trestné činnosti, apeluje na
občany, aby s ní více spolupracovali, aby si všímali svého okolí, výskytu podezřelých
osob a vozidel a mohli tak sdělit upotřebitelné poznatky, které mohou přispět
k objasnění trestné činnosti, ale i k jejímu zabránění.
Pro spolupráci občanů s policií existuje celorepublikový projekt Community Policing
založený na spolupráci občanů s policií. Princip této činnosti vychází ze znalosti
prostředí, ve kterém se policista pohybuje a z otevřené komunikace s občany.
Případné poznatky a informace lze sdělit na telefonní čísla 544 228 002 nebo
554 225 120, dále faxem 974 626 445 nebo e-mailem booopslap@mvct.cz.
Územně příslušný inspektor Obvodního oddělení Šlapanice je prap. Jan Šulc.
Informace OÚ Bílovice nad Svitavou
OÚ Bílovice nad Svitavou oznamuje občanům, že zde lze získat výpisy z trestního
a obchodního rejstříku a výpisy z Katastru nemovitostí a to na počkání.
Zajímavosti z kroniky obce za rok 2007
Statistika obyvatelstva v roce 2007 k 31.12.
Narození
10
Úmrtí
4
Sňatek
3
Rozvod
2
Odstěhování
14
Stěhování v obci
1
Průměrný věk
41,1
ženy
41,9
muži
40,3
počet obyvatel
682
Děti narozené v roce 2007
Bajer Marek
Čiviš Antonín
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Hegerová Tereza
Jelen Lukáš
Jurka Ondřej
Lorenc Patrik
Rovenský David
Tomáš Vojtěch
Vavasseur Léo Jehan
Vitula František
Spoluobčané, kteří zemřeli v roce 2007
Sedláček Pavel
Svobodová Zdenka
Boček Zdeněk
Jánová Marie
Ing. Luběna Prokopová

PERNÝ ROK SOKOLA
V letošním roce čeká naši tělocvičnou jednotu mnoho práce. Nyní dokončujeme nově
rekonstruovanou cvičebnu ve škole tak, abychom brzy mohli začít cvičit. Budete jistě
mile překvapeni. Nový sportovní povrch dal malému cvičebnímu sálu moderní ráz
a celý prostor pěkně zútulnil. I šatna s novým nábytkem je připravena na první
cvičence. O zahájení cvičení vás budeme včas informovat.
Z prvního panelu na návsi se můžete dozvědět, že letos chystáme otevření první etapy
stezky zdraví HVOZD. V přípravách jsou oslavy 100. výročí založení tělocvičné
jednoty Sokol v Řícmanicích, které proběhnou v druhé polovině roku. K tomuto výročí
také chystáme výstavu fotek a dalších archiválií. Žádáme všechny, kteří by mohli
zapůjčit zajímavé fotografie a materiály, aby kontaktovali sestru Evu Olešovskou
(mobil: 737 199 952). Děkujeme.
Naše cvičenky a cvičenci pilně nacvičují na sokolský slet pod Ještědem,
který se uskuteční 20.-22. června 2008 v Liberci. Představí se ve
skladbě pro věrnou gardu Ta naše písnička česká v počtu 12 a pro ženy
Malá hezká chvilka také v počtu 12.
V pátek 14. března 2008 v 18 hodin se v zasedacím sále nově
rekonstruovaného Obecního domu (bývalá škola) uskuteční valná
hromada. Zveme všechny členy a příznivce TJ Sokol Řícmanice. K nahlédnutí budou
i prostory, které má naše jednota v nájmu.
Na témže místě se v neděli 16. března 2008 od 17 hod koná druhý ročník malování
velikonočních perníčků pod vedením nám již dobře známé perníkářky paní
Kuchárové. Perníčky k nazdobení budou k zakoupení na místě nebo si přineste svoje
vlastní. Vstupné 30 Kč (v ceně zdobící sáček se špičkou a poleva). Jste srdečně zváni.
A co nás v první polovině roku ještě čeká? Velikonoční vycházka, příprava župního
přeboru Zálesáckého závodu zdatnosti, dětské odpoledne, turnaj v pétangue a další.
Těšíme se na vás!
Ivana Hegerová, starosta TJ
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MEDU BUDE MÁLO, VČELAŘI VARUJÍ PŘED FALZIFIKÁTY
Namazat si po ránu med na chleba? Nebude to možná tak jednoduché. Medu totiž
letos bude podstatně méně. Ceny však růst nemusejí, spíše hrozí nárůst falzifikátů.
„Katastrofické vize o masivním úhynu včelstev v Česku v letošním roce se
nepotvrdily“, řekl internetovému deníku Aktuálně.cz tajemník Českého svazu včelařů
Miroslav Peroutka. „Na jednání ústředního výboru informovalo o vyšších úhynech
včelstev z celkem 74 okresů jen sedm.“ konstatoval.
Přesto bude oproti loňskému roku medu výrazně méně. Včelaři očekávají podle M.
Peroutky letošní produkci ve výši zhruba 7500 tun, v loňském roce ale činila v Česku
přes 9000 tun. Optimističtější je místopředseda svazu Vilém Frisch. Ten odhaduje
letoší produkci na množství okolo 8000 tun. To by byl v porovnání s předchozími roky
nadprůměrný výsledek.
Zahraničí je na tom hůř
Podstatně horší je ale situace v zahraničí. „Kvůli suchu bude letošní produkce medu
z balkánských zemí nižší o 40%, úhyn zhruba jedné třetiny včelstev v Argentině, kde
ze 4 milionů asi 1,5 miliónu uhynulo, způsobí citelný propad produkce v této zemi.
A stejná situace je ve Spojených státech.„ uvedl M. Peroutka. To by teoreticky mělo
vést k nárůstu cen medu. Jenže včelaři očekávají úplně jinou reakci trhu.
„Nedostatek medu povede podle našich zkušeností ke zvýšené výrobě nepravého
medu. Již v současné době je v zemích Evropské unie zhruba jedna třetina medů
falzifikována sirupy,“ tvrdí tajemník.
Za pravdu mu dávají i výsledky kontrol, které letos provedla Státní veterinární správa
České republiky. Na základě 185 kontrol v období mezi červencem až zářím v rámci
akce Med bylo odebráno 84 vzorků, a jednadvacet z nich bylo závadných. Jak SVS
uvedla, šlo především o 5 zásilek medu ze zahraničí. „Nejčastěji byly závady zjištěny
u směsných medů, kde byly závadnými elementy rezidua veterinárních léčiv. Med
přitom nesmí obsahovat žádná rezidua, ani žádné příměsi, jako cukry, škrob nebo
sirupy.“ informoval mluvčí SVS Josef Duben. Správa tak letos zadržela zatím asi 40
tun medu. Více než 4 tuny byly zlikvidovány. Zbytek byl vrácen do země původu - tedy
na příklad do Polska, Španělska nebo na Kubu.
Zákazník to nepozná
Právě přidávání sirupů přitom kvůli nedostatku medu podle M. Peroutky hrozí
především. „Jestli chce někdo skutečně pravý český med, měl by jej kupovat přímo od
včelařů. Ti totiž nemají technologie k výrobě falzifikátů.“ zdůrazňuje tajemník svazu
včelařů. Z obalu výrobků přitom spotřebitel nic nepozná. Evropská legislativa totiž
nenařizuje u medu uvádět na jeho obalu konkrétní složení. To je sice součástí normy,
o níž se ale zákazník nic nedozví. Kvůli tomu je možné prodávat med „ze zemí EU“,
„ze zemí mimo EU“ nebo „ z tropických oblastí“, jehož součástí mohou být zmíněné
sirupy nebo škrob. A také pylová zrnka z rostlin, která mohou u některých lidí
vyvolávat alergie.
Česko je v produkci medu soběstačné a část tuzemské výroby se vyváží. Současná
průměrná roční spotřeba medu na jednoho Čecha je zhruba 0,7 kilogramu.
Ing. František Pantůček, jednatel ZO Bílovice n/Svit.; zdroj: Včelařství 1/2008
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KAŽDÝ TÝDEN NA HŘIŠTI FOTBAL
Sportovní klub Řícmanice vyšel vstříc TJ Sokol Babice nad Svitavou, která bude na
jaře rekonstruovat svoje hřiště a dohodl se na pronájmu našeho hřiště pro jarní část
sezóny 2008. Na našem hřišti bude hostovat „A“ mužstvo mužů a mužstvo žáků.
Jedná se o 9 utkání. Zápasy těchto mužstev se budou hrát, když naše mužstvo bude
hrát zápasy na hřišti soupeře. Pro fanouška fotbalu to znamená, že každý víkend bude
na hřišti probíhat nějaké fotbalové utkání.
Jarní příprava našeho mužstva
Přípravu na jarní část sezóny 2008 jsme začali 12. ledna 2008 prvním přátelským
utkáním, které jsme, jako všechny ostatní, odehráli na umělé trávě na hřišti ZŠ
Janouškova.
Výsledky dosud odehraných utkání:
12.1.2008
Řícmanice : ČAFC dorost
26.1.2008
Řícmanice : Starý Lískovec
2.2.2008
Řícmanice : Opatovice
9.2.2008
Řícmanice : Modřice
10.2.2008
Řícmanice : Kobylnice
17.2.2008
Řícmanice : Soběšice
2.3.2008
Řícmanice : Start Brno
8.3.2008
Řícmanice : Bílovice
16.3.2008
Řícmanice : Opatovice
22.3.2008
Řícmanice : Bílovice

2:5
2:2
5:4
3:1
4:7
2:4
8:4

hráno v Bohunicích

skončilo po uzávěrce Zpravodaje
skončilo po uzávěrce zpravodaje
skončilo po uzávěrce zpravodaje

Příprava ale neprobíhala jenom na umělé trávě. Každou středu jsme pilovali fyzickou
přípravu na ledě na ulici Sportovní, kde jsme hráli hokej a každý čtvrtek jsme trénovali
s míčem v hale v Maloměřicích. Tréninky na hřišti v Řícmanicích začínáme, pokud
nám to počasí a „krtek“ dovolí, 11. března 2008 v 16:30 hodin. Kádr pro jarní sezónu je
prozatím nezměněn. Možný je návrat Jakuba Zbořila z Kohoutovic, o jehož další
hostování klub zatím neprojevili zájem.
První mistrovské utkání začínáme v sobotu 5. dubna 2008 na hřišti Svratky Brno
v Komíně v 10:30 hodin.
Další zápasy našeho mužstva:
15. kolo
5. dubna 2008 FC Svratka B - Řícmanice
16. kolo
13. dubna 2008 Řícmanice - Bosonohy B
17. kolo
19. dubna 2008 Žebětín - Řícmanice
18. kolo
27. dubna 2008 Řícmanice - MCV
26. kolo
1. května 2008 Řícmanice - Mor.Slavia B
19. kolo:
3. května 2008 Slatina - Řícmanice
20. kolo
11. května 2008 Řícmanice - Řečkovice
21. kolo
18. května 2008 Medlánky B - Řícmanice
22. kolo:
24. května 2008 Řícmanice - Chrlice
25. kolo
29. května 2008 Jundrov - Řícmanice
23. kolo:
31. května 2008 Obřany - Řícmanice
24. kolo
8. května 2008 Řícmanice - Sparta B
14. kolo
14. června 2008 Řícmanice - Lokomotiva
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10.30
15.30
16.00
16.00
17.00
16.30
16.00
16.30
16.00
17.30
16.30
16.00
16.00

Sportovní klub se již tradičně podílel na organizaci Dětského maškarního karnevalu.
Letos termín konání bohužel kolidoval s jarními prázdninami a proto byla účast dětí
menší než v ostatních letech.
Rádi bychom některé tyto děti potkávali také na fotbalovém hřišti a ve spolupráci
s nimi založili mládežnické mužstvo. Rodiče, kteří by chtěli a měli zájem o fotbal,
kontaktujte předsedu oddílu kopané pana Pavla Rozsypala, telefon 604 235 034.
Roman Kubíček, SK Řícmanice

HASIČI V PLNÉM NASAZENÍ
Rok 2007 se již pomalu chýlil ke konci, všichni si užívali vánoční pohodu a využívali
volných dní k návštěvě příbuzných a známých. Nejinak tomu bylo i na první svátek
vánoční 25. prosince 2007. Asi ve 14 hodin oznámili náhodní kolemjdoucí naší
jednotce hustý kouř vycházející z domu č.p. 107. Po příjezdu jednotky a provedení
průzkumu s lokalizací jsme vnikli do objektu a začali likvidaci požáru.
Ve dvoupodlažním objektu hořelo uskladněné dřevo v prostoru kotelny situované ve
sníženém přízemí. I přesto, že naše jednotka nedisponuje dýchací technikou, se nám
v silně zakouřeném prostředí úspěšně dařilo likvidovat probíhající požár.
Další jednotky, které se dostavily vzápětí, již byly potřebnou technikou vybaveny a za
použití přetlakové ventilace požár zlikvidovaly. V další fázi jsme vyklízeli požářiště od
ohořelých zbytků dřeva a prováděli dohašování požáru. Předáním místa zásahu
majiteli jsme požární zásah ukončili. Majiteli nemovitosti vznikla škoda na vybavení
přilehlé dílny a součástech ústředního topení, ovšem v porovnání s hrozícím požárem
celého domu, je tato škoda docela zanedbatelná.
A poučení? Zkontrolujte si místo, kde máte kotel ústředního topení, jak na tuhá paliva
(i krb) tak plynový a ujistěte se, že se v bezprostředním okolí kotle nenacházejí hořlavé
látky (norma hovoří minimálně 1 metr). Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce
a používejte k topení pouze palivo určené výrobcem a pravidelně si nechte
zkontrolovat a vyčistit kotel i komín odborníkem. Zároveň bych chtěl na Vás občany
apelovat! Nebuďte lhostejní ke svému okolí, všímejte si neobvyklých situací a snažte
se zjistit jejich příčinu. Nebojte se kontaktovat nás nebo přímo Integrovaný Záchranný
Systém (policie, záchranka, hasiči), protože můžete někomu zachránit majetek i život
a nikdy nevíte, kdy budete sami potřebovat pomoc někoho jiného.
Letošní Velikonoce budou o něco dříve, a tak i tradiční ostatky jsou již minulostí.
15. února se v místním sále sešlo mnoho místních i přespolních příznivců dobré
zábavy, aby se poveselilo a zhlédlo pochování
basy pod taktovkou našeho arcibiskupa, kterýžto
svůj úřad vykonává již 25. rok. Jídla, pití i masek
bylo dostatek, zábava se držela dlouho do noci
a tak mi nezbývá než organizátorům poděkovat
a těšit se na další „vostatkovó zábavu“.
V sobotu 1. března zasáhla naši republiku
vichřice Emma. Nevyhnula se ani naší obci,
a i když podle očitých svědků neřádila více než
půl hodiny, zanechala za sebou citelné škody. Na
ulici Komenského se před polednem v lese pod
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chatami zatočila a vyvrátila více než 10 stromů přímo na vedení vysokého napětí, čímž
se prakticky celá obec ocitla bez elektrické energie. Naše jednotka se bezprostředně
poté vypravila na místo a začala s likvidací následků.
Bohužel se řádění větru projevilo v celé republice, a
proto se poruchová služba elektráren dostavila až
v odpoledních hodinách. Za přispění okolních
jednotek (Pozořice, Bílovice, Kanice) jsme odstranili
spadlé stromy z vedení a sloupů a umožnili tak
elektrikářům provizorní opravu elektrického vedení,
což se jim ve večerních hodinách podařilo. A
bilance? 6 poškozených sloupů
a strženo asi 200
metrů vysokého napětí, které poškodilo několik
přístřešků a střechu stodoly v přilehlých zahradách,
což se naštěstí obešlo bez zranění.
S přicházejícím jarem budeme opět sbírat železný
šrot. Termín se včas dozvíte na naší vývěsce a
obecním rozhlasem.
Milan Stejskal, SDH a JSDHo
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Potraviny Hanka
Otevírací doba o velikonočním víkendu
22.3.2008
sobota
23.3.2008
neděle
24.3.2008
pondělí velikonoční

7 - 11
8 - 11
zavřeno

Přijímáme objednávky na Velikonoce – mazance, veky, pečivo, saláty, salámy, …
V poslední době se množí krádeže zboží dětmi. Pokud se budou tyto situace
opakovat, budeme nuceni přistoupit k tvrdším postihům, než je pouze domluva.
Přejeme Vám krásné Velikonoce a bohatou pomlázku.
------------------------------------------

Restaurace U Lajcmanů pro Vás připravila
14. – 16. března 2008
22. – 24. března 2008

ZABÍJAČKOVÉ HODY
VELIKONOČNÍ SPECIALITY
Přijďte si vybrat, určitě si pochutnáte!

Rezervace a bližší informace přímo v restauraci nebo na tel. čísle 545 227 328.
-----------------------------------------TJ Sokol Řícmanice vás zve na tradiční
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU,
která se koná v sobotu 15.3. a v neděli 16.3. 2008 vždy od 13.30 do 18 hod
v sále restaurace U Lajcmanů.
-----------------------------------------TJ Sokol Řícmanice pro vás připravil 16. března 2008 od 17 hod
MALOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ
Akce se uskuteční v sále obecního domu (bývalá škola). Vstupné 30 Kč. V ceně je
zdobítko a poleva. Perníčky k nazdobení budou k zakoupení nebo si přineste svoje
vlastní. Přijďte malí i velcí!
------------------------------------------

Poděkování
Děkuji řícmanickým hasičům, kteří v sobotu 1. března 2008 pomáhali při likvidaci škod
po vichřici Emma podél potoka Časnýř, kde bylo spadené vedení VN a mnoho stromů.
Marie Mahelová
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Vážení občané,
dovolujeme si vás požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Ten je součástí
ankety, která bude přílohou žádosti o dotaci na komplexní úpravy prostranství
u obecního domu (bývalé školy). Pokud chcete pomoci při získávání financí pro
Řícmanice, odevzdejte, prosím, vyplněné dotazníky na obecní úřad nejpozději do 25.
března 2008. Stačí vhodit do schránky. Děkujeme.
Ing. Lenka Lišková, starostka
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – VEŘEJNOST
(rodiče, prarodiče, děti, všichni, co si rádi hrají)
Cílem ankety je zjistit, jaká je poptávka veřejnosti po moderních, bezpečných
a klidných prostorech veřejného prostranství u nově zrekonstruovaného objektu
Mateřské školy a Obecního úřadu Řícmanice.
Co byste uvítali nového v obci Řícmanice?
1. Domníváte se, že naše obec disponuje dostatečnými prostory pro trávení
volného času Vás a Vašich dětí?
ANO
NE
NEVÍM
2. Uvítali byste možnost trávení volného času Vás a Vašich dětí v blízkosti
prostoru nově rekonstruované MŠ a OÚ?
ANO
NE
NEVÍM
3. Vnímali by jste prostor u rekonstruované budovy MŠ a OÚ, kde bude
realizován projekt klidové zóny a dětského hřiště, jako nové přirozené
centrum obce?
ANO
NE
NEVÍM
4. Jaký je Váš názor na bezpečnost Vás a Vašich dětí v prostorech před MŠ,
a to z hlediska prevence dopravních úrazů či jiných nehod.
Prostor je z hlediska bezpečnosti ve vyhovujícím stavu
Prostor je z hlediska bezpečnosti nevyhovující
Mám jiný názor …………………………………………………………………….
5. Je ve Vašem zájmu vybavit tento prostor moderní informační infrastrukturou,
bezbariérovým vstupem, dětskými zařízeními a veřejnou zelení?
ANO
NE
NEVÍM
6. Jak často by jste nově zrealizované prostory klidové zóny a dětského hřiště
navštěvovali?
Nevyužívali bychom prostory vůbec
Pravidelně, minimálně 1 x týdne
Pravidelně, každý den
…………….……………………
Jméno

…………………………………
Podpis
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Nab
bídka pracovního místa
s místem výkonu práce: Vápenka Mokrá
Společnost Carmeuse je lídrem v produkci vápence, s více jak 140 ročními
zkušenostmi. Vápno se užívá při výrobě ocele, konstrukčních pracích, stavebnictví,
zemědělství, výrobě papíru, chemikálií, plastu...
Carmeuse má zastoupení ve více jak 100 závodech v 17 krajinách světa- v západní
Evropě (Belgicko, Itálie, Holandsko, Francie a Skandinávie), v Střední a Východní
Evropě (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Turecko), Severní
Americe a Africe (Ghana).
Víc informací o firmě na www.carmeuse.com.
Nabízíme příležitost pracovat pro mezinárodní společnost, příležitost profesního růstu,
příslušné platové ohodnocení.
ohodnocení.
Hledáme zájemce na obsazení pozice:
Provozní elektrikář
Požadujeme:
Vyučen - elektrikář
min. 5 let praxe v oboru
vyhláška 50/78 Sb
technická zdatnost
schopnost komunikace
analytické schopnosti – nalezení příčiny problému
schopnost řešení problému
termín nástupu 03/2008, 08/2008, 11/2008

Provozní zámečník
Požadujeme:
Vyučen - zámečník
min. 3 roky praxe v oboru
schopnost komunikace
termín nástupu 06/2008
V případě, že splňujete základní kriteria a máte zájem účastnit se pohovoru, pošlete
Váš životopis na adresu: CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Mokrá 359, 664 04
Mokrá, případně na email magdalena.polakova@carmeuse.cz. V případe potřeby
dodatečných informací kontaktujte prosím tel. +420 544 122 593 (Magda Poláková).

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. 3. 2008.
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