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Vážení spoluobčané,
slunné léto, čas dovolených a odpočinku je za námi. Věřím, že jste všichni
načerpali sil a elánu a s plnou vervou se vrháte do běžného života.
Obecní zastupitelstvo čeká mnoho úkolů, které bude muset v nejbližších měsících
vyřešit. Dovolte, abych se ve stručnosti zmínila o několika z nich.
Zastupitelé zadali provedení projektových dokumentací na splaškovou a dešťovou
kanalizaci a také na vodovod. Bohužel do dnešního dne nejsou hotové projekty
k územnímu řízení. Problém nám způsobilo tzv. zjišťovací řízení, které vše
pozdrželo. Nelehkým úkolem se pro obec jeví dohoda mezi obcí a vlastníky
pozemků, které jsou sítěmi dotčeny. S těmito vlastníky musí obec uzavřít smlouvy
o smlouvách budoucích pro uzavření břemene na potřebné inženýrské sítě. V této
věci bych ráda apelovala na občany, kterých se tato věc týká. Je důležité,
abychom o zmíněných problémech otevřeně hovořili a správně si porozuměli.
Obec je zde stranou, která se snaží hledat přijatelnou oboustrannou dohodu.
Jedná tak v zájmu občanů a v zájmu vývoje naší obce. Jsme na začátku a pokud
nebudeme mít zpracované projekty, nikdo nám bohužel peníze na kanalizaci
nedá.
Obecní zastupitelstvo nyní musí zajistit projekty pro územní rozhodnutí na
vybudování kanalizace, což není levná záležitost, ale dají se na ni čerpat dotace.
Bohužel loni jsme neuspěli a dotaci jsme nedostali. V letošním roce jsme dostali
dotaci pouze na projekty pitné vody a činí 107 000 Kč. Cena projektu je ovšem
cca 175 000 Kč. Za provedení dokumentace na splaškovou kanalizaci bychom
měli zaplatit cca 266 000 Kč. Na tuto částku se pokusíme získat dotaci v příštím
roce.
Nelehkým úkolem bude také za nedlouho vybavit novou mateřskou školku, obecní
úřad a společenskou místnost s knihovnou. Na tyto záležitosti obec nemá
v současné době možnost sehnat dotaci a bude muset spoléhat na své vlastní,
nevelké zdroje.
Problém též vyvstane s veřejným rozhlasem. Bylo by třeba pořídit novou ústřednu
a obnovit rozmístění jednotlivých reproduktorů tak, aby bylo hlášení slyšet ve
všech částech obce.
S výčtem takovýchto úkolů bych mohla pokračovat ještě dlouho a seznam
potřebných investic by nebral konce. Bohužel musíme jednotlivé projekty řešit
postupně, tak jak se daří získat peníze z dotačních titulů, od sponzorů
a z vlastních zdrojů. Ne vždy se kryje aktuální potřeba s právě vypsaným dotační
programem. Proto někdy dochází k tomu, že se občané diví, proč že se
zastupitelstvo soustředilo právě na tuhle záležitost a ne na to, co nás nejvíce bolí.
Např. v poslední době nebyla možnost žádat peníze na opravu chodníků
a místních komunikací. Doufejme, že se situace zlepší a postupně se bude dařit
řešit všechny úkoly dle našich priorit.
Lišková Lenka, starostka
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Koupaliště
Před začátkem letošní sezóny byla provedena rekonstrukce některých částí
bazénu a to zejména těch, které byly v havarijním stavu a byly již nefunkční.
Rekonstrukci provedla firma EKOSTAV Líšeň s.r.o. Provedení některých dalších
prací bylo poptáno následně, neboť si je rekonstrukce vyžádala.
Předmětem provedené rekonstrukce byla:
- stavba nových odvodňovacích kanálků, po obvodu bazénu
- stavba nového kanalizačního potrubí pro odvod znečištěné vody do čističky
- uložení nového výtlačného potrubí čisté upravené vody z čističky do bazénu
- stavba nových brodítek
V úpravách a modernizaci bazénu by se mělo pokračovat i v dalších letech, a to
po dílčích etapách. Stejně tak je nutné, aby byla modernizována technologie
čistírny vody.
Celková cena za provedené práce činí
1 342 564 Kč včetně DPH. Na tuto
investici jsme získali dotaci 158 000 Kč
od Jihomoravského kraje a 250 000 Kč
prostřednictvím svazku obcí Časnýř.
Zbylých 934 564 Kč bude hrazeno
z rozpočtu naší obce, z toho 108 564
Kč až v roce 2008. Podmínky čerpání
dotací od Jihomoravského kraje jasně
stanovují
podíl
dofinancování
investičních akcí. Dofinancování spolu
s čerpanou dotací musí být zaplaceno do konce roku a správně vyúčtováno. Pro
naši obec to znamená uhradit v tomto roce z letošního rozpočtu 826 000 Kč.
V případě, že by se takto nestalo, museli bychom poměrnou část dotačních peněz
vrátit zpět.
Letošní slunná sezona přinese do rozpočtu, doufejme, pěkný příjem z prodeje
vstupenek (k datu uzávěrky nebyl příjem ještě sečten). Ten však kryje více či
méně provoz koupaliště a případný profit není nijak závratný vzhledem
k provedeným investicím. Velkým rizikem provozu koupaliště je vždy nejisté
počasí.
Je jisté, že provoz letního koupaliště je poměrně drahá záležitost pro tak malou
obec, jakou je ta naše. Investice do rekonstrukce z vlastních zdrojů obec
dramaticky zatěžuje. Zda budeme pokračovat v rekonstrukci či nikoli, se bude
odvíjet od toho, jestli se podaří získat další dotace. Doufejme, že podíl dotačních
peněz bude v budoucnu větší, než podíl peněz obecních. Letos tomu bylo
bohužel naopak.
Patrik Heger, místostarosta
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Rekonstrukce bývalé školy
Práce na opravě školy jsou v plném proudu. Na každé stavbě vznikají nejrůznější
problémy a ani naše stavba není výjimkou. Předmětem sporu mezi obcí
a dodavatelskou firmou STAVOPROGRES Brno se stala nedokonalost projektové
dokumentace. Nesouhlas obce s prodražením stavby vyústil v jednostranné
přerušení práce ze strany dodavatele. Po týdenním přerušení prací a několika
jednáních jsme dospěli k dohodě a dodavatel stavby opět pokračuje v započaté
práci. Uzavřením dodatku ke smlouvě se řeší nesrovnalosti v projektové
dokumentaci a stanovuje se nový termín dokončení a to 10. 12. 2007. Stavba se
tak oproti původním předpokladům zdraží.
Dotace ze státního rozpočtu 5,6 mil. Kč je pro naši obec již rezervována
a bankovní ústav HVB Bank začíná proplácet první faktury za provedené práce.
Pro Řícmanice je vyjednán a připraven úvěr u České spořitelny, a.s., v hodnotě
2 mil. Kč. Ten bude čerpán až po vyčerpání dotace ze státního rozpočtu. Hodnota
úvěru limituje maximální cenu za dodání stavby.
Konečné zadání stavby se liší od původního zadání zejména v těchto bodech:
- pozměňuje vybavení budovy
- omezuje dodávky gastrovybavení pro školku
- zaměňuje některé materiály za levnější varianty
- omezuje rozsah díla na provedení toho nejnutnějšího
Rád bych upozornil na možnost
prohlídky stavby v termínu 20. října
2007 od 9 do 16 hodin, kdy bude den
otevřených
dveří.
Můžete
si
prohlédnout projektovou dokumentaci,
projít staveniště, popřípadě Vám
odpovím na Vaše dotazy.
Rovněž bych rád vyzval všechny
rodiče, kteří uvažují o umístění svého
dítěte do školky a dobrovolníky, aby
Přístavba mateřské školy
se zúčastnili některé z podzimních
brigád.
Tyto
budou
pravidelně
probíhat od září. Je nezbytné, abychom před zimou stihli připravit zahradu na
zasetí trávy a provedli nutné terénní a stavební úpravy.
První podzimní brigáda se uskuteční v sobotu 15. září 2007, sraz v 8.30 na
školní zahradě. Přineste si rukavice, motyku, hrábě, rýč, kolečka, vhodný oděv
a obuv. Budeme vytrhávat plevel. Vítány jsou i ženy a šikovné děti.
Patrik Heger, místostarosta
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Informace z obecního úřadu
Rekonstrukce veřejného osvětlení
V současné době probíhá v obci rekonstrukce rozvodů nízkého napětí (NN), které
pro E.on provádí firma SEKV. Jedná se o rozsáhlejší rekonstrukci, která se týká
převážně ulic Havlíčkova, Masarykovo náměstí, U Mlýnku a Fügnerovo návrší.
V rámci této rekonstrukce pracovníci firmy měnili i některé betonové sloupy. Na
těchto sloupech je veden kromě rozvodu NN i rozvod veřejného osvětlení (VO)
obce a místní rozhlas. Protože byly demontovány staré rozvody na Masarykově
náměstí, kde bylo po sloupech vedeno i hlavní napájení VO, byla obec delší dobu
v noci ve tmě. Děkujeme občanům, že měli pochopení a vydrželi toto období.
V současné době je již veřejné osvětlení zprovozněno, kromě několika výjimek,
které budou řešeny ihned po demontáži zbývajících holých drátů NN. Některá
neopravitelná svítidla byla nahrazena novými.
Výhodou rekonstrukce pro obec je to, že se odstraní neizolované dráty rozvodu
VO. Holé dráty byly v minulosti předmětem poruch, když větve stromů rostoucích
pod vedením dosáhly úrovně světel.

Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení
vyložení obnoveného katastrálního operátu
Dne 31. července 2007 byla dokončena obnova katastrálního operátu
katastrálního území Řícmanice.
V období od 3. září 2007 do 12. září 2007 bude obnovený katastrální operát
vyložen k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě Řícmanice podle §16 odst. 1
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění občanům
Upozorňujem občany na povinnost provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998. Doba platnosti těchto
průkazů končí dnem 31. prosince 2007.
Tímto dnem končí také platnost řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993. Tyto průkazy je také nutné vyměnit.
Současně upozorňujeme, že posledním úředním dnem v roce 2007 bude na MěÚ
Šlapanice 20. prosinec.
Bližší informace získáte na úřední desce OÚ Řícmanice.
Ing. Luběna Prokopová
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Den otevřených dveří ve škole
V bývalé budově základní školy se opravdu něco děje. Všechny občany Řícmanic
proto zveme – přijďte se podívat!
V sobotu 20. října 2007 se koná den otevřených dveří, který začíná v 9 hodin
a končí v 16 hodin. Máte možnost se sami podívat a prohlédnout si stavbu,
seznámit se s plány a půdorysy jednotlivých částí celé budovy školy.
Budete seznámeni nejen s vnitřním a vnějším uspořádáním budovy, ale také se
zahradou mateřské školy, s návrhy úprav veřejné zahrady a s úpravami okolí
budovy školy. Den otevřených dveří se koná za každého počasí. Poskytovat
informace a věnovat se Vám budou místostarosta obce pan Patrik Heger
a ředitelka MŠ Mgr. Hana Janošková.
Stále
pokračuje
předběžné
a
nezávazné evidování dětí – zájemců
o umístění do MŠ. Hlaste se
Mgr. Haně Janoškové na telefon
724 252
430
nebo
e-mailem
hanajanos@seznam.cz,
uvádějte
vždy: jméno a příjmení dítěte, celé
datum narození, adresu trvalého
bydliště, o jaký pobyt v MŠ máte
zájem (dopolední, celodenní, jiný)
a od kdy chcete dítě do MŠ přihlásit.
Jde opravdu zatím o nezávazné evidování dětí. Termín zápisu Vašeho dítěte do
MŠ Řícmanice bude teprve stanoven a včas s ním budou všichni zájemci
seznámeni.
Neváhejte, najděte si čas na den otevřených dveří a určitě přijďte. Dozvíte se, co
Vás zajímá a uvidíte, co nás nového v obci čeká.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Hana Janošková, ředitelka MŠ
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Hode bele, ….
Koláče jsou snědeny, víno vypito,
hlava už nebolí a hojí se i z bot
otlačené nohy. To vše je známkou
toho, že jsou za námi další
Řícmanské hody. Jaké byly? To
musíte posoudit sami. Jistě se
shodneme, že svatý Petr nás má
opravdu rád. I když první zářijové
ráno bylo deštivé a pro organizátory
děsivé, zbytek dne jsme si nemohli
přát počasí lepší. Počasí je totiž
základem úspěchu našich hodů.

Stárky za žudrem

A teď trochu statistiky a faktů. Na letošních hodech bylo přes 90 krojovaných
(počet nemůžeme určit přesně, neboť někteří mají vlastní kroje a ty neevidujeme),
prodáno 306 celodenních, 24 dětských a 119 večerních vstupenek, vypito přes
240 litrů vína. Majiteli dvaceti šesti metrové máje jsou Kamil Kyzlink mladší
s přítelkyní. Řícmanickým násoskou se stal již podruhé Ing. Milan Koutský.
Co nás těší? Velký zájem dětí o účast na hodech
v krojích a zájem předvést své umění v lidovém
pásmu. Angažovanost „dědků“, kteří potvrdili, že
nepatří do starého železa. Nadšení „civilistů“,
kteří chtějí jít příště určitě v kroji. Doufejme, že
slovo dodrží!
Z čeho jsme zklamaní? Z nekázně účastníků
večerní zábavy, kteří se nutně potřebovali v noci
vykoupat v koupališti.
Co nás ještě čeká? Slavnostní kácení máje
s promítáním hodových záběrů. O termínu vás
budeme včas informovat.
Děkujeme všem, kteří Řícmanské hody 2007
podpořili!
… hode bodó!

Hlavní stárci Simona a Milan Malí

Ivana Hegerová, za organizační výbor
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Sokol na podzim
Konec prázdnin přinesl i konec třetí cvičební sezóny na koupališti. Letos nám
počasí přálo a tak kvůli dešti jsme lekci aerobiku byli nuceni zrušit pouze jednou.
Těší nás velká účast cvičenek, které jsou nejen místní, ale přijíždějí i z okolních
obcí. Podařilo se nám uspořádat také třikrát aqua aerobik, o který byl nebývalý
zájem. Pro děti jsme o prázdninách organizovali letní maškarní karneval
a plavecké závody. Děkujeme Obci Řícmanice za poskytnutí areálu koupaliště
k těmto účelům.
A co nás čeká? Cvičit bohužel stále nemáme
kde, ale připravili jsme pro vás kurz MALOVÁNI
NA SKLO pod vedením paní Renaty Diatkové
(z bytovky) a to ve středu 26. září 2007 od 18
hod v sále restaurace U Lajcmanů. Cena
kurzu je 120 Kč a zahrnuje barvy na sklo,
kontury, 1ks sklíčka, malovací „náčiní“ a
šablony. Dále bude možnost dokoupit si další
sklíčka a malovat více obrázků najednou.
Zájemci hlaste se do 23. září 2007 e-mailem na
adrese renata.diatkova@centrum.cz nebo SMS
na tel. č. 776 17 86 83, abychom včas zajistili
potřebné množství materiálu. Kurz je určen
začátečníkům i všem tvořivým nadšencům.
Zájemcům všech věkových kategorií je určen zájezd do ZOO A VODNÍHO RÁJE
V JIHLAVĚ. Termín byl stanoven na neděli 30. září 2007.
ZOO patří k nejkrásnějším v České republice. Říká se jí ZOO bez mříží. Je
domovem pro více než 100 druhů exotických zvířat, včetně druhů ohrožených
vyhubením. ZOO se specializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů.
Největším lákadlem pro návštěvníky stále zůstává Africká vesnice Matongo.
Komplex deseti chýší a několika menších přístřešků slouží k praktickým účelům.
Centrální stavbou je stylový bar s nabídkou občerstvení. Lehká stavba na kůlech
je malým jevištěm, sousední chýše zase africkou školou.
Vodní ráj - koupaliště s celoročním provozem nabízí krytý bazén s atrakcemi:
krytý tobogán dlouhý 92 m, divoká řeka, venkovní vyhřívaný bazén, masážní
trysky, vířivka, sauna a pára.
Odjezd z Řícmanic v 7.30 hod. V dopoledních hodinách prohlídka ZOO, pak pro
zájemce prohlídka zajímavostí města, čas na oběd dle individuálních zájmů
a odpoledne návštěva vodního ráje. Návrat do Řícmanic mezi 17-tou a 18-tou
hodinou.
Členové Sokola Řícmanice platí 100 Kč, ostatní 150 Kč. V ceně je zahrnuta
pouze doprava. Dále počítejte se vstupným: do ZOO platí dospělé osoby do 60-ti
let 70 Kč, děti od 3 do 15 let a osoby starší 60-ti let 35 Kč. Děti do 3 let mají vstup
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zdarma. Do Vodního ráje platí dospělí ve skupině nad 10 osob 52 Kč za hodinu,
děti do výšky 125 cm 40 Kč za hodinu. Za každou další minutu se platí 1 Kč.
Zájemci, hlaste se u Vladimíra Nováčka (tel: 545 227 408 nebo 724 292 455)
a Ivany Hegerové (tel: 736 225 763) nejpozději do 26.září 2007. Při přihlašování
se vybírají výše uvedené ceny za dopravu.
Dále zveme všechny děti a rodiče v neděli 7. října 2007 na DRAKIÁDU, která
vypukne v 15 hod na jezdeckém cvičišti na Vinohrádkách. Hodnotit se budou
nejlépe létající a nejhezčí doma vyrobení draci. Pro děti je připraven doprovodný
program, opékání špekáčků a sladké ceny. Dospělé zahřeje svařené víno.
Startovné 20 Kč. Těšíme se na vás a větře duj!!!
Ivana Hegerová a Vladimír Nováček, TJ Sokol

SK Řícmanice zahajuje novou sezónu 2007/2008
Letos náš klub oslavil 75.výročí svého založení. Oslavy probíhaly ve dnech 3. a 4.
srpna 2007. V pátek 3.8. byly zahájeny v sále místní restaurace za přítomnosti
složek obce, pozvaných hostů a bývalých hráčů. Po zahajovacím shrnutí let
minulých byla otevřena fotogalerie, výstava pohárů a kronik klubu. V sobotu 4.8.
se uskutečnil pohárový turnaj za účasti mužstev Babic, Bílovic, Ochozu
a Řícmanic (viz. foto). Vítězem turnaje se stalo mužstvo Ochozu, které vyhrálo ve
finále na pokutové kopy nad domácím mužstvem. Třetí místo obsadily Babice
a čtvrté Bílovice. Po skončení turnaje byl připraven na hřišti společenský večer.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na oslavách podíleli jak
organizačně, tak zapůjčením fotografií nebo jiné propagace.
Příprava na novou sezónu
začala 28.7.2007 tradičně
tenisovým turnajem 3M.
Vítězem turnaje byl už po
druhé Roman Horák. Do
přípravy se již nezapojili
brankář Richard Frídl,
který po domluvě přestoupil do Bavor, Roman
Beránek
–
pokračuje
v hostování
v Moravské
Slavii a Jakub Zbořil –
odešel na půlroční hostování do Kohoutovic. Do mužstva se naopak vrátil Michal Sedlář a Jan Pavlík,
v ročním hostování pokračuje Petr Valoušek z Bílovic a Jan Havel, futsalový
reprezentant, který přišel z Doubravníku. (Foto: horní řada: Sedlář st. - vedoucí
mužstva, Kubíček - asistent trenéra, Zalaha, Novotný, Voda, Zbořil J., Blatný, Sedlář,
Hloušek, Zbořil T., Neklapil - trenér, Rozsypal - předseda oddílu kopané; spodní řada:
Bednařík, Dostál, Valoušek, Malý, Havelka, Lukášek, Horák, Pantůček)
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Před začátkem sezóny jsme sehráli dvě přátelská utkání. Na domácím hřišti jsme
porazili mužstvo Obřan 4:1, v Tvarožné jsme vyhráli 2:1.
První mistrovské utkání jsme předehrávali 23.8. na domácím hřišti proti mužstvu
FC Svratka „B“. Vstup do sezóny byl výborný, vyhráli jsme 4:2. O branky se
podělili Roman Horák (2), Petr Horák a Tomáš Zbořil. Druhé utkání tohoto ročníku
jsme opět vyhráli a to na horké půdě Lokomotivy Horní Heršpice 4:3. Branky:
Horák R. (2), Horák P. a Sedlář. Další zápas se nám již tolik nepovedl a na hřišti
MS Brno jsme prohráli 2:1, kdy branku vstřelil Roman Horák. Po třech zápasech
je mužstvo na 6.místě.
Rozlosování městský přebor II. třída muži - PODZIM 2007
23.8.2007

ŘÍCMANICE

-

FC SVRATKA B

čtvrtek 17:30

25.8.2007

LOKOMOTIVA

-

ŘÍCMANICE

sobota 17:00

30.8.2007

MS BRNO B

-

ŘÍCMANICE

čtvrtek 16:00

9.9.2007

BOSONOHY B

-

ŘÍCMANICE

neděle 10:30

13.9.2007

ŘÍCMANICE

-

JUNDROV

čtvrtek 17:30

16.9.2007

ŘÍCMANICE

-

ŽEBĚTÍN

neděle 16:00

23.9.2007

MCV

-

ŘÍCMANICE

neděle 16:00

30.9.2007

ŘÍCMANICE

-

SLATINA

neděle 16:00

6.10.2007

ŘEČKOVICE

-

ŘÍCMANICE

sobota 15:30

14.10.2007

ŘÍCMANICE

-

MEDLÁNKY B

neděle 15:30

20.10.2007

CHRLICE

-

ŘÍCMANICE

sobota 15:00

ŘÍCMANICE

-

27.10.2007
3.11.2007
10.11.2007

SPARTA BRNO B ŘÍCMANICE

-

OBŘANY

sobota 14:00

ŘÍCMANICE

sobota 13:30

LOKOMOTIVA

sobota 13:30

Již tradičně se Sportovní klub podílel na Řícmanských hodech, které se
uskutečnily v sobotu 1.září 2007 na koupališti a pokračovaly v neděli 2. září
v sokolovně dozvukovou zábavou.
Aktuální informace o SK najdete na www.sweb.cz/skricmanicefotbal
Roman Kubíček
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Hasiči informují
Léto se svým horkým a suchým počasím pomalu končí, a tak mohlo být odvoláno
zvýšené požární nebezpečí. To je vyhlašováno hejtmanem Jihomoravského kraje
a v posledních letech mnohem častěji než dříve. I když doba dovolených přímo
svádí ke grilování, opékání buřtů či jen k uklízení zahrádek a následného pálení
trávy atd., nevznikl v obci žádný požár, ani jiná mimořádná událost. Za to
občanům děkuji a doufám, že se takto svědomitě budou chovat i nadále.
Přichází podzim, doba spadaného listí, suché trávy a úklidu okolo domů a chat
před zimou. I když to píši každý rok, přesto bych chtěl opět připomenout, že
vypalování mezí je podle § 133/1985 Sb. zákona o požární ochraně trestným
činem se všemi jeho důsledky. Zvláště starší lidé by si měli uvědomit, že
nadýchání se oxidu uhličitého může mít pro ně tragické následky a ani fyzická
kondice jim nedovolí rozšiřující se požár včas eliminovat nebo přivolat pomoc
a zabránit tak dalším škodám.
Po nedávném zásahu v obecním lese, těsně za domy Miewaldů a Trávníčků (šlo
o prasklý strom, který za panujícího větrného počasí hrozil zřícením a zraněním
osob na cestičce na hřbitov), se objevily spekulace o oprávněnosti povolat
nečlena zásahového družstva k pomoci při zásahu. Při zásahu má dle zákona
oprávněný velitel zásahu, v tomto případě já, právo požádat občana o věcnou
a materiální pomoc a ten je, pokud mu v tom nebrání důležité okolnosti nebo by
tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké, povinen tuto pomoc
poskytnout. V tomto případě jsem možnost využil a společnými silami jsme strom
skáceli a zabránili tak zranění jiné osoby. V případě, že by měl někdo pochybnosti
o uvedeném postupu, ať se na mne obrátí. Rád mu uvedenou problematiku
vysvětlím.
Na podzim opět proběhne sběr železného šrotu. Datum včas oznámíme na naší
vývěsce a obecním rozhlasem.
Za SDH a JSDHo Milan Stejskal
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Sokol Řícmanice pořádá
pro všechny tvořivé kurz MALOVÁNÍ NA SKLO
Uskuteční se ve středu 26. září 2007 v 18 hodin v sále restaurace U Lajcmanů.
Kurzovné 120 Kč.
----------------------------------------V neděli 30. září 2007 zájezd do ZOO A VODNÍHO RÁJE v Jihlavě.
----------------------------------------V neděli 7. října 2007 od 15 hodin na jezdeckém hřišti na Vinohrádkách
DRAKIÁDA
Připraven je doprovodný program, opékání špekáčků a sladké ceny.
Startovné 20 Kč
----------------------------------------Více informací o výše uvedených akcích najdete na str. 8 a 9 v článku Sokol na podzim.

Restaurace U Lajcmanů pro Vás připravila
14. – 16. září 2007
dále připravujeme

KANČÍ HODY
řízkové, bramborákové a bramborové speciality,
domácí zabijačku, špízové hody, grilované steaky
a bifteky, speciality čínské kuchyně, Martinské
hody a mladé víno, zvěřinové hody

V sobotu 13. října se uskuteční OLDIES PARTY s DJ Peklem.
O termínech budete včas informováni.
-----------------------------------------

Přistavení kontejnerů na stavební odpad, dovoz písků, štěrků a betonových směsí
zajistí Kaman Miloš, Švestková 6, 614 00 Brno

Řícmanický zpravodaj vydává Obec Řícmanice, Masarykovo nám. 43, 664 01 Řícmanice, IČO: 00704903,
pod evidenčním číslem MK ČR E 14595.
Kontakt: tel.: 545 227 567, e-mail: ou_ricmanice@volny.cz, www.ricmanice.cz
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat,
zestručňovat, případně i neuveřejnit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Neprošlo jazykovou úpravou. Toto číslo vyšlo 15. 9. 2007.
Pro tisk zpracovaly Ivana Hegerová a Alena Komárková.
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