8. ledna 2008

INFORMAČNÍ

LIST O B C E

číslo 1

ŘÍMOV

U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného 19. prosince 2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Žádost p. M.M. o zaslání zápisu z jednání Kontrolního výboru a informaci o zveřejnění nabídky prodeje nemovitosti.
• Informaci související s pronájmem obecních hostinců.
• Dopis – odpověď Agentury ochrany přírody k lokalitě NATURA Římov.
• Informaci starosty z jednání Policie ČR ve věci poškozování a zcizení obecního
majetku.
Zastupitelstvo obce schvaluje (pozn. není-li uveden poměr, souhlas jednohlasně):
• Rozpočet obce Římov pro rok 2008 jako vyrovnaný v příjmech i vydáních
7,654.000,- Kč.
• Rozpočet Svazku měst a obcí regionu Pomalší pro rok 2008 ve výši 104.000,- Kč
a členské příspěvky pro rok 2008.
• Rozpočtové změny č. 9.
• Návrh na zastoupení obce při veřejném projednávání Konceptu ÚP Římov dne
20.12.2007, účast předseda stavební komise Ing. M. Slinták a starosta obce
V. Koupal. Dále souhlasí s připomínkou o zanesení všech platných změn ÚP obce
Římov z r.1994 a to č.1; č.2; č.3; č.4 a změna ÚP Římov – Klady.
• Obecně závaznou vyhlášku obce Římov č.2/2007, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Římov č. 3/2005, o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové
formě, ze dne 15.11.2005.
• Vydání Vnitřní směrnice č.1/2007 starostou obce. Směrnice pro evidenci veřejných
zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Římov.
• Prodej pozemku z majetku obce ppč. 1929/2, o výměře 135 m2, k.ú. Dolní Stropnice,
obec Římov pro p. M.V.
• Uzavření smlouvy s p. M.K. a Č.K. na pronájem pozemku za účelem turistického
přechodu a přejezdu.
• Uzavření nájemní smlouvy k bytu pro p. J.M. v nemovitosti čp. 25 Římov.
• Podání žádosti o dotaci na akci „ZŠ a MŠ Římov – úspory energie“ zahrnující
zateplení budov, rekonstrukci a optimalizaci topné soustavy tak, aby budovy
splňovaly nízko- energetický standard.
• Výběr zhotovitele nezbytné technické dokumentace pro podání žádosti o dotace firmu PROPLYN C.B. s.r.o., cena díla 148 tis. Kč bez DPH, a výběr zhotovitele
žádosti o dotační titul a zajištění jejího podání Ing. Michaela Fajtla, cena díla 23 tis.
Kč, v případě přiznání dotace pak doplatek dalších 90 tis. Kč, bez DPH na práce
spojené se zajištěním dalších podkladů pro čerpání dotace.
• ZO dále souhlasí s uvažovanou akcí v případě pokrytí nákladů 90 % z dotačního
titulu. Celkový odhad finančních nákladů na akci je cca 11 mil. Kč.
• Finanční příspěvek pro farnost římovskou za účelem oprav kaplí a poutního areálu
ve výši 30 tis.Kč. (7 pro, 2 se zdrželi).
• Provedení posouzení nabídek stavební komisí – Oprava místních komunikací
v r. 2008.

MALÁ STATISTIKA ZA ROK 2007
Narození v roce 2007
Abdullah Zaina
Jánský Filip
Našinec Michal
Kajgr Jindřich
Kajgr Vojtěch
Bauer Dominik
Beranová Nikola
Úmrtí v roce 2007
Hamberger Václav
Kočer Jan
Koníčková Jitka
Havlíčková Anna
Blaškovič Ludevít
Štrob Jiří
Bauerová Růžena
Prokeš František

Branišovice
Branišovice
Branišovice (Střížov)
Branišovice
Branišovice
Branišovice
Branišovice
(78)
(91)
(54)
(79)
(83)
(75)
(79)
(80)

Dolní Stropnice
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
Branišovice

Přihlášeno: 28
Odhlášeno: 20
Celkem:
743, z toho dětí 111 (zatím statistikou neověřeno)

******************************************************************************

Římovští koledníci přejí všem hodně štěstí a zdraví v novém roce
a zároveň zvou na ŘÍMOVSKOU KOLEDU,
která se bude konat 2. února 2008.
V letošním roce půjdou dvě koledy:
mladí – RŮŽIČKOVÁ KOLEDA, staří – SLAMĚNÁ KOLEDA.
Dále oznamujeme všem, kdo mají zájem zúčastnit se tradiční koledy
v Chorvatsku, ať se přihlásí na tel. 774 189 062,
728 179 897,
724 917 350, kde obdrží bližší informace.
Odjezd je 24. ledna 2008 ve 22.00 hod., návrat 27. ledna 2008 cca 24.00 hod.
Cena 1. 500,- Kč.
Koledníci ze Římova
******************************************************************************

INZERCE
OÚ v Římově nabízí do pronájmu nebytové prostory za účelem podnikání
v hostinské činnosti. Bližší informace na OÚ Římov, tel.: 387 987 236.
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŘÍMOVSKÝ ZELŇÁK 2007

Vítězka soutěže 2007– Alena Cvrčková (foto Radek Jiřík)
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Namáhavá práce poroty (foto Radek Jiřík)
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
V sobotu dne 5. ledna 2008, tak jako již v minulých létech, se uskutečnila Tříkrálová sbírka
i v římovské farnosti. Malí koledníčci – tři králové prošli farnost v několika skupinách. Tři
skupiny v Římově, dvě skupiny v Krasejovce a jedna skupina v Branišovicích. V Římově se
vybralo 13. 963,- Kč, z toho Branišovice 2. 808,- Kč. Sbírka je opět věnována svobodným
matkám s dětmi v Azylovém domě ve Veselíčku.
Ve všech staveních se dostalo koledníkům milého přijetí. Toto přijetí se odrazilo
v radosti a dobrého pocitu vrátivších se koledníků. Za tento Váš projev lásky k Třem
králům a Vaše obdarování strádajícím Vám mnohokrát děkujeme. Poděkování vyslovujeme
každému jednomu králi, jejich rodičům a doprovodu.
P. Tomáš Koňařík O.Cr., správce farnosti

OPRAVA CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK
Římsko katolická farnost Římov i v loňském roce 2007 pokračovala v odstraňování havárií
kaplí a poutního areálu. Do plánovaných obnov roku přibylo poškození památek po
ničivém únorovém orgánu Kyrril. Podařilo se zrestaurovat kapli „Políbení Jidášovo“
v hodnotě 94 tis. Kč, kapli „U chromého žida“ včetně restaurování soch v hodnotě 200 tis.
Kč. Velmi zdařile se podařilo zrestaurovat akademickému malíři Hanuši Jožovi fresco
„Zvěstování Páně“ na severní fasádě Lorety v hodnotě 46,5 tis. Kč. a Radovanu Zvolskému
menzu, svatostánek a podstavce pro sochy oltáře P. Marie Bolestné v ambitech za 130 tis.
Kč. Celkem farnost na dotacích obdržela z Ministerstva kultury a Jihočeského kraje 260
tis.Kč. Vlastní podíl farnosti 250 tis. Kč.
Škody způsobené následkem orgánu Kyrril a řada dalších nutných drobných oprav
způsobily navršení vlastního podílu. Z tohoto důvodu si farnost musela půjčit 150 tis. Kč.
Na splacení dluhu přispěla svými příspěvky řada farníků a poutníků. Žádosti o příspěvek
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vyhověla i obec Římov. Proto touto cestou děkuji všem, kteří přispěli na opravu a údržbu
našeho jedinečného poutního místa. Děkuji též zastupitelstvu obce v čele se starostou za
vyhovění žádosti a příspěvek ve výši 30 tis. Kč. Upřímně děkujeme a Pán Bůh zaplať.
P. Tomáš Koňařík O.Cr., správce farnosti

PŘEHLED AKCÍ
11.1.2008

6. bál Akčního klubu „Hlubina“, hostinec „Pod ořechem“, Římov, 20.00 hod.

18.1.2008

Reprezentační podnikatelský ples, restaurace „Malše“

26.1.2008

Hasičský ples v Dolní Stropnici

02.2.2008

Hasičský ples v Římově, restaurace „Malše“

05.2.2008

Tradiční římovské masopustní úterý, restaurace „Malše“

09.2. 2008 Dětský maškarní karneval, restaurace „Malše“
12.2.2008

Zájezd do JčD na představení „Rád to někdo horké“

19.2. 2008

Přednáška s procvičením „Podání první pomoci“ nejenom pro řidiče, v 18.30
hod., salonek restaurace Malše

15.2. Pá (a 7.3.) Zájezd turistů TJ Sokol Římov do lázní Bad Füssing

SPORT
Zimní příprava mužstev
Muži, dorost:
úterý, čtvrtek
neděle
Žactvo:
čtvrtek
neděle

od 18,00 hod.
od 13,00 – 14,30 hod.
od 15,30
od 12,00 – 13,00 hod.

hřiště TJ
tělocvična ZŠ Velešín
hřiště TJ
tělocvična ZŠ Velešín

Předseda TJ Sokol Římov Josef Koupal věří, že je jaro tradičně nezradí
Hodnotit uplynulý podzim je pro nás velice těžké. Když jsme ve sk. A I.B třídy stále
poslední, všichni víme, že to není vůbec dobré. Za třináct kol soutěže dát jen deset branek
je ostudné nejen pro útočníky, ale i pro celé mužstvo. Pouze tři hráči a to záložníci dali po
dvou gólech – Brožka, Eibl, Maršík. Útočníci „z povolání“, Kukačka, Fuxa, Zdeněk
Šafránek, po brance, mladíci Michal Mesároš, Chovanec a Kápl, se netrefili vůbec.
Z třiceti devíti možných bodů je sedm hodně málo. Pět utkání jsme prohráli o branku, ve čtyřech jsme přišli o body v posledních minutách utkání (Zl. Koruna, Malonty,
T. Sviny a Horní Planá). O spokojenosti u nás se nedá vůbec mluvit. Poznali jsme ale, že
zařadit naše mladé odchovance do mužstva je náročné, i když je hodnotíme dobře. Náš
dorost je prozatím v OP na prvním místě.
Měli jsme také velkou smůlu na dlouhodobě zraněné hráče, těmi byli Crkva, Eibl,
Štrajt, Kučera, Fuxa, Kohout, všichni zkušení. Našemu mužstvu chybí fotbalová kvalita,
vyhranost a zkušenost, ale hlavně štěstí při zakončování gólových šancích. Je hrozné, jaké
šance naše mužstvo nepromění. Po utkání nás lituje i soupeř, kterému darujeme body.
Zimní přípravu zahajujeme ve čtvrtek 3. ledna 2008 v 18,00 hod. na hřišti. Nyní je
pro nás ovšem velice důležité, že všichni věříme stále v záchranu. Hráči musí poctivě
makat, já věřím, že nás jaro tradičně nezradí a nebudeme poslední v I.B.
Dovolím si tvrdit, že o postupujícím do I. A je rozhodnuto. Dobře našlápnuto má FC
Šumava Frymburk, přeji jim to. O sestup budou hrát čtyři mužstva, v nejhorší pozici je náš
Sokol Římov.
Převzato Jihočeský fotbal
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Afrika mýma očima
...tak zní název výtvarné soutěže, do které poslali své výkresy, namalované pod vedením
vychovatelky Hany Novákové ve školní družině, žáci 3. ročníku Základní školy Římov. Děti
se mohou pyšnit tím, že jejich dílka byla od 2. prosince, kdy se konala slavnostní vernisáž,
až do 6. ledna 2008 vystavena v Alšově jihočeské galerii na Hluboké nad Vltavou.
Školáci mají certifikát
Římovští školáci přispěli svými obrázky k vytvoření českého rekordu v rámci akce Namaluj
sluníčko pro Rádio Blaník, která se konala od září do října 2007. Na základě výzvy bylo
zasláno posluchači do Rádia Blaník celkem 24 735 výtvarně zpracovaných sluníček!
Rekordní sbírka obrázků a grafik na dané téma byla 23. října zanesena do České databanky
rekordů a následně bude zapsána do České knihy rekordů III. Všichni malí římovští
„malíři“ obdrželi certifikát o vytvoření tohoto rekordu a na památku dostali sluníčkový
kalendář, kde je výběr 72 nejhezčích výtvorů.
Michaela Kalinicsová, ředitelka ZŠ a MŠ Římov

Zápis do 1. ročníku Základní školy Římov pro školní rok 2008/2009
se uskuteční ve čtvrtek 24. ledna 2008 v době od 13 do 17 hodin.

Na snímku jsou školáci s certifikáty od Rádia Blaník.

_________________

Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236. Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
Neprodejné. Redakce: J. Carda. Příspěvky jsou přijímány v jakékoliv formě (e-mail: evba@pf.jcu.cz).
Otištěné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Uzávěrka příštího čísla 26. února 2008.
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