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číslo 5

ŘÍMOV

US NES ENÍ
z 22. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného dne 16.7. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o informace starosty obce z jednání s náměstkem primátora Magistrátu města České
Budějovice Mgr. R. Vodičkou ve věci úhrad neinvestičních nákladů za žáky
navštěvujících ZŠ v Č. Budějovicích;
o hodnocení „Římovských oslav 2008“. ZO děkuje všem spoluobčanům, kteří se
podíleli na zdárném chodu oslav;
o informace (ne) plnění smluv nájmů nebytových prostor využívaných k provozování
hostinské činnosti;
o rozbor hospodaření obce za I. pol. r. 2008 přednesený předsedou finančního výboru
o zamítnutí žádosti o podporu z OP Životního prostředí na akci ZŠ a MŠ Římov –
úspory energie;
o důvody průtahů vydání stavebního povolení ke kabelovému vedení NN a spojů nelze
dokončit úpravu Školní ulice. Finanční prostředky, dotace ve výši 120 tis. Kč, které
byly uvažovány na opravu Školní ulice byly uvolněny pro zhotovení opravyživičného povrchu komunikace od Školní ulice K Loučení;
o probíhající akci oprava střechy ZŠ, která nebyla dosud ukončena – převzata;
o nutnost zabezpečení havárie stropu na dívčích WC v ZŠ Římov;
o provedenou opravu – výměnu střešních žlabů a svodů na části budovy restaurace
Malše. Nutnost zajištění opravy zřícené kanalizace v přilehlém chodníku;
o odstranění zatékání do sálu restaurace Pod Ořechem, bývalého kina;
o Výroční technickou zprávu o provozu vodohospodářského majetku obce Římov za
rok 2007. Výsledné kalkulace ceny a Hodnocení kvality pitné vody;
o žádost rodiny V.D. o dodatečné zařazení vyjmenovaných pozemků do zastavitelného
území v ÚP Římov;
o průběžné výsledky soutěže obcí JčK ve třídění odpadů;
o informace předsedy komise ŽP ze schůzky komise – třídění odpadů, účtování
odpadů. V roce 2009 zabezpečení výsadby stromků v povodí Stropnice.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
o se směnnou a částečným nákupem pozemků 21/1; 21/12 a 20, vše k.ú. a obec Římov.
Návrh bude zveřejněn;
o s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy;
o rozpočtové změny č. 3;
o s dodatečným souhlasem, doporučením stavební komise, s provedením opravy
komunikace od Školní K Loučení. Opravu provedla firma Dálniční stavby Praha a.s.;
o ze získané recyklace z opravované silnice II. tř. č. 152 zajistit opravu komunikací
v Želivech, cyklotras v Dolní Stropnici (od Kubatů) a ke Krasejovce. O provedení
oprav bude požádána firma Dopravní stavby HP Bohemia;
o s prodloužením vodovodního řadu Kladiny a předloženou žádostí o souhlas
s uložením vodovodního potrubí pro obec Svatý Jan nad Malší, za předpokladu
technického souhlasu provozovatele;

o s informacemi k akci „Strom roku 2008“ lípa velkolistá Římov, s propagační
kampaní – hlasy pro lípu a s finančním zabezpečením této akce formou, propagace
firem jako s partnery této akce. S každou z firem bude uzavřena smlouva;
o s předloženou žádostí Auto desing racing team na konání automobilové soutěže dne
25.7.2008 Kladiny – Branišovice;
o s vytvořením nových webových stránek obce. Z předložených nabídek byla vybrána
firma Elsat spol. s.r.o.

US NES ENÍ
z 23. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného dne 13.8. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o nepřijatý návrh předložený SMO Pomalší Zastupitelstvu města Č. Budějovice
stanovující výši nákladů za neinvestiční žáky navštěvující ZŠ v Č. Budějovicích jen
do výše 6 tis. Kč;
o průtahy kolem vydání stavebních povolení ke kabelizaci Školní ulice. V této
souvislosti bylo nutné odstranit část havarijního stavu vozovky ve stoupání této
ulice;
o probíhající výspravu výtluků komunikace do Kladin a další drobné opravy
o dokončovací práce kabelizace v ulici Průběžná a rekonstrukci veřejného osvětlení
včetně ulice Panská;
o přidání 1 ks světla v osadě Dolní Vesce;
o zahájení opravy podlahy v ordinaci obvodního lékaře;
o podepsání Smlouvy o dílo s MgA L. Hosnedlem na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého v Římově na náměstí J. Gurreho Na restaurování byla přiznána
dotace ve výši 45 tis. Kč;
o dotazník pro obyvatele členských obcí MAS Pomalší o.p.s. a tento podporuje;
o protokol o státní kontrole podle ustanovení § 174 odst.2 písm. d) zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaná osoba ZŠ a
MŠ Římov;
o písemné vyrozumění Ministerstva zemědělství o závěrech provedené kontroly
závěrečného vyhodnocení akce: Vodovodní řad v ulicích Školní a K Loučení v obci
Římov. Systémovou dotaci investorovi definitivně přiznává;
o dne 25.9.208 v 8.00 hod. na OÚ Římov se uskuteční zahájení přezkoumání
hospodaření obce Římov (tzv. audit);
o stav nebezpečně pobíhajících psů zvláště pro cyklisty v osadě Kladiny. ZO v této
souvislosti pověřuje zastupitele p. V. Hlacha projednáním situace s majitelem psů.
V případě nezjednání nápravy uloží OÚ pokutu.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
o s obnovením žádosti o podporu z OP Životního prostředí na akci ZŠ a MŠ úspory
energie. V případě potřeby i s rozdělením žádosti na dvě části tj. na ZŠ a zvlášť na
MŠ;
o s dokončením rekonstrukce ulice v Želivech a to položením asfaltového povrchu;
o s podáním žádosti o finanční příspěvek na zhotovení – prodloužení kanalizace
Kladiny a se zhotovitelem Firmou Swietelsky stavební s.r.o.;
o nákup pozemků pč. 21/1;21/12 a 20 vše k.ú. a obec Římov a jejich částečnou směnu
s p. Fr. K. a to v dohodnuté ceně 50,-Kč/m2. Záměr byl řádně zveřejněn;
o souhlasí se začleněním katastru obce do území MAS Pomalší a současně souhlasí
s postupnou realizací pilotní strategie rozvoje na svém území, vypracovanou
programovým výborem MAS na základě regionálního partnerství a metody
LEADER pro období 2008-2013;
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o s příspěvkem na fasádu pro žadatele p. E. J.;
o se znovu zavedením obřadu Vítání dětí do života.
Zastupitelstvo obce vyjadřuje poděkování:
 všem partnerům při zabezpečování soutěže Strom roku 2008 – Lípa na nám. J.
Gurreho v Římově- kandidátka za Jihočeský kraj. Zvláště děkuje za finanční
příspěvky, ze kterých je pořizována propagace;
 nadřízeným orgánům Krajskému úřadu JčK a Magistrátu města Č. Budějovice;
 všem spoluobčanům, kteří se aktivně do této soutěže zapojují;
 všem těm, kteří odevzdají svůj hlas ŘÍMOVSKÉ LÍPĚ (č. 10);
 dále vyjadřuje poděkování panu Václavu Hlachovi za padesátý odběr krve.

ROZHOVORY SE STAROSTOU
Při „Římovských oslavách 2008“ k významným výročím roku a setkání rodáků a přátel
Římova se hodně diskutovalo. Dostala jsem i otázky na které jsem nedokázala odpovědět.
Ale nejprve se zeptám starosty obce, p. Vladimíra Koupala jak hodnotí průběh oslav.
Jelikož jsem se osobně poměrně dost angažoval na sestavení programu a průběhu jeho
zabezpečení, tak mi asi moc nepřísluší tyto hodnotit. A to jak kritizovat nebo chválit. Toto
vše jsem ponechal na všech těch, kteří se oslav účastnili, nebo se rovněž podíleli na
organizaci. Jistým zadostiučiněním bylo pro mne vždy poděkování a slova chvály zvláště od
těch vzdálenějších rodáků. Využívám tohoto rozhovoru i k tlumočení poděkování za milé
přivítání a s strávení dvou krásných dnů u nás v Římově od přátel České besedy Rijeka.
Rovněž tlumočím pozvání pro všechny římováky k návštěvě České besedy v Rijece. Při
oslavách, zvláště o pouti, jsem postrádal trochu více řemeslných stánků. Ale v opačném
smyslu, přehuštění stánků, šíření hlasité hudby z atrakcí zde nechybělo. Bylo
konstatováno, že šlo o velmi pohodovou a příjemnou pouť. Účastníky byl chválen kulturní
program, ale i výstavy, a to jak ve školní budově tak v budově OÚ. Nad očekávání byla
účast na výstavě kronik a nahlédnutí historických fotografií před výstavbou Vodního díla
Římov. Den otevřených dveří do přehrady VD využilo asi 500 osob. Tato skutečnost byla
účastníky rovněž kladně hodnocena.
Tak jako v kruhu rodinném slavíme různé svátky, jako jsou vánoce, svatby, narozeniny, tak
i obec má své svátky, svá výročí, své oslavy. I tyto je nutné čas od času společně oslavit,
prožít. Z průběhu posledních oslav mám osobně dobrý pocit. Zastupitelstvo obce vyjádřilo
na svém zasedání všem těm, kteří přispěli ke zdárnému zabezpečení oslav, poděkování.
Děkuji ještě jednou, jak za zabezpečení, tak i za hojnou účast na jednotlivých akcích.
Hodně návštěvníků při oslavách navštívilo ZŠ, dostali se tak do Školní ulice. Tato neskýtá
vábný pohled. Shrnutím dotazů návštěvníků, ale i samotných římováků, naskýtá se otázka:
„Proč se opravy v této ulici tak protahují? Proč se přednostně neasfaltuje Školní ulice?“
Lecos lze vyčíst z usnesení ze zasedání ZO, ale není to občanům zcela jasné.
Je pravdou, že oprava – rekonstrukce Školní ulice měla být dokončena již v minulém roce.
Zatím však byla provedena pouze výměna vodovodního řadu. Nebyla provedena kabelizace
NN, VO, spojů a následná úprava vozovky z důvodů, že pozemky v této ulici nejsou jen
v majetku obce. Pokusím se vysvětlit, kde došlo k prvotní chybě. V padesátých létech bylo
disponování s obecním majetkem převedeno na vyšší orgány ONV, KNV. Tak se stalo, že
část pozemku přiléhající k veřejné cestě, byla k této přisloučena. A to přesto, že před 120
lety věnoval řídící učitel H. Šimeček obci pozemek na výstavbu nové školy. Z důvodu již
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zřejmě neexistující darovací smlouvy (zatím se nenašla), se již nejednalo o pozemek obecní,
ale státní. Z tohoto pozemku byla část pod školním chodníkem přisloučena k cestě. Tato
část pozemku byla státem, tj. Okresním úřadem v srpnu r. 2000 prodána soukromé osobě
a to i přesto, že OÚ Římov měl již před samotným prodejem (v květnu) podanou žádost
o převedení přiléhajících pozemků ke komunikaci obce. Toto vše za účelem uvedení do
souladu skutečného stavu se stavem právním. Zákon o převodu pozemků ze státu na obce
vstoupil v platnost až v červenci 2000.
Projektová dokumentace pro kabelizaci Školní ulice byla zhotovena koncem roku 2006.
V lednu 2007 bylo zahájeno řízení, a to vyjádřením vlastníků dotčených pozemků. Do
dnešní doby se nepodařilo firmě E.on s.r.o. a firmě Telefonica O2 přesvědčit vlastníka
pozemku o možnosti zhotovení podvrtů, tj. např. zavedení telefonní linky zemí pod
školním chodníkem do ZŠ, MŠ, k lékaři a odstranit elektrické sloupy z této ulice.
Již v r. 2007 bylo zažádáno o finanční příspěvek na zhotovení povrchu ve Školní ulici a to
na rok 2008. Příspěvek byl obci přiznán v 50% výši, tj. 120 tis. Kč. Z důvodu, že kabelizace
jmenované ulice byla opětovně odložena, byla finanční dotace vyčerpána. V hodnotě cca
290 tis. Kč byl zhotoven asfaltový koberec od ulice Školní k ulici K Loučení.
Údajně se na zasedání ZO uvažovalo o vyvlastnění pozemku. Myslíte si, že by to bylo
řešení, nebo se najde jiná cesta?
Ano tento návrh vycházel od různých nadřízených orgánů a firem, jichž se celý problém
dotýká. Osobně jsem odpůrcem nějakého vyvlastňování, které známe z minulosti a prožila
si je předcházející generace. Tento názor je jednotný i v ZO. I přes nekonečné připomínky,
odvolávání se proti vydaným souhlasům ke stavbám ze strany vlastníka pozemků ve Školní
ulici věřím, že vše bude dokončeno ve prospěch veřejnosti. Všechno chce svůj čas. Já jsem
optimista a věřím i v obsah prohlášení majitelky pozemků, které učinila v březnu v r. 2001,
takto: „Získáním pozemků do svého vlastnictví nebude v žádném případě měněn
dosavadní způsob užívání pozemku, který sloužil jako veřejná cesta. Pozemek k tomuto
účelu bude sloužit i nadále, nikdo nebude omezován ve výkonu vlastnických práv…..“
Vlastnické právo k přípojkám mají výše uvedené firmy. Věřím, že se strany majitelky
pozemku dojde k určité vstřícnosti i k těmto provozovatelům tak, jak je to deklarováno
i vůči sousedům a veřejnosti.
Při oslavách a setkáních jsem nejednou vyslechla, že Římov je jedinečná a krásná obec.
Přeji Vám, pane starosto a všem zastupitelům, aby se podařilo tuto část Římova, zvláště
kolem ZŠ, rovněž zvelebit. Je to pro naši mladou generaci. Děkuji Vám za rozhovor.
M. Bártů
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SPORT
V římovském areálu Hollyvalley se konal turnaj v beachvolejbale „O pohár starosty obce
Římov“ a to v sobotu 13. července. Tento pohár se hrál od r. 1999 do r. 2002, do doby, kdy
velká voda hřiště plážového volejbalu pod přehradou doslova smetla. Mladí sportovci si
vybudovali nové hřiště, brigádně, přibližně za 120 tis. Kč, v místech u bývalého zimního
stadionu a to na ploše bývalé skládky odpadů. Sportovci si tento pěkně vybudovaný stánek
pokřtili Areál Hollyvallyey a znovu zahájením turnaje „O pohár starosty obce Římov“.
Tohoto turnaje se účastnilo jedenáct tříčlenných družstev. Vítězem se stal tým Hošánci –
manželé Filip a Katka Hochovi a Pavel Toman. Ve finále porazil tento tým trojici ze Sedlce.
Třetí skončili Římovští borci bratři J. a R. Korchové a Vl. Schausberger.
Přejeme hodně zdaru dalším ročníkům.

19. července 2008 se na hřišti TJ Sokol Římov uskutečnil

PRVNÍ ROČNÍK
PRÁZDNINOVÉHO TURNAJE VE FOTBALE
s těmito výsledky:
1. místo

Tým C
Petr Fiala, Marek Kerles, Jan Lauryn, Karel Majer,
Karel Mikeš, Petr Mikoláš, Pavel Papoušek, Miroslav
Strob, Tomáš Vlasák

2. místo

Tým D
Petr Daniel, Miloslav Gregor, Roman Honzírek,Vít Koupal,
Martin Krechl, Petr Křižánek, Miroslav Langer,
Vladimír Schausberger

3. místo

Tým B
Ivan Kožant, Jan Kožant, Pavel Kožant, Radek Mácha,
Jiří Majer, Miroslav Novotný, Vladimír Švec

4. místo

Tým A
Petr Kerles, Miroslav Pečenka, Milan Persan,
Zdeněk Řídel, Josef Vach, Petr Vacg, Radomil Šťastný

Nejlepší hráči turnaje:
Petr Fiala, Jan Lauryn, tři vstřelené branky v turnaji

TABULKA VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ
Tým A

Tým B

Tým C

Tým D

Body

Skóre

Konečné
pořadí

Tým A

▪

1:3

1:5

0:1

0

2:9

4.

Tým B

3:1

▪

2:4

0:2

2

5:7

3.

Tým C

5:1

4:2

▪

4:1

6

13 : 4

1.

Tým D

1:0

2:0

1:4

▪

4

4:4

2.
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TJ SOKOL Římov, oddíl kopané
Podzim 2008 – rozlosování zápasů
Muži: Okresní přebor
den datum
So
16. 8.
Ne
24. 8.
So
30. 8.
So
6. 9.
So
13. 9.
Ne
21. 9.
So
27. 9.
Ne
5. 10.
So
11. 10.
Ne
19. 10.
Ne
26. 10.
Út
28. 10.
So
1. 11.
So
8. 11.

Římov – Sedlec
Malše Roudné „B“ - Římov
Římov – Nové Hrady
Akra Č. Budějovice - Římov
Římov – Mokré
Týn na Vlt. „B“ - Římov
Římov – Loko Č. Budějovice
Lišov „B“ - Římov
Římov – Srubec
Hrdějovice „B“ - Římov
Hluboká nad Vlt. „B“ - Římov
Nemanice - Římov
Římov – Borovany
Římov – Nemanice

odjezd začátek výsledky
17:00
5:1
13:00
14:00
2:0
17:00
1:1
09:00
10:30
17:00
14:30
16:30
16:30
14:30
16:00
16:00
14:00
15:30
12:30
14:30
13:00
14:30
14:00
14:00

Dorost: Okresní přebor
den datum
Ne
24. 8.
So
30. 8.
Ne
7. 9.
So
13. 9.
Ne
21. 9.
So
27. 9.
Ne
5. 10.
Ne
12. 10.
So
18. 10.
So
25. 10.
So
1. 11.

Černý Dub -Římov
Římov – Kamenný Újezd
Mladé -Římov
Římov - Borek
Olešník – Římov
Římov - Roudné
Ševětín - Římov
Boršov - Římov
Římov – Dolní Bukovsko
Dobrá voda - Římov
Římov – Včelná

odjezd začátek výsledky
13:00
14:30
1:4
14:30
1:1
09:00
10:00
14:30
13:00
15:00
14:00
08:30
10:00
12:00
13:00
11:30
08:30
10:00
11:30

Starší žáci: Okresní přebor
den datum
So
6. 9.
Ne
14. 9.
So
20. 9.
Ne
28. 9.
So
4. 10.
So
11. 10.
So
18. 10.
So

1. 11.

Římov – Boršov
Olešník – Římov
Římov – Ševětín
Borek - Římov
Římov – Dříteň
Nové Hrady - Římov
Římov – Temelín
Dolní Bukovsko - Římov
Římov - Mladé
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odjezd začátek výsledky
09:30
12:30
14:30
09:30
08:30
10:00
09:30
12:00
13:30
09:30
08:30
10:00
09:30

XXXIII. ročník O putovní pohár TJ Sokol Římov sobota 26. července.
Výsledky:
Římov
Loko Č.B.
Roudné „B“
Ševětín
Ledenice
Tr. Sviny
Finále:
Ševětín
Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

Roudné
Trhové Sviny
Ledenice
Loko Č.B.
Římov
Ševětín

-

Římov

SK Ševětín
TJ Sokol Římov
Slavoj Ledenice
Loko Č.Budějovice
Spartak Trhové Sviny
Malše Roudné „B“

2:0
1:1
1:4
2:0
1:2
3:4
0 : 0 penalty 4 : 3
6:3
4:1
5:3
1:3
4:5
1:6

bodů 7
7
3
1 (dorost KP)
1
0

Turisté TJ Sokol Římov připravují:
13. 9. jednodenní zájezd do Alp „Gasselhöhe a jezera Gasselsee“
25.10. jednodenní závěrečný zájezd sezóny 2008 (místo bude upřesněno)

VÝSTAVA – GALERIE OBCE –„I“ CENTRUM
5.9. Evžen Kantor ml. foto
vernisáž v 18,00 hod.
Otevírací doba Pá, So, Ne 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
(dále v době úředních hodin OÚ)

MUZEUM ROUBENKA
Stálá expozice „Římovské mašinky“
Otevírací doba
Pá, So, Ne 10.00 – 12.00 13.30 – 16.00 hod.
(pro hromadné výpravy i mimo tel. 607 932 294)
14. 9. Podzimní římovská pouť
Bohoslužby v obvyklém pořádku. Slavnou mši svatou v 11,00 hod.
celebruje P. Josef Kohoutek farář z Jaroslavic
27. 9. Svatováclavské svícení v oknech
26.10. Římovské posvícení
17. – 18.10. 2008 volby do Zastupitelstev krajů
11.10.

Sběr nebezpečných odpadů. Zastávky budou opět zveřejněny na vývěskách v obci
i osadách
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U příležitosti oslav „roku“ se v Římově sešli v hojném počtu rodáci a přátelé naší obce. Celé
dny byly vyplněny vystoupeními souborů z jihočeského regionu i našich přátel
z Chorvatska.

Vystoupení přátel z České besedy Rijeka

Vystoupení folklorních souborů
______________
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 22. října 2008.
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