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INFORMAČNÍ

LIST O B C E

číslo 6

ŘÍMOV

USNES ENÍ
z 24. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 10.9. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informace Krajského úřadu, odboru školství k zajištění plnění povinné školní docházky
a úhradě neinvestičních nákladů mezi obcemi;
doplňující informace místostarosty obce z jednání k Výroční technické zprávě o provozu
vodohospodářského majetku obce Římov za r. 2007;
informaci místostarosty z jednání na Magistrátu města Č. B. – stavební úřad ve věci
kabelizace Školní ulice;
informace k anketě Strom roku 2008. Potřebnost zapojovat stále více jedinců na svých
pracovištích;
dokončení úpravy vyasfaltováním ulice v Želivech;
odstranění havárie – opravu ústředního kříže hřbitova;
zahájení rekonstrukce, restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého na náměstí;
probíhající opravy komunikací a cest. Výspravy materiálem získaným z opravy silnice;
dokončení kabelizace v ulici Průběžná a rekonstrukci veřejného osvětlení včetně ulice
Panská. Opravy a rozšíření světel ve Vescích;
provedení opravy podlahy v ordinaci obvodního lékaře;
zahájení prací, po přiznání finanční dotace, prodloužení kanalizace v osadě Kladiny;
přiznání neinvestiční dotace obci ve výši 52 000,- Kč na pořízení pracoviště Czech POINT
a na nákup elektronického certifikátu uživatele pracoviště Czech POINT;
zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů. Volební okrsek jeden a to zasedací sál OÚ Římov. Počet
členů okrskové volební komise sedm členů. Politické strany a hnutí do 17.9. delegují jednoho
člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Zapisovatelkou jmenována p. Marie
Bártů. První zasedání okrskové volební komise 26.9.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

s předloženým návrh (výhledem) strategického plánu LEADER pro období 2009-2013 za
obec Římov pro MAS Pomalší;
s provedením nutné opravy sociálních zařízení v ZŠ. Tyto budou provedeny ve volných
dnech kolem 28.10.;
s přeložením vodovodního řadu na soukromých pozemcích pč.347/2 (346/1), 348/11 a to
v délce Hasičské ulice (slepou odbočkou) v souběhu s Průběžnou ulicí;
se zpevněním plochy pod kontejnery tříděného odpadu v Kostelní ulici a v Kladinách;
s opravou kanalizace a šachet v chodníku kolem restaurace Malše;
se zakoupením školních lavic do počítačové učebny v ŽŠ;
s předloženým návrhem- rozpočtem (do 6 mil. Kč) na zhotovení asfaltových povrchů v obci
a se zažádáním o finanční dotaci;
s předloženou žádostí p. M. V. o znovu přehodnocení prodejní ceny za pozemek z důvodu
věcného břemena ke kanalizačnímu vedení napříč této nově vzniklé parcely; ZO ruší své
rozhodnutí v usnesení č. 21 ze dne 18.6.2008 k tomuto pozemku a žádosti vyhovuje;
s předloženým návrhem firmy PRO 22 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
věcného břemene. Název Branišovice K 1864/8 – J.– úprava NN;
s rozhodnutím soudu ve věci odcizení kanalizačních poklopů v Betlémě. K rozdílu ve výši
náhrady škody 5.300,- Kč se obec neodvolá;
se zahájením těžby napadeného lesního porostu kůrovcem v obecním lese v Boru k.ú Dolní
Stropnici;
se zakoupením nového kotle do obecního hostince Pod Ořechem.

Zastupitelstvo obce vyjadřuje obavu z hromadného rozprodávání zemědělských pozemků
v obci, především z důvodu, že se občané obce zbavují možnosti budoucího rozhodování
o osudu charakteru okolí celé obce.

USNES ENÍ
z 25. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 15. 10. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informace z valné hromady SMO regionu Pomalší ve věci úhrad neinvestičních nákladů za
žáky plnící povinnou školní docházku v ZŠ v Č.Budějovicích;
projednání Rozhodnutí veřejnou vyhláškou KÚ – Jčk. zrušení vydaného stavebního povolení „Římov - Školní kabel NN“ na základě odvolání p. M. M.;
informace k anketě Strom roku 2008;
přiznanou dotaci na prodloužení kanalizace v osadě Kladiny ve výši 1,180.042,- Kč. Celková
hodnota díla 1,7 mil. Kč;
znovu osazení (do konce měsíce října po restaurování) sochy sv. J. Nepomuckého na náměstí v Římově;
dokončené nejnutnější výspravy výmolů místních komunikací a zhotovení pevného podloží
pod nádobami separovaného odpadu včetně úpravy sběrového dvora;
zprůchodněný nový chodník k poště;
brigádně provedenou úpravu zahrady a dětského hřiště v mateřské škole;
probíhající opravu střechy bývalé hasičské zbrojnice;
provedenou opravu kanalizační vpusti a následnou opravu chodníku před restaurací Malše;
zahájení prací na zavedení pracoviště Czech POINT a nákup elektronického certifikátu
uživatele pracoviště Czech POINT;
podanou informaci k zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev;
vyhodnocení ankety mezi občany MAS Pomalší a zpracování SPL – Strategického plánu
LEADER k připomínkám. SPL byl připomínkován;
předloženou informaci z dílčího přezkumu hospodaření obce v r. 2008, bez závažných
připomínek;
krátký rozbor hospodaření za období I. až IX. 2008;
granty a příspěvky Jihočeského kraje;

informaci o prohlídce vodního díla Římov. Oznámení VD Římov o provedení nutné prořezávky náletových dřevin pod korunou hráze.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
o
o

o

o
o
o
o

o
o

s předloženou rozpočtovou změnou č.4 – úprava položek v rozpočtu v příjmech i vydáních;
s předloženou žádostí p.V. S. majitelky chaty o dokoupení části pozemku pč.1905/10 a se
žádostí p. M.Š. majitele chaty o odkoupení části pozemku pč. 1905/10, vše k.ú. Branišovice,
obec Římov. Prodej bude nejprve uveřejněn nabídkou a zjištěním možnosti výstavby chaty
na zbývajícím pozemku pč. 1905/10;
s předloženou žádostí p. M. V. o odkoupení pozemku cca 100m2 pod chatou č.e.199 na ppč.
212. Tento odprodej pozemku byl schválen v ZO dne 18.6. 2008 pro pana A.T. Jmenovaný
chatu odprodal novému majiteli - žadateli. ZO souhlasí s odprodejem tohoto pozemku za
stejných podmínek a to o výměře (98 m2), PK 56 m2 z pč. 1554 k.ú. Dolní Stropnice;
s odprodejem pozemku 291/1 k.ú. a obec Římov. Jedná se o pozemek uvnitř parcel, které
nejsou ve vlastnictví obce. Bude učiněna veřejná nabídka na odprodání tohoto pozemku;
s předloženým návrhem- rozpočtem (do 6 mil. Kč) na zhotovení asfaltových povrchů v obci
a se zažádáním o finanční dotaci;
se zažádáním o dotaci na opravu hasičské zbrojnice v Dolní Stropnici;
se zakoupením ústředního kotle pro restauraci Malše a provedením I. etapy ústředního
vytápění. V této souvislosti ruší koupi nového kotle pro hostinec Pod Ořechem a souhlasí
s provedením nejnutnější opravy stávajícího kotle. Ze čtyřech nabídek pro zhotovení nového
topení v restauraci Malše doporučí stavební komise zhotovitele se kterým starosta obce
uzavře smlouvu na zhotovení díla;
s předloženou žádostí p. Š. K.o pozastavení exekuce a možnosti úhrady pohledávek vůči obci
vyrovnat ve dvou splátkách. ZO souhlasí s podmínkou, že v této záležitosti bude uzavřena
dohoda do 14 dnů po obdržení tohoto vyrozumění a tato plněna;
souhlasí s výsadbou lípy k 90. výročí vzniku samostatného ČSR.
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KONCERT PRO STROMY 2008
Ve slavnostní atmosféře byly v pátek 17. října oznámeny napjatě očekávané výsledky ankety Strom
roku 2008. Následoval koncert skupiny Jablkoň s Jaroslavem Svěceným. Kapela v této sestavě již
delší dobu nevystoupila a publikum tak bylo doslova natěšené a hudební výkon odměnily nadšené
aplausy. Anna Duchoňová během večera nejen s vervou zpívala, ale také vyrobila jedinečnou
výšivku stromu - veříme, že umělecké dílo při vhodné příležitosti úspěšně vydražíme a výtěžek
zajistí programu Strom života i anketě existenci na další dlouhé roky. Večerem bravurně provedli
Tereza Richtrová a Tomáš Růžička.
Kandidátů na vítězství bylo hned několik, vítězný titul si nakonec odnesl starosta
jihočeského Římova Vladimír Koupal pro Lípu Jana Gurreho (33 967 hlasů). Návrh stromu do
ankety spolu s ním připravovali Pavla Matějková ze sdružení Calla a římovský páter Tomáš
Koňařík. Diplom a fotografii oskeruše od Petra Francána jako ocenění za druhé místo převzal
starosta Josefova u Hodonína Přemysl Růžička, navrhovatel Josefovské oskeruše (18 091 hlasů).
Třetí se v těsném závěsu umístil Dub z Branického Mezivrší (16 555 hlasů), pro ocenění si přišel
Miloslav Hofman z Občanského sdružení Braník spolu se synem Danielem Hofmanem, žákem
loňské 5. A - třídy, která strom do ankety navrhla.
Vyhlášení se vedle řady partnerů Stromu života zúčastnili i navrhující dalších pěti stromů:
Krčmaňského borku, Žižkova buku v Malčíně, Prakšické polničky, Skalické habrůvky a Schillerova
dubu.
Pokud si chcete atmosféru vyhlášení a koncertu připomenout, máte tuto možnost v následující fotogalerii. www.nadacepartnerstvi.cz/anketa dále koncert pro stromy. Kliknutím na
fotografii ji otevřete v novém okně a můžete dále prohlížet celou galerii; foto: Jiří Vondráček.

VÍCE O ANKETĚ STROM ROKU 2008
Nadace Partnerství vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a pod záštitou
evropského komisaře pro životní prostředí Stavrose Dimase 7. ročník celostátní ankety Strom roku
2008.
Již posedmé jsme hledali nejsympatičtější strom České republiky. Ze 109 návrhů, které jsme
obdrželi od března do května vybrala porota v červnu dvanáctku stromů. Pro ty mohla od 1. srpna
do 10. října hlasovat široká veřejnost. V pátek 10. října bylo hlasování pro Strom roku 2008
ukončeno. Vítězný strom byl vyhlášen na Koncertu pro stromy 17. října v brněnském Semilasse
Blíže vše na www.stromzivota.cz/anketa
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VÝSLEDKY ANKETY STROM ROKU 2008
1. Lípa Jana Gurreho, Jihočeský kraj: 33 967 hlasů
2. Josefovská oskeruše, Jihomoravský kraj: 18 091 hlasů
3. Dub z Branického Mezivrší, Praha: 16 555 hlasů
4. Schillerův dub, Liberecký kraj: 6 543 hlasů
5. Krčmaňský borek, Olomoucký kraj: 4 223 hlasů
6. Klokočovská lípa, kraj Vysočina: 2 700 hlasů
7. Žižkův buk v Malčíně, kraj Vysočina: 2 020 hlasů
8. Lípa pod Ticholovcem, Plzeňský kraj: 2 011 hlasů
9. Prakšická hrušeň polnička, Zlínský kraj: 671 hlasů
10. Lidická hrušeň, Středočeský kraj: 392 hlasů
11. Lípa svobody v Náchodě, Královéhradecký kraj: 120 hlasů
12. Jabloň skalická hrabůvka, Moravskoslezský kraj: 45 hlasů
Obdrželi jsme celkem 87 338 hlasů a výtěžek veřejné sbírky dosáhl částky 620 733 korun.
Za tyto peníze budou vysazeny nové stromy na území celé České republiky - část z nich již během
letošního podzimu.
Velmi děkujeme všem, kteří se do ankety o nejsympatičtější strom zapojili.

Tisková zpráva ze dne 22. 10. 2008
Stromem roku 2008 se stala římovská lípa
Jediný kandidát soutěže Strom roku za jihočeský kraj, památná římovská lípa, získala rekordní
počet 33 967 hlasů a stala se tak letošním vítězem této celostátní soutěže pořádané Nadací
Partnerství již posedmé. Na druhém místě se umístila oskeruše z Josefova u Hodonína s počtem 18
091 hlasů, na třetím místě pak s 16 555 hlasy dub z branického Mezivrší. Cenu pro vítěze, šek na
ošetření vítězného stromu, společně převzali na slavnostním vyhlášení 17. října v Brně navrhovatelé
římovský starosta Vladimír Koupal, římovský páter Tomáš Koňařík a Pavla Matějková se sdružení
Calla.
Nadace Partnerství uspořádala letošní anketu o nejsympatičtější strom ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a pod záštitou evropského komisaře pro životní prostředí
Stavrose Dinase. Hlavním úkolem soutěže je upozornit na význam stromů pro životní prostředí,
přivést lidi k zájmu o životní prostředí a nalézt prostředky pro podporu nové výsadby stromů a péči
o ně. Ze 109 návrhů, které se letos sešly, vybrala odborná porota 12 finalistů. Dále už vše záleželo na
počtu hlasů, které se pro kandidáty sejdou.
„Právě díky maximálnímu nasazení pana starosty Vladimíra Koupala, pana pátera Tomáše
Koňaříka, římovských občanů a podpory široké veřejnosti se podařilo sesbírat téměř 34 000
hlasů“ uvádí Pavla Matějková. Předmětem kampaně ovšem nebylo jen shánění podpisů. Nejprve
bylo nutné udělat lípě „reklamu“ ve formě billboardů a letáků, umístit informace do tisku a
například také do vozidel městské hromadné dopravy, dále sehnat finance pro zaplacení
podpisových archů. Společnými silami se tedy nejprve hledali sponzoři a dárci. Kromě vstřícného
přístupu mnoha soukromých firem podpořili kampaň též Magistrát města České Budějovice,
Dopravní podnik města ČB a Jihočeský kraj. Následně byli obcí Římov osloveny dopisem školy
a obecní úřady v jihočeském kraji a začalo vlastní shánění podpisů.
„Vítězství římovské lípy je tedy výsledkem usilovné spolupráce občanů, institucí i firem ochotných
přispět k dobré věci. Za jejich úsilí a snahu všem, kteří římovskou lípu jakkoli podpořili, patří
velký dík. Díky nim se nejen podařilo vybojovat tomuto mimořádnému stromu vítězství, ale
především spojit síly za dobrou věc a podpořit též výsadbu nových stromů.“ dodává Matějková
Další informace poskytne: Pavla Matějková, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, tel. 38711381
pavla.matejkova@calla.cz
***********************************************

Pozvánka na výstavku „Barevný podzim“
Výtvory dětí ZŠ a MŠ Římov budou vystaveny v budově ZŠ 19.11.2008 v době od 13,30 do 17 hod.
a 20.11.2008 od 8 do 14 hod.
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SEZNAM PAMÁTNÝCH, CHRÁNĚNÝCH STROMŮ V OBCI
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
–
před kostelem, výška stromu 14 m, obvod kmene (v 1,3m) 730 cm, šířka koruny 17 m, výška
koruny 9 m, stáří asi 670 let
Lípa malolistá (Tilia cordata)
–
pod hřbitovem, výška stromu 28 m, obvod kmene 420 cm, šířka koruny 20 m, výška koruny 22
m, stáří přes 300 let
–

U Rybníka, výška stromu 26 m, obvod kmene 360 cm, šířka koruny 19 m, výška koruny 16 m,
stáří 200 let (u Hochů)

–

Dolní Stropnice u sýpky, výška stromu 23 m, obvod kmene 605 cm, šířka koruny 19 m, výška
koruny 18 m, stáří 350 let

Dub letní (Quercus robur)
–
Hamr, výška stromu 27 m, obvod kmene 410 cm, šířka koruny 24 m, výška koruny 22 m, stáří
250 let (u Čurnů)
–

Horní Vesce, výška stromu 34 m, obvod kmene 495 m, šířka koruny 23 m, výška koruny 26 m,
stáří 350 let (SV pod Vescí)

–

Horní Vesce, výška stromu 22 m, obvod kmene 370cm, šířka koruny 18 m, výška koruny 17 m,
stáří 200 let (JV za statkem)

Ořešák královský (Juglans regia)
–
Kladiny, výška stromu 18 m, obvod kmene 265 cm, šířka koruny 18 m, výška koruny 15 m, stáří
150 let
(u Heřmanů, bývalá hospoda)
Porost dřevin ve strouze Z od obce Dolní Stropnice (u Kubatů)
Park před kostelem
–
24 exemplářů lípy malolisté, 5 exemplářů lípy velkolisté
Dvouřadé stromořadí
–
Hamr alej (od kaple k lesu)
Skupina stromů u Kladin
–
Krych rybník, skupina 3 dubů letních
Skupina stromů Kladiny
–
skupina 2 lip malolistých (u kapličky)
Skupina stromů Kladiny
–
lípa malolistá, dub letní, střemcha obecná (pod osadou Kladiny)
Skupina 2 lip u kapličky v Dolní Stropnice
Stromořadí (alej) u silnice Pašínovice – Římov
Jednořadé stromořadí do Betléma

Stromy významné
r. 1908
r. 1919
r. 1998
r. 2001
r. 2008

vysázeny 4 lípy u kaple Smutná duše na počest 60ti let panování císaře pána
zachována jedna
k 1. výročí založení ČSR postaven pomník a vysázeny 4 lípy v areálu u kostela a 1 lípa
na návsi u Kalinů
k 80. výročí založení ČSR 1 lípa u Smutné duše na místo odstraněného stromu
a 1 lípa na návsi v Branišovicích
vstup do třetího tisíciletí 1 lípa na nám. J.Gurreho , 1 lípa na návsi v Dolní Stropnici
k 90. výročí ČSR v zeleném prostoru U Kaple, K Přehradě v Horním Římově
(viz foto)
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 17. - 18.10.2008, ŘÍMOV
Voliči v seznamu:

607

Vydané obálky:
Platné hlasy:

324
321

Strana
číslo
1
3
12
18
19
21
25
33
37
42
47
48
53

název
Komunistická str. Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Strana zelených
Moravané
Dohoda pro změnu
Doktoři (za uzdravení společnosti.)
Sdruž. pro rep.-Republ. str. Čsl.
SDŽ-Strana důstojného života
Volte Pr. Blok-www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
Děln. str.-zrušení popl. ve zdr.
6

Odevzdané obálky:
Volební účast:
Platné
hlasy
celkem
v%
35
10.90
9
2.80
23
7.16
11
3.42
0
0.00
0
0.00
18
5.60
0
0.00
4
1.24
4
1.24
152
47.35
60
18.69
5
1.55

324
53,38 %

„ROZHOVORY SE STAROSTOU“ – odpověď starostovi
Vážený pane starosto,
reaguji tímto na Váš článek v rubrice „Rozhovory se starostou“ z minulého Informačního listu obce
Římov, ve kterém bohužel mylně informujete, že za stav obecní komunikace nemůžete Vy, ale
soukromá osoba.
K obsahu Vašeho článku v minulém Informačním listu obce Římov si dovoluji uvést, že pod
silnicí ve Školní ulici se nachází pouze obecní pozemek, nikoliv pozemek soukromý, jak se snažíte
navodit. Taktéž si nejsem vědom, že bych kdy vznesl nějakou námitku k opravě komunikace.
Pozemek, který patrně máte na mysli – parc. č. 51/1(PK) –je zčásti zatravněná plocha a zčásti
zasahuje pod chodníky před objekty ve Školní ulici. Spoluvlastnický podíl na pozemku byl v roce
2000 zakoupen od soukromých osob. Od Okresního úřadu byl později zakoupen zbývající podíl na
základě předkupního práva, což ale předpokládám víte, jelikož jste si vyžádal a pořídil fotokopie
kupních smluv u Katastrálního úřadu. Pozemek koupila moje matka z Vašeho podnětu, když jste jí
vzkázal, že máme kanalizaci na cizím pozemku a budeme ji muset vykopat. Jediným důvodem ke
koupi pozemku tedy byla ochrana majetku – kanalizace umístněné na části tohoto pozemku. Když
jste zjistil, že pozemek kupujeme od soukromých osob, snažil jste se, namísto nějaké dohody nebo
ujištění že kanalizaci nikdo rušit nebude, koupit zbylý podíl pozemku, což se Vám z důvodu
zákonného předkupního práva mé matky nemohlo podařit. Následně jste prodej pozemku
„alespoň“ veřejně zpochybňoval a vyvolal jste jednání s Okresním úřadem, na které jste přizval lidi
z ulice, ale moje matka o tomto jednání vůbec nevěděla. Poté co se Vám nezdařilo pozemek získat,
poslal jste mojí matce velmi neslušný dopis, ve kterém navrhujete, aby „zvážila potřebnost
vlastnictví pozemku“, aniž byste v dopise uvedl jakýkoliv konkrétní návrh, dopis obsahoval pouze
urážky a nepravdivé informace.
Je všeobecně známé, že často a rád používáte fráze typu „pro blaho obce“ apod. Skutečnost
je však taková, že předmětný pozemek Vás zajímá především z toho důvodu, že shodou okolností
prochází i před domem č. p. 90, který jste dříve zcizil – nyní ve vlastnictví Vaší dcery a jejího
manžela. Proto dosud nedošlo k žádné dohodě, co se školy a školky týká. Proč byste jinak odmítl
nabídku na odkoupení pozemku před školou a školkou za 500,- Kč za m2, když se jedná zhruba o 50
m2 a byla to zhruba poloviční cena, než kterou jste požadoval za jiné obecní pozemky v té době
Vámi nabízené v Informačních listech obce Římov? Proč jste mě namísto akceptace této nabídky
označil za vyděrače? Proč jste odmítl i další způsoby vyřešení věci – směnu pozemku nebo zřízení
věcného břemene? Jak si mám tedy vysvětlit Vaše jednání, když na jedné straně říkáte, že o pozemek má obec seriózní zájem, že jste odpůrcem vyvlastňování, přitom ale pozemek nechcete ani
koupit ani směnit ani zřídit věcné břemeno. Tak co tedy vlastně chcete?
Opakovaně poukazujete na ujištění mojí matky, které Vám zaslala jako odpověď na Váš výše
zmíněný neslušný dopis, že pozemek bude i nadále sloužit jako veřejná cesta. Toto písemné ujištění
mojí matky stále trvá. Pokud si však vykládáte toto písemné ujištění o zachování způsobu užívání
pozemku jako její automatický a předběžný souhlas ke všem budoucím cizím stavbám na jejím
pozemku, pak je tento výklad mylný. Navíc, jak jistě víte, v posledních letech jednám v uvedené věci
na základě plné moci pouze já a 90 % informací z Vašeho podnětu mé matce vůbec nesděluji,
jelikož je pokládám za nepodstatné. Prosím Vás proto, neobracejte se neustále na mou matku.
Vzhledem k popsanému a vzhledem k Vašemu způsobu jednání s Vámi již jednat nechce.
Dovoluji si podotknout, že s původními vlastníky domu č. p. 90 manžely Mátlovými jsme za
celou dobu cca. 30 let sousedství neměli jediný problém. To bohužel nelze říci o nynějších sousedech – Vaší dceři a zeťovi, kteří si nejspíš dodnes neuvědomují nebo si nepřipouští, že nám jejich
stavba sjezdu pod okny našich obytných místností vadí. Nyní, před zahájením řízení o odstranění
této „černé“ stavby, stupňujete snahu o získání pozemku pod sjezdem (toho samého pozemku,
u kterého argumentujete školou a školkou) dost zvláštním způsobem, namísto snahy o nějaký
normální způsob vyřešení věci - dohodou. Nebo si opravdu myslíte, že matením veřejnosti docílíte
něčeho pozitivního?
Vážený pane starosto, nabídka na odprodej části zmiňovaného pozemku obci před školou
a školkou, jakož i nabídka na směnu či zřízení věcného břemene stále trvá. A pokud tato nabídka ze
strany obce nebude akceptována za Vašeho „starostování“, tak se dohodneme možná někdy
v budoucnu s některým z Vašich pragmatičtějších nástupců.
S pozdravem
Milan Mikeš, Školní 94, Římov
7

ROZHOVORY SE STAROSTOU
Pane starosto, vím že jste se v posledních dvou měsících plně věnoval i ve svém volném čase
Stromu roku 2008. Mé otázky budou proto zaměřeny jen k tomuto tématu. Dovolte abych Vám
proto co nejsrdečněji popřála k dosažení úspěchu získání titulu Strom roku 2008 Lípa Jana
Gurreho v Římově. Jaký má anketa význam, co to přináší Římovu?
Děkuji za blahopřání. Získání titulu není práce jednotlivce, ale všech, kteří se do ankety zapojili.
Poděkování patří všem těm 34 tisícům lidí. Je to dlouhý řetěz lidských rukou, který se s naší lípou
tak trochu sžil. Význam spatřuji ve sblížení jednotlivce s přírodou. Uvědomit si, že existuje nejeden
krásný strom, že tady něco takového vůbec je. Za staletí to bylo mnoho událostí, mnoho osobních
osudů a zvláště uvědomění si svých vlastních kořenů v tomto případě k obci, farnosti prostě k
Římovu. Lípa se tímto získaným titulem stala symbolem sepětí, symbolem uvědoměním si sama
sebe. Lípa nám všem dává ohromnou duševní sílu, pocit radosti, pocit hrdosti, pocit krásného
uvolnění. Je to prostě pohlazení po duši. Ptala jste se, co to přinese Římovu. Je to především
zviditelnění obce, zviditelnění poutního místa. Je to přimknutí k naší krásné a ojedinělé scenérii
našeho Římova. Vždyť hlasy pro lípu ze Římova jsou v množství 34 tisíc hlasů poměrně symbolické.
Ale všichni ti, kteří dali svůj hlas, mají rovněž pocit uspokojení a radosti, podobně jako to prožívají
sportovci a fandové při sportovních utkáních. Stále je třeba zdůrazňovat cíl ankety „Prohloubit
vztah člověka k přírodě“. Tento se v našem případě uskutečňuje.
Čtenáře zajisté zajímá i ta stránka ekonomická. Jaké byly vynaloženy finanční náklady a jaká
byla odměna?
Cílem Nadace Partnerství je mimo jiné i finanční zisk. Toto bylo zveřejňováno od samého začátku,
od samého založení ankety. Proto hlasují občané. Ti tak přispívají do sbírky, která je pak využívána
na výsadbu nových stromů. Jeden hlas SMS činí 30,-Kč z toho 27,- Kč putuje do sbírky. Podpisový
arch v ceně 60,- Kč. Na arch bylo možno připojit dvacet podpisů tj. Jeden podpis = 3,-Kč. Celkem
bylo v anketě vybráno 620 000,-Kč. Z toho přes římovskou lípu bylo odhadem věnováno cca 140
000,- Kč. Vyzvedli jsme zhruba 1550 archů, což činní 93 000,-Kč, ostatní bylo odevzdáno formou
SMS. Částku na podpisové archy a propagaci věnovali naši partneři – firmy a římovští podnikatelé.
Celkem se podařilo vybrat 87.000,- Kč + 24.000,-Kč od odborů životního prostředí. Tato částka
pokryla naše vydání. Dovolte, abych opět poděkoval všem partnerům, kteří finančně akci podpořili
i všem ostatním, kteří služby, které vznikaly okolo ankety, zajišťovali bezplatně. Při odsouhlasení
vstupu – přihlášky lípy do ankety, bylo rozhodujícím činitelem při zasedání zastupitelstva obce,
navrátit část finančních prostředků, které jsme v posledních 15ti letech využívali. Odměna
k porovnání, co anketa stojí, je symbolická a je dána jenom vítězi. Obdrželi jsme šek v hodnotě
12.000,- Kč na ošetření stromu, které se bude provádět v jarních měsících 2009. Zmiňovaná částka
od ŽP byla již předem určena rovněž na ošetření.
Přineslo Vám osobně vítězství, nebo i jen účast v anketě nějaké jiné uspokojení?
Ano samozřejmě, to je na celé té akci to, čeho si nejvíce vážím. Byla to velmi dobrá a jednotná
spolupráce obce a farnosti za přispění sdružení Calla. Byly to osobní zkušenosti s mnohými
spoluobčany, zvláště římovskými. Byl jsem velmi překvapen nadšením a iniciativou některých
jedinců. Někdy totiž máme pocit, že lidem je vše jedno, že jsou svým způsobem flegmatičtí.
V posledních týdnech jsem se denně přesvědčoval o opaku a to je to krásné. To je vzpruha do další
práce, to je to nádherné semknutí všech těch 34 tisíc rukou.
Vím, že máte mnoho práce, proto dnes již nebudu pokládat další otázky. Bližší informace mají
čtenáři na www.stromzivota.cz/anketa. Děkuji Vám za rozhovor.
Marie Bártů
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