4. prosince 2008

INFORMAČNÍ

LIST O B C E

číslo 7

ŘÍMOV

Klidné a spokojené prožití
vánočních svátků
a mnoho štěstí a pevného zdraví
do nového roku
přeje všem spoluobčanům
zastupitelstvo obce

USNESENÍ
z 26. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 19. 11. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o akci Římov, Školní - kabel NN. Zrušení vydaného stavebního povolení na základě
podaní odvolání p. M. M. Následnou Výzvu veřejnou vyhláškou ze dne 6.11.2008,
kterou se vyzývá stavebník E.ON o doplnění chybějících údajů a podkladů do
31.3.2009;
o zahájení akce Výstavba prodloužení kanalizace Kladiny;
o informace z dílčího přezkumu hospodaření Svazku měst a obcí regionu Pomalší za
část r. 2008;
o Zkušební protokol – měření umělého osvětlení v MŠ Římov. Celkové osvětlení je
nevyhovující;
o návrh pokynů pro zpracování ÚP Římov, zpracovaný na základě výsledku
projednání konceptu ÚP Ŕímov, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.;
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů;
o důvodovou zprávu k návrhu pokynů pro zpracování ÚP Římov;
o vyhodnocení stanovisek DO, připomínek ostatních právnických a fyzických osob a
námitek vlastníků pozemků a staveb, dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch jako nedílnou součást
návrhu pokynů pro zpracování ÚP Římov;
o a nemá připomínek k žádosti ředitelky ZŠ v Římově o vyjádření k personálnímu
obsazení v MŠ a ZŠ za pracovnice odcházející do důchodu;
o informace k zaslané výzvě OÚ v Římově k okamžitému odstranění nedostatku OÚ
Římov od některých majitelů garáží. ZO žádost posoudilo s výsledkem, že se nejedná
o chybu OÚ či obce, ale o chybu vlastníků garáží, které nejsou dosud zkolaudované;
o a nemá připomínek k Rozboru udržitelného rozvoje území obcí ORP Č. Budějovice
podepsání smlouvy mezi Pozemkovým fondem ČR a obcí o převodu ppč. 60/2 k.ú.
Římov na obec Římov.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
o s doporučením stavební komise pověřit opravou, zhotovením ústředního vytápění
v Restauraci Malše zhotovitele firmu Miloslav Hosenseidl - voda, plyn, topení,
Římov 85. Starosta obce s touto firmou uzavře smlouvu;

o s provedeným výběrovým řízením firmy Euroconsult CZ, s.r.o., Rudolfov na akci
„Opravy místních komunikací pro obec Římov“. Ze čtyř nabídek doporučuje
zhotovitele firmu MANE STAVEBNÍ s.r.o. Č. Budějovice;
o s uveřejněním Návrhu rozpočtu obce na rok 2009 jako s vyrovnaným v příjmech
i vydáních ve výši 8.008 tis. Kč;
o s rozpočtovou změnou č. 5 – posílení rozpočtu ZŠ (zakoupení lavic a židlí k počítačům, výměna osvětlení v části MŠ a ZŠ na základě kontrolního zápisu KHS Č. Budějovice);
o s přeposláním finančních prostředků na účet TJ Sokol Římov dle rozpočtu obce;
o s uvolněním finančních prostředků ve výši 30.000,- Kč pro farní úřad Římov na
pořízení projektové dokumentace - odvodnění kostela, Lorety a ambitů;
o v souladu s ustanovením § 49 odst. (3) stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh pokynů pro
zpracování ÚP Římov, jehož nedílnou součástí je vyhodnocení stanovisek DO,
připomínek ostatních právnických a fyzických osob a námitek vlastníků pozemků a
staveb, dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb;
o z předložených kalkulací na rok 2009 s verzí č. 2:
• pohyblivá složka vodného 29,40 bez DPH, 32,05 s DPH
• pohyblivá složka stočného 32,40 bez DPH, 35,32 s DPH
• pevné složky z vodného 545,-; ze stočného 633,- = 1.178,- Kč
o s ponecháním poplatku v r. 2009 za likvidaci domovního odpadu ve výši 480,Kč/osoba (rekr. nem.). Chybějící částka v přibližné výši 300 tis. Kč, což činí doplatek
200,-Kč/osoba (rekr. nem.), uhradit z rozpočtu obce;
o s odprodejem poloviny pozemku pč. 291/1 k.ú. a obec Římov pro manžele A. a P. S;
a druhé poloviny pro manžele P. a K. V.;
o s odprodejem části pozemku 1905/10 k.ú. Branišovice, obec Římov pro p.V.S. a části
pozemku pč. 1905/10 pro p. M. Š.;
o s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu. Energetického zařízení Dolní Stropnice 41 – kabel NN na PK 2150, PK
2168d2, k.ú. D. Stropnice;
o s příspěvky na fasády pro p. L. Š. a L. H.;
o s konáním rallye Český Krumlov v roce 2009 za předpokladu souhlasu ZD Ločenice
a TJ Sokol Římov;
o s převodem hrobového místa – dvojhrob č. 327 a 328 ze státu na obec Římov;
o s odprodejem 1 ks kontejneru firmě ZEO trade, Radčice;
o se zakoupením dárkových balíčků dětem za vystoupení u vánočního stromu.
Zastupitelstvo obce ukládá:
o Vladimíru Koupalovi starostovi obce zajistit zpracování a projednání ÚP na základě
schválených pokynů pro zpracování ÚP Římov podle stavebního zákona, a následně
vydat jako tzv. opatření obecné povahy, podle § 171 – 174 správního řádu.
Zastupitelstvo obce nevyhovuje:
o žádosti p. V. S. o znovu přehodnocení prodejní ceny za pozemek 235/63 k.ú. a obec
Římov;
o nabídce leteckého fota obce Římov firmou jas – air cz, letiště Hosín.
Zastupitelstvo obce vyjadřuje poděkování:
o paní Janě Havlíčkové za čtyřicátý odběr krve
o spoluobčanům a farníkům za účast při pietním aktu u pomníku padlých k příležitosti 90. výročí dne vzniku ČSR, oslavy k získání titulu lípy J. Gurreho Strom roku
2008 a výsadby nové lípy státnosti v Horním Římově.
UPOZORNĚNÍ
V roce 2001 byla v naší obci provedena akce očkování proti klíšťovému zánětu mozku.
Řada občanů se této akce zúčastnila a pravidelně provádí následné přeočkování.
Upozorňuji, že opět uběhla tříletá lhůta. Proto si ve svých očkovacích průkazech
překontrolujte tyto skutečnosti.
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‘‘NÁROD SOBĚ‘‘
fejeton o výstavě v Římovské škole
Je těžké psát pravdivě a věrně o dětském světě větami dospělého. My dospělí máme
patent na rozum, nemáme však inteligenci k porozumění bohatství, pestrostí a krásy
dětského světa.
Zásluhou vedení Základní školy a Mateřské školy v Římově byla připravena podzimní
výstava tvůrčího díla našich žáků a dětí. Mnozí jsme přišli do prostor školy už na vernisáž. I
otevřel se tam v dětských kresbách, malovánkách a ručních pracích pro nás nový svět,
vstoupili jsme do ráje, ve kterém jsme kdysi také přebývali, a z něhož jsme však byli
vyhnáni naší dospělostí.
Zaujalo mě na rozsáhlé výstavce vesnické školy to ‘‘Mateřské‘‘ jádro kreseb, které bylo
vymalováno tím ‘‘Otcovským‘‘ štětcem jednotlivého dítěte v tom sebeosazení ‘‘Dítěte‘‘
do dynamického obětování se tatínka pro maminku a maminky pro tatínka. Takže těm
dětem nejmenším i těm žákům ze všech malůvek a figurek vyšel ten jejich překrásný,
‘‘Rodinný‘‘ svět, který je nedotknutelný a svatý. Římovskou školní výstavkou nám
dospělákům děti zjevily jakými přesažnými dary je Tvůrce vybavil a jak je rádi rozvinou
v rodinném prostředí vesnické školy.
Římovská výstavka je tichý manifest našich dětí v tomto znění: tatínku, maminko
nechejte mě se vyvíjet ve vesnické škole, ona je tím životodárným lůnem, ona je mi jen
větší rodinou, jako je mi větším rodinným prostředím ta moje nejkrásnější vesnice Římov.
Nechtějte mít ze mne Amerického megalomana ani Sovětského nadčlověka tím, že mne
taháte do cizáckého prostředí Městských škol. Chci být jen krásným obrazem Vaší lásky.
A zaručuji Vám, že v tom rodinném hnízdečku vesnické školy Římovské vyrostu v osobnost
k Vaší věčné radosti, k chloubě milované obce Římova a k prospěchu mé drahé Vlasti.
P. Tomáš Koňařík O.Cr.
duchovní správce

PODZIMNÍ VÝSTAVKA VE ŠKOLE
O tom, jak vnímají podzimní přírodu jedni z nejmladších obyvatel Římova a okolních
obcí, děti z mateřské a základní školy, se mohli návštěvníci přesvědčit na výstavce dětských
prací Barevný podzim v budově školy 19.-20. listopadu. Podívat se přišlo kolem padesáti
lidí. Vystaveny byly výkresy a drobné výrobky, které děti během podzimního období
vytvořily v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a ve školní družině. Převládaly
výrobky z papíru, ze dřeva a jiných přírodních materiálů, které si děti samy přinesly a
použily dle vlastní fantazie.

Výkresy s podzimní tématikou

Školáci ztvárnili na svých výkresech
římovskou lípu J. Gurreho,
která vyhrála Strom roku 2008

3

Podzimní vernisáž římovských dětí
Foukal vítr a byl mráz
já šla shlédnout vernisáž.
Do školy jsem přišla hned
spatřit dětmi vybarvený svět!
Každý krásně namaloval
čím nás podzim obdaroval.
Vydařila se jim z cela
i ta lípa u kostela.

Shlédli jsme tam ledaco
co nesved by sám Piccasso.
Za hřejivou chviličku
maluju všem jedničku.
A chci k tomu ještě říci
též učitelům velké díky.
Paní Helena z fary
listopad 2008

POZVÁNKA
¾ Srdečně zveme malé i velké diváky do tělocvičny v budově školy, kde 17. prosince od
15.30 hodin vystoupí českobudějovická divadelní společnost Okýnko a zahraje
pohádku Jak se ztratila vánoční hvězda (vstupné 35 Kč).
¾ 21. prosince v 10 hodin jste srdečně zváni na náves. Jako každým rokem tam
vystoupí děti z MŠ a ZŠ se svým programem u Vánočního stromu. Přijďte mezi nás!
Michaela Kalinicsová,
ředitelka ZŠ a MŠ Římov

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH








24. 12.
25. 12.
26. 12.
18. 12.
31. 12.
01. 01. 09
03. 01. 09

středa
čtvrtek
pátek
neděle
středa
čtvrtek
sobota

Štědrý den
Hod Boží
Štěpána
Svatá rodina
Silvestr
Nový rok
Tříkrálová sbírka

23,59 hod.
8,30 hod.
8,30 hod.
8,30 hod.
18,00 hod.
8,30 hod.
od 9,30 hod.

VÁNOCE S PANEM BISKUPEM
Přijede pan biskup Pavel Posád za námi do Římova? Byl pozván a moc se na nás
těší, toužebně si přeje oslavit narození spasitele na tak velikém poutním místě. Jeho
přítomnost u nás je však ohrožována nemocností kněží v terénu a případným jejich
zastupováním. Kéž by mohl pan biskup Pavel přijít do Římova už na Štědrou večeří a pak
o půlnoci v kostele Svatého Ducha zazpívat při mši svaté Gloria in excelsis Deo. Za to se
modleme v této adventní době a připravujme Msgre P. Posádovi cestu k nám.
P. Tomáš Koňařík O.Cr., administrátor

SPOLEČENSKÉ AKCE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

05. 12.
06.12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
17. 12.
21. 12.
21. 12.
23. 12.
27. 12.
29. 12.
31. 12.

Výroční valná hromada SDH Branišovice (19:00)
Mikulášská zábava Dolní Stropnice
Zájezd turistů TJ Sokol do lázní Bad Füssing
Výroční valná hromada SDH Dolní Stropnice (19:30)
Výroční valná hromada SDH Římov
Vánoční besídka v ZŠ Římov
Setkání u vánočního stromu (10:00)
Prodej vánočních kaprů
Vánoce v Roubence (17:00 – možnost převzetí vánočního světla)
Tradiční povánoční „odmašťovací“ výstup na Kleť
Tradiční soutěž „O nejlepší římovský zelňák“ (Hostinec Pod ořechem)
„Silvestr 2008“ ve všech hostincích v obci
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Rozpočet obce Římov na rok 2009
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf

Odvětví dle RS
103 Lesní hosp.- pěsteb. čin.
214 Vnitřní obchod, služby-právník

34,00
17,00

3314 Činnosti knihovnické
314 Školní stravování

1,00
30,00

315 Činnost muzea
339 Ostatní činnosti v zál. kultury a církve - muzeum

30,00

342 Zájmová čin. a rekreace - táboř. Hamr
351 Ambulantní péče - lékaři

80,00

30,00
1,20

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství

180,40

3632 Pohřebnictví - nájemné hroby, …
3639 Komunál. služ. a územ. rozvoj, prodej pozemků

522,00

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
640 Ostatní nedaňové příjmy
CELKEM - nedaňové příjmy
Druh
příjmu

Plán na rok
2009 tis. Kč

40,00
4,00
15,00
10,00
994,60

Položka dle
Název příjmu
RS
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1121 Daň z příjmů právnických osob

1290,00
430,00
1700,00

1361 Správní poplatky

10,00

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu

20,00

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

460,00

1341 Poplatky ze psů

19,00

1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství

12,00

1344 Poplatek ze vstupného

0,40

1345 Poplatky z ubytovací kapacity

0,80

1211 Daň z přidané hodnoty

2200,00

1511 Daň z nemovitostí

450,00

Třída 1

Daňové příjmy CELKEM

6592,20

Třída 2

Nedaňové příjmy CELKEM

994,60

Třída 1 a 2

Vlastní příjmy CELKEM

7586,80

4111 Neinvestiční dotace přijaté z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu
4112 Neinvestiční dotace přijaté ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu
4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu

0,00

4134 Převody z rozpočtových účtů

0,00

4139 Ostatní převody z vlastních fondů

0,00

4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů

0,00

4222 Investiční přijaté transfery od krajů

354,00

4222 Investiční dotace přijaté od krajů
Třída 4

0,00

Přijaté dotace CELKEM

421,20

8115 Změna stavu krátkodobých prostředku na BÚ

0,00

8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

0,00

8124 Splátky dlouhodobě přijatých půjček
Třída 1 - 4

0,00
67,20

0,00

ÚHRNEM PŘÍJMY

8008,00

Příjmy celkem

8008,00

Výdaje celkem

8008,00

Výsledek hospodaření

0,00
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Rozpočet obce Římov na rok 2009
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf

Odvětví rozpočtové skladby
1031 Lesní hospodářství - pěstební činnost
2140 Vnitřní obchod, služby

Plán na rok
2009 tis. Kč
30,00
5,00

2212 Silnice

888,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

0,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

0,00

2310 Pitná voda - vodovody, studny

500,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

474,00

3111 Mateřské školy

200,00

3113 Základní školy

900,00

3141 Školní stravování

70,00

3314 Místní knihovny

10,00

3319 Zálež. kultury j.n. (kronika, galerie, …..)

47,00

3326 Zachování a obnova kulturních památek

160,00

3349 Zpravodaje, místní noviny, muzeum

90,00

3399 Sbory pro občanské záležitosti

90,00

3419 Tělovýchovná činnost

180,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - Hamr
3612 Bytové hospodářství

90,00
20,00

3613 Nebytové hospodářství

400,00

3631 Veřejné osvětlení

400,00

3632 Pohřebnictví

2,00

3635 Územní plánování

120,00

3639 Kom.služby a územní rozvoj

300,00

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

800,00

3745 Vzhled obcí, veřejná zeleň

540,00

5512 Požární ochrana - dobrovolný hasičský sbor
6112 Místní zastupitelské orgány

60,00
850,00

6115 Volby do zastupitelstva

0,00

6114 Volby do parlamentu

0,00

6171 Činnost místní správy

750,00

6310 Poplatky - banka

19,00

6221 Humanitární zahraniční pomoc

0,00

6402 Finanční vypořádání minulých let

0,00

6409 Ostatní činnosti jinde neuvedené

13,00

ÚHRN VÝDAJE

8 008,000
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Vážení spoluobčané a čtenáři listu,
nepíši tak často do našeho informačního listu a spíše zastávám názor, jak již z názvu
vyplývá, že by se zde očekávaly články související s chodem obce. Je samozřejmostí, že zde
nemusí být vyjadřována samá chvála a pozitiva, objeví se i články kritické a negativní,
jelikož člověk je tvor omylný a chybující a ne vše se podaří tak, jak by chtěl.
Hlavním důvodem napsání tohoto příspěvku je přečtení „odpovědi starostovi“ od
pana Milana Mikeše z minulého čísla. Zde pisatel reaguje na situaci v ulici Školní (současný
stav povrchu komunikace).
Rozdělil bych příspěvek p. Mikeše (sám za sebe) na dvě části:
V první části je popisováno a cituji zde i pisatele, že on sám nikdy nevznesl námitku
související s opravou povrchu ve Školní ulici. (sami víte, jak dotyčná ulice vypadá).
A v tomto má pravdu. Pozemek pod komunikací je obecní a obec tudíž nepotřebuje jeho
souhlas k opravě této komunikace.
Bohužel se zde nejedná pouze o opravu komunikace. Je obvyklé, že pokud se provádí
oprava komunikace, která je poměrně finančně náročná, zjišťuje se stav stávajících
inženýrských sítí a jejich možná výměna, doplnění či přeložky. Po ukončení opravy
komunikace se pak na tuto stavbu položí stavební uzávěra, tzn. že se zde po určitou dobu
nesmí provádět žádné práce, které by komunikaci narušily. A zde se již dostáváme
k důvodu, proč zde není provedena oprava této komunikace. V rámci nového položení,
přeložek či oprav inženýrských sítí se provádí také přípojky k jednotlivým objektům. Tyto
přípojky (po straně, kde se nachází škola), jsou vedeny přes pozemek, který je ve vlastnictví
pí. Anny Mikešové, zastoupené pro jednání p. Milanem Mikešem.
Téměř všechna jednání a řízení týkající se výše uvedené problematiky, jsou ze strany
p. Milana Mikeše připomínkována a různě komplikována. Pro názornost je to třeba
položení kabelu O2 Telefónica směrem ke škole – bohužel přes uvedený cca 1 m široký
proužek pozemku, který je velmi vzdálen od obydlí p. M. Mikeše - o všech těchto
připomínkách a stížnostech je možno se dočíst na OÚ popř. stavebním odboru v Č. Budějovicích.
V obsáhlých spisech se však pouze nejedná o „akci“ ulice Školní, ale vesměs o vše co
sousedí a souvisí s výše uvedeným pozemkem, který ve svém článku popisuje. Proč tedy
koupě dotčených pozemků k ochraně kanalizace, je nyní vkládána do spojitosti s probíhajícími obecními akcemi, které jsou v úplně jiných místech. Pokud mám informace o kanalizaci, jedná se o trativod, který prochází pozemky jiných soukromých vlastníků a na těchto
i vyúsťuje. Při výměně vodovodního řadu v loňském roce ve Školní ulici, byla majitelce
trativodu p. Anně Mikešové nabídnuta možnost přepojení trativodu do uliční kanalizace
a to na náklady obce. Tento návrh byl p. Annou Mikešovou odmítnut.
V obci jsou vedeny různé typy řízení a pokud si člověk vyhradí čas, je téměř v každém něco
k napadnutí čí odvolání, ale ve většině případů i tato, lidově řečeno s „přimhouřením oka“,
dospějí ke zdárnému konci.
Pro jaké účely tedy pozemek slouží, když by postačilo (opět tedy cituji výše popsanou
ochranu kanalizace) vlastnit pouze pozemek před svým domem či dotčený, ale pokud se
podívám do katastrální mapy je tento zakoupený pozemek téměř po celé délce jedné strany
ulice Školní a ještě dále k zahradám v držení p. V. Kůzlové, p. P. Kožanta a p. R. Sýkorové.
Pozemek pod školním chodníkem je sloučen do vozovky, tudíž je i součástí ulice.
Pro dokreslení skutečnosti si dovoluji uvést vlastní zkušenost s jednáním s p. Milanem
Mikešem, kdy jsme ho jednoho letního odpoledne s místostarostou Ing. Babkou navštívili
v jeho domě. Účelem naší návštěvy tak, jak jsme se dohodli na zastupitelstvu, bylo
obeznámení se a získání předběžného souhlasu s postavením lešení na školním chodníku
(uvažuje se o výměně oken a provedení fasády) a také o uložení, již výše popsaného kabelu
O2. Pan Mikeš s námi hovořil z balkónu (ani nesešel před dům) a asi po čtvrthodině
komunikace nám sdělil, abychom se obrátili na jeho právníka, že nám žádný souhlas
neposkytne. Jakého právníka, však nesdělil.
Konec první části.
Ve druhé části článku dochází k velmi ostré kritice starosty p. Vladimíra Koupala a zde
musím alespoň trochu zareagovat jako zastupitel.
Bydlím zde velmi krátce a ani neznám všechny obyvatele Římova a přilehlých osad, ale
jsem názoru, že p. Milan Mikeš mohl lépe volit svá slova a pojednání ve článku a to, hlavně
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i z důvodu, že časopis je čtený poměrně širokou veřejností a dostane se i do rukou lidem
mimo naši lokalitu, např. i k rodákům žijícím mimo obec a mající o dění v naší obci stálý
zájem.
Pokud máte, pane Mikeši, problém (nedovedu Vaše uvedené skutečnosti vyhodnotit) bylo
by určitě lepší volit formu stížnosti, kterou nám náš právní řád umožňuje a ne v tomto
„Informačním listě“ vést takovou nepěknou kampaň.
Zastávám názor, že to, co starosta p. Vladimír Koupal po celé své dlouhé volební období
pro obec udělal, výrazně převažuje nad některými případnými chybami či nedostatky, které
se zákonitě také objeví v průběhu volebního období. Ne vše se vždy podaří, člověk je přece
jen člověk a každý se může dopustit nějaké chyby.
Získávání všech různých prostředků pro rozvoj a chod obce (různé formy dotací a fondů) je
velmi obtížná činnost a doufám, že práce starosty je v obci samé vidět, tedy co dobrého se
podařilo - kultura obce, různé akce, infrastruktura apod.
Bohužel, Váš článek po přečtení i jinými než „římovskými občany“ zanechá jakousi
šmouhu, vždyť je i nadále potřeba shánět finance a tahat za nitky na příslušných místech.
Sám bydlím v Branišovicích a je mi přirozeně bližší život a problémy v osadách, kde chybí
základní vybavenost ze strany infrastruktury a bez nich je další náš rozvoj velmi omezený.
Prostředky na tyto akce jsou v dnešní době možné pouze z peněz EU či státu za podpory
lidí, kteří jsou naší obci nakloněni a články takového typu spíše uškodí a to zejména obci.
Za ta léta starostování je p. Vladimír Koupal známou osobností v pojetí celého českobudějovického regionu, soustředěného i v SMO Pomalší.
Souhlasím tedy s názorem, který ve Vás asi vyvolal tuto reakci, ale v podstatě ulice (povrch)
Školní mohla být dávno realizována, nebýt již výše popsaných aktivit z Vaší strany.
Stát každoročně uvolňuje finanční prostředky na opravu komunikací, naše obec se snaží
z tohoto koláče také něco zakrojit a bohužel sami se o toto připravujeme, když občané jako
Vy, vyjadřujete pouze jenom svá negativní stanoviska.
Zamyslete se ještě jednou nad svými připomínkami, v rámci všech stavebních řízení v této
lokalitě, ať i tato část obce se zdárně dokončí.
Pokud trvá Vaše nabídka o odprodeji uvedeného pozemku pod chodníkem, rádi toto uvítáme a jsme připraveni vstoupit s Vámi v obnoveném jednání, neboť každá dosavadní
v minulosti uskutečněná nabídka šla vůči majitelce p. Anně Mikešové vždy nejprve
z orgánů obce.
Na závěr se omlouvám p. Anně Mikešové, že se v mém příspěvku objevuje její jméno, ale
jen v souvislosti s vlastnictvím výše uvedeného pozemku, neboť ve věcech ostatních je
zastupována Vámi.
Ing. Miroslav Slinták
předseda stav. komise, zastupitel

ROZHOVORY SE STAROSTOU
Pane starosto, v posledním vydání Informačních listů obce Římov č. 6 reagoval pan
Milan Mikeš pod názvem Rozhovory – odpověď starostovi na náš rozhovor uveřejněný
v Info… č. 5, týkající se Školní ulice. Budete nějakým způsobem reagovat. Vysvětlíte
čtenářům tento problém.
Vysvětlovat problém tzv. Školní ulice, který se táhne přibližně dvanáct let, není na
vysvětlování touto cestou. Veškeré skutečnosti jsou snadno dohledatelné a doložitelné
z historie celé činnosti OÚ Římov, respektivě zastupitelstev obce. Proto jenom v krátkosti a
všeobecně. Každý veřejný činitel, populární osobnost, funkcionář je vždy někým osočován.
Bohužel někteří jedinci toto považují za běžné. Tak se děje skoro v každé obci, nebo městě.
Na mou adresu se nejedná o žádnou výjimku. Dnes nemohu konstatovat, že jsem nebyl
v sobotu například někde v hostincích opět nařčen, že jsem něco někde zase zcizil. Na lži,
nesmysly a nařčení měli naši předci krásná pořekadla např. „Podle sebe soudím tebe“;
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„Není člověk ten, který se zavděčí všem“. K neoprávněným pomluvám mám jedno přísloví,
nelze však celé zveřejnit, ale každý si ho jistě domyslí „Čím víc se ……….“
Nyní se vrátím krátce ke zmiňovanému článku. V závěrečném odstavci ujišťuje p.
M.M., že nabídka k odprodeji stále trvá. Ano osobně napíši p. M.M. některá vysvětlení
k jeho dopisu včetně opětovného vyzvání k nabídce odprodeje, zvláště školního chodníku.
Paradoxem je, že jsem neustále označován za toho, který nechce pozemek odkoupit,
vyměnit apod. Ze zákona 128/2000 Sb. (zákon o obcích, obecních zřízení) § 8, uvádím:
o nabytí a převodu nemovitého majetku rozhoduje zastupitelstvo obce. V našem případě
jedenáctičlené ZO. Při předkládání návrhů p.M.M. jsem žádal zastupitele o vyhovění těmto
návrhům. Tudíž nerozhoduji sám, vždy je usnesení o tom, na čem se ZO většinou hlasů
dohodne.
Mne osobně na této veřejné odpovědi mrzí naprosto jiná stránka. Prosba, že se
nemám obracet na matku, tj. p. A. Mikešovou. Opět dodržování zákona, úřady se budou
vždy obracet na vlastníka nemovitosti. Tak tomu bylo i v případech, dokud nebyla vždy
zaslána zákonu vyhovující plná moc k jednání. Na jedné straně žádá p. M. M. ohleduplnost,
na druhé straně je jím vždy a všude neustále zdůrazňováno, že vše se děje kvůli mé dceři
H. Petrové roz. Koupalové. Kamkoliv jsem v minulosti i v současnosti vstoupil, např. do
kanceláří včetně bývalého Okresního úřadu, při všech odvoláních, námitkách a jednáních,
bylo toto vždy uváděno. Nejinak je tomu i ve zmiňované odpovědi. Nevím a není mi dodnes
jasné, co zlého moje dcera - spolužačka p. M. Mikešovi udělala. Co tak špatného provedl
můj zeť, se kterým jako kamarádem v ulici vyrůstal. Konstatuji, že mám dobrou rodinu,
děti dobře vychované, které se neštítí ani manuální práce. Mám dobrého zetě a snachu,
kterých si velmi vážím. Mám radost ze svých vnoučat. Rád s nimi prožívám jejich úspěchy i
nezdary, které jsou rovněž potřebné pro jejich výchovu. Proto zvláště v tomto vánočním
čase přeji všem, aby každý měl minimálně takovou rodinu, jako mám já. Aby každý prožil
radost z rozzářených dětských očí a to nejenom u vánočního stromku. Aby každý měl
možnost věnovat se především své rodině. Z toho už samo sebou vyplývá i snaha rozvíjet tu
velkou rodinu, tj. obec. Potom se veškerá nařčení, kritizování, osočování, námitky stávají
až druhořadými a v mnohém naprosto nepodstatnými.
Doufám, že toto je postačující a navodíme řeč raději na něco příjemnějšího, co se
více hodí k vánocům.
Asi máte pravdu. Dostala jsem však několik otázek. Tak alespoň ještě tu jednu, která
souvisí zvláště se zimním obdobím. Pak se vrátím k vánocům. Řadě občanů vadí parkující
automobily na chodnících. Zvláště v zimním období kolem nich není upravený ani
průchod a průjezd kočárků a nákupních kárek.
Automobilová a zvláště nákladní doprava je velký problém, který nevyřeší jedna
jediná obec sama. V Římově byly zvláště pro zimní průchod zbudovány chodníky ze Želiv
a do Betléma. Když chodníky uklidí zaměstnanci obce, přejedou cestáři s pluhem a veškerý
sníh z vozovky hrnou na přilehlé chodníky. Je to nekonečné dohadování. Parkující auta na
chodnících a na jinak přilehlých plochách považují někteří jedinci za samozřejmost.
S ohledem na množství aut lze zaparkování (ne však dlouhodobé odstavení) tolerovat,
avšak za předpokladu, že toto parkování nebrání původnímu účelu chodníku. Považuji za
bezohlednost řidičů, kteří brání průchodu a průjezdů kočárků po chodnících. V takovém
případě nemá osobní automobil co na chodníku pohledávat. Rovněž nešvarem je
odstavování aut na náměstí a tím bránění otáčení autobusů. Zvláště se tak děje každé
poledne k příjezdovým autobusům v 11,30 hod. Hodně připomínek je k autům před
pekařstvím. Zde zastávám názor: odstavení ne, zastavení ano, ale tak, aby byl zachován
průchod po chodníku. Toto krátkodobé zastavení aut řeší velmi kladně dopravu v obci, její
omezení rychlosti zvláště z náměstí a kolem přilehlých domků pod restaurací Malše až ke
hřbitovu. Bezohledné řidiče napomínejme všichni.
Tyto Info. listy jsou vždy závěrečným číslem roku, vánočním číslem. Otázka zní: Jak
vnímáte vánoce, co Vám přinášejí, jak vzpomínáte na ty již prožité?
Každý člověk prožívá vánoce postupem času velmi odlišně. Malé děti se nemohou
dočkat vánoc Ježíška. Nejinak tomu bylo i v mém, nebo Vašem případě. Vánoce byly pro
nás tím nejkrásnějším svátkem v roce. Postupem věku svůj názor přetváříme. Ve stáří více
vzpomínáme na ty, kteří nás na věky opustili, co nás zlého potkalo. Z tohoto pohledu si
mnozí lidé přejí, aby co nejdříve a nejrychleji uběhly. Vánoce jsou svátky křesťanů. Jestliže
si navzájem přejeme radostné, veselé a požehnané prožití, hlásíme se k víře našich otců a
proto je máme vnímat jako svátky křesťanské, máme je i tak prožívat a vážit si jejich
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poslání. Ptala jste se, co mi vánoce přinášejí. Pokud se oprostíme od někdy až zbytečného
předvánočního shonu a v duchu si řekneme: o svátcích chci mít opravdu klid. Tak jsou
svátky skutečně tím krásným a tím příjemným, tou radostí z rodiny. Toto jsem již naznačil
v první části těchto rozhovorů. Když se přidá malý a nenáročný dárek, přibude radost
z obdržení dárku, ale i z předání, že se člověk obdarovanému tzv. trefil po chuti. Nejde
vůbec o to nakupovat a obdarovávat obšírnými a finančně nákladnými dárky. Žijeme
v době, kdy si každý z nás může kdykoliv dovolit si tu nutnou věc, nebo i nějakou tretku
pořídit. V mnohých případech i mnohem levněji než před vánocemi. V našem případě
poválečných dětí máme ty nejkrásnější vzpomínky radosti i z toho nejmenšího, nejlevnějšího dárečku. Dostávám se do vzpomínek a tak si jednou dovolím otočit otázku,
položit otázku Vám. Jak vzpomínáte na vánoce Vašeho dětství Vy?
V naší rodině byly tři děti a tři dospělí. Byly to svátky plné radosti a pohody. Ráno
jsme vstávaly a snažily se postit, abychom večer viděly zlaté prasátko. Babička nám vždy
něco podstrčila buď to byla vánočka nebo pro mne jidáš, abychom neměly tak velký hlad.
Myslím si, že mladí když budou tyto řádky číst bude to pro ně úsměvné, ale věřím, že
starší si rádi zavzpomínají a promítnou si své prožitky a vzpomínky na vánoce.
Večeře u nás probíhala tak, že první chod byla hrachová polévka s opečenými
kostičkami housky /rybí polévku u nás nikdo nejedl/, druhý chod byly pečené šišky
s mákem a sirupem a poslední chod byl kapr jako řízek se salátem. Na štědrovečerním
stole byly ještě sušené švestky v nálevu, křížaly v nálevu jak z jablek tak i z hrušek. Dále
zde nesmělo chybět vánoční cukroví, z nichž se nejvíce cenily římovští hadi. Každá
hospodyně v Řimově pekla římovské hady, ale po ochutnání měl každý had jinou chuť.
Každá rodina měla jistě jiné zvyky a k večeři měla i jiné jídlo, než jsme měli my. Po večeři
dostal výslužku dobytek, drobty a kosti ze stolu jsme nosili na zahradu pod stromy a tam
my děvčata jsme poslouchala, ze které strany bude štěkat pes a odtud prý přijde náš
nastávající.
Večer pro nás pokračoval tak, že jsme šli s babičkou rozsvítit světlo na hřbitov.
Když jsme se vraceli ze hřbitova, tak nám babička ukazovala, kde všude už byl Ježíšek,
protože jsme za oknem viděly rozsvícené stromečky. Tak jsme chvátaly domů a vyhlížely,
zda už u nás v oknech svítí stromeček. To bylo radosti a úprku a chvatu domů, kdo bude
co nejdříve u stromečku. Moc jsme se těšily na dárky, i když to byly věci denní potřeby a
k tomu bylo ještě něco málo na hraní a hlavně jsme dostaly banány, pomeranče,
mandarinky, fíky, datle. Jablka, ořechy sušené švestky a křížaly jsme měli vlastní.
Po rozbalení dárků jsme ještě rozkrajovali jablka a koukali zda tak bude hvězdička,
což znamenalo zdraví v novém roce. My děti jsme pak z půlek rozlousknutých ořechů. Do
nichž jsme umístily malé svíčky a tak dělaly lodě a nechaly je plout po umyvadle po vodě
a z výchozího přístavu, na kterou stranu se rozjely, na tu stranu v tom roce dotyčný
odejde. Pak jsme ještě lily vosk ze svíček do studené vody /olovo jsme neměly/ a zkoumaly
co za útvar z vosku vznikl.
Věřím, že staré tradice jste si tímto připomněli a budete v nich pokračovat i
nadále.
Z mého dětského pohledu bylo čekání na Ježíška nekonečné. Štědrovečerní den byl
dnem půstu pouze vánočka a bílá káva. Aby den utekl, šlo se před polednem bruslit na
Kyselák, nebo lyžovat, sáňkovat k Večeři. Šlo se domů až když se stmívalo. Pak se dala
štědrovečerní nadílka havěti (slepicím, praseti, psu Alíkovi). Vysvátkovali jsme se a zasedli
k večeři za vyzvánění zvonů. Nechyběla rybí polévka, smažený kapr, kdo chtěl, dostal od
babičky rybu na černo (ryba v omáčce s ovocem) nebo i na modro (sulcované). Exotické
ovoce, které bylo celoročně nedostatkové – pomeranče mandarinky, fíky, datle,
svatojánský chlebíček, kokosový ořech, dále dostupná jablka, ořechy, sušené švestky.
Večeře pro mne byla nekonečná, tatínek ji stále prodlužoval. Ještě si musíme dát kávu a
ochutnat vánoční cukroví. Asi zapomněl, že jsem ho potají chodil ochutnávat po celou dobu
co ho maminka pekla. Ještě si rozkrojíme jablko, zda je tam hvězdička, nedej Bože, křížek.
Ještě si rozloupneme oříšek zda budeme zdraví. Pak konečně zazvonil zvoneček, pootevřely
se dveře do svátečního pokoje. Hele prasátko viděl si ho. Neviděl, protože jsem se špatně
postil, ale tak jsem i zatloukal – viděl. To bylo radosti z dárků. Vždy to byly potřebné
ponožky, rukavice, někdy válenky, tepláky. Té radosti z obnošených bruslí. Ale také jsem
měl radost, že se rodičům líbil mnou darovaný zubní kartáček, nebo pantofle. Vždyť už
dopoledne tatínek pronesl: Tak nevím, aby na mě Ježíšek nezapomněl, já mu nenapsal o
pantofle a tyhle už se rozpadnou. Po nadílce sestra hodila pantoflem mezi otevřené dveře
zda půjde v nastávajícím roce z domu a s bratrem odešli za kamarády. Pohoda pokračovala
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u stolu a to hrou v karty. Možná, že bude připadat někomu divné, ale v naší rodině se
vykalo, děti rodičům i prarodičům. Je zvláštní, že ve zpětném pohledu to vše vidím více
svátečněji, bylo více úcty a vážnosti. Babička s dědečkem, rodiče později i já jsme hrály tzv.
dade. Byla to bulka ve čtyřech o sirky. Jeden vždy pauzíroval a dva hráli spolu proti
jednomu. Když už jsem byl trochu větší, tak jsem chodil po nadílce ven s kamarády i s těmi
staršími. V tom období byly vánoce více zasněžené, takové ladovské. Tehdy nebyla ještě
televize. Nejprve jsme se všichni pochlubili, co nám Ježíšek přinesl. Pak zbyl čas na
sněhové radovánky. Po silnici nejezdily žádná auta, dalo se i sáňkovat. Zbyl také čas na
lumpačení. Padal takový mokrý sníh, ze kterého se dělaly velmi dobře koule. Válely jsme co
největší, měly v průměru skoro 1,5 m. Ty jsme pak koulely pod Martínků ze stráně. Některé
z nich skončily za vchody mnoha sousedů. Koule do rána pěkně zmrzly a tak nezbývalo než
je nářadím rozbít. My ale nic, my jsme ti andílci. Vše se zakončilo půlnoční v kostele
s přáním, aby nám Ježíšek odpustil. Nevím, jak bych dnes ve funkci starosty musel
s nějakými darebáky podobnou věc řešit. O vánocích bych jim musel asi i odpustit.
Takže ještě jednou: krásné, příjemné a veselé.
V. Koupal, M. Bártů

SPORT
KOPANÁ
Konečné tabulky podzimní části soutěže 2008-2009
Okresní přebor starší žáci
Rk. Tým
záp +
0
Skóre
Body
1
Římov
9
7
2
0
22:1
23
2
Borek
9
5
2
2
18:8
17
3
Temelín
9
5
1
3
14:5
16
4
Ševětín
9
4
3
2
19:13
15
5
Mladé
9
4
1
4
16:10
13
6
D. Bukovsko
9
4
1
4
18:21
13
7
Dříteň
9
3
0
6
14:18
9
8
N. Hrady
9
3
0
6
11:27
9
9
Olešník
9
3
0
6
12:31
9
10
Boršov
9
1
2
6
10:20
5
Starší žáci vedou tabulku okresu. Mají 6 bodů náskok bez prohry, jedna
Naši hoši obhajují přeborníka okresu České Budějovice.
Střelci branek – Bláha Roman 12; Froněk Lukáš 5; Zbořil Petr 3

(Prav)
(8)
(5)
(1)
(3)
(1)
(-2)
(-6)
(-6)
(-3)
(-7)
obdržená branka.

Okresní přebor dorostu
Rk. Tým
záp +
0
Skóre
Body (Prav)
1
K.Újezd
11
8
1
2
42:11
25
(7)
2
Ševětín
11
7
2
2
46:12
23
(8)
3
Borek
11
7
2
2
36:11
23
(5)
4
Boršov
11
6
3
2
29:17
21
(6)
5
Mladé
11
6
2
3
26:17
20
(2)
6
D. Bukovsko
11
5
2
4
35:17
17
(2)
7
Olešník
11
5
1
5
41:22
16
(1)
8
Římov
11
4
2
5
19:20
14
(-1)
9
Roudné B
11
4
1
6
28:20
13
(-2)
10
D.Voda
11
3
4
4
22:29
13
(-5)
11
Včelná
11
1
0
10
12:81
3
(-15)
12
Č. Dub
11
0
0
11
6:85
0
(-18)
Dorostenci jsou po podzimním kole na 8 místě, zde jsme čekali umístění v prvé polovině
tabulky. Problém......branky.
Nejlepším střelcem mužstva je brankář Martin Bartizal dal 5 branek; Roman Sýkora 3.
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Okresní přebor muži
Rk.
Tým
1
Borovany
2
Srubec A
3
Loko ČB B
4
N.Hrady
5
Mokré
6
Týn n. Vlt. B
7
Hrdějovice
8
Sedlec A
9
AKRA ČB
10
Roudné B
11
Římov
12
Hluboká B
13
Lišov
14
Nemanice

záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
10
8
7
7
6
6
6
6
5
4
3
4
4
2

0
2
2
2
2
5
4
2
2
2
3
5
2
1
6

0
4
5
5
3
4
6
6
7
7
6
8
9
6

Skóre
49:20
38:32
31:27
25:25
28:29
29:22
32:22
28:37
19:26
24:30
22:26
21:32
24:39
17:29

Body
32
26
23
23
23
22
20
20
17
15
14
14
13
12

(Prav)
(11)
(5)
(2)
(2)
(2)
(1)
(-1)
(-1)
(-4)
(-6)
(-7)
(-7)
(-8)
(-9)

Muži jsou po 14 kole soutěže na 11 místě, problém opět branky, proměňovat šance. Pavel
Maršík 4 branky; po 3 gólech dali Lukáš Chovanec a Filip Kukačka. Ve 14 utkání se
vystřídalo ve hře 22 hráčů.
JAK V ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ
–

Muži – Dorost – zahájení 6.1.2009 – úterý – 18:00 – hřiště
– pravidelně – úterý – čtvrtek –18:00 – hřiště
– neděle – 13:00 – ZŠ Velešín – tělocvična

–

Žáci

– neděle – 12:00 – ZŠ Velešín – tělocvična
– čtvrtek, sobota – tělocvična – ZŠ Besednice

REKREAČNÍ SPORT – TURISTIKA
Turisté v r. 2008 uskutečnili opět řadu zájezdů. Sezóna nebyla tak úspěšná jako
v předcházejících létech. Po prvním jarním zájezdu do horských velikánů, který i tak musel
být upraven, se uskutečnil zájezd Gemainealpe – Mariazell. Druhý červnový zájezd
Rakouské Dolomity Leferer – Steinberge musel být zrušen pro stálé sněhové podmínky a
tím i malý zájem. Vrcholem turistické sezóny byl pobytový osmidenní zájezd do Nízkých
Tater, Velké Fatry, Slovenského ráje „Slovensko 2008“. Zájezd se vydařil, účastníky byl
hodnocen velmi kladně. Podzimní zářijový zájezd Gasselhöhe byl nejprve pro nepříznivé
povětrnostní podmínky odložen a v náhradním termínu zrušen. Již se na vrcholcích
alpských velikánů objevil první sníh a velmi silný vítr. Za vydařený lze považovat i říjnový
závěrečný zájezd na Libín a okolí. Vyhledávané jsou i zájezdy do lázní Bad Füssing, které se
uskutečnily již 3x. Prosincové čtvrté koupání se uskuteční 12.12. Po turistických
vycházkách a cyklo výletech, skupiny kolařů, jejichž letošním vrcholem bylo putování
příhraničím Maďarska, Rakouska a Slovinska se uskuteční závěrečná akce roku výšlapem
na Kleť 27.12.
PLESY 2009
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

09. 1.
16. 1.
17. 1.
30. 1.
21. 2.
22. 2.
24. 2.

Bál Hlubiny (Hostinec Pod ořechem, Římov)
Reprezentační podnikatelský ples (Restaurant Malše)
Společenský ples v Dolní Stropnici
Hasičský ples (Restaurant Malše, Římov)
Římovská koleda
Dětský karneval
Tradiční římovské masopustní úterý
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