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ŘÍMOV

USNES ENÍ

z 27. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 17. 12. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokončení výstavby prodloužení kanalizace Kladiny;
dokončení opravy a zhotovení ústředního vytápění v Restauraci Malše Římov;
provedení výměny části krovu a opravy střechy bývalé hasičské zbrojnice. Zhotovení
nového osvětlení v MŠ, ŠD a učebně počítačů v ZŠ. Dokončenou opravu stropu
dívčího sociálního zařízení v ZŠ;
starostou obce převzaté schválené pokyny od Magistrátu města Č.B. odboru ÚP pro
zpracování ÚP Římov. Tyto rovněž obdržel zpracovatel ÚP Ing. arch. St. Kovář;
a nemá námitek k návrhu rozpočtu SMO regionu Pomalší;
najmenování inventarizačních komisí pro závěrečné inventury 2008;
informaci ke směně a nákupu pozemků v ulicích U Křížku, Průběžná, Hasičská od
pana Fr. K. za již předem dohodnutou kupní cenu 50,-Kč/m2, dle GP 464104/2008. Po směně pozemků se jedná o odkup 590 m2;
informace z předběžného jednání o odkupu příjezdové komunikace do Dolní Vesce
od soukromých držitelů. Za tím účelem bude objednána identifikace těchto
pozemků;
předložený dopis (nabídka na odkup) adresovaný OÚ v Římově panu M. M. v reakci
na uveřejněnou odpověď p. M.M. v Informačních listech č.6/08;
zprávu předsedy komise služeb J. Panochy;
zprávu předsedy kontrolního výboru T. Hluštíka;
zprávu předsedy finančního výboru R. Máchy;
zprávy předsedů osadních výborů Fr. Hambergera -D. Stropnice a V. Hlacha –
Branišovice;
zprávu předsedy ochrany a obrany V. Hlacha - informace z valných hromad SDH
Římov, Branišovice a D. Stropnice;
zprávu předsedy komise kulturní a školské J. Cardy;
zprávu předsedkyně komise sociální M. Krychové;
zprávu předsedy komise chatové Fr. Hambergera;
zprávu předsedy komise ŽP a lesního hospodářství L.Zdařila;
zprávu předsedy stavební komise M. Slintáka.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
•
•
•
•
•
•
•

s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2009. Rozpočet je vyrovnaný v příjmech
i vydáních v celkové výši 8,008.000,- Kč;
s předloženým návrhem k provedení rozpočtových změn č. 6;
s výší členských příspěvků pro SMO regionu Pomalší. Výše 6,-Kč/1 obyvatel;
s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Římov č.5/2008 (o úhradě
vodného a stočného);
s krátkodobou aktualizací „Programu obnovy venkova“ obce Římov a to splatností
pro r. 2009 – 2010;
se žádostí o dotaci z POV na zhotovení informačních tabulí pro označení Chráněné
krajinné zóny Římovské;
se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu „Umístění nového
kabelového vedení NN v ulici Průběžná, p. L. Š. K 344/2“;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

s bezplatným převodem kaplí s pozemky, které jsou součástí Pašijové – Křížové
cesty na Římskokatolickou farnost Římov. Jedná se o kapli Loučení na st. p. č.254 a
kapli Setkání Ježíše s P. Marií na st. p. č. 142 vše k. ú. a obec Římov
s podaným návrhem úprav nájemních smluv k bytům a jejich zařízení v Pensionu
pro seniory. Jedná se o dodržení valorizace nájmů dle každoroční inflace a ukončení
pronájmu některého bytového zařízení a to okenních žaluzií a elektrického sporáku;
s podaným návrhem na projednání podávaných služeb ve všech hostincích –
dodržování pracovní doby, dodržování pořádku a čistoty ve všech pronajatých
prostorách obecních hostinců a jejich okolí. Komise zabezpečí s provozovateli
provedení každoroční inventarizace pronajatého obecního majetku v hostincích;
s předloženým návrhem na vydání exekučního příkazu proti povinnému R. K.,
bývalému provozovateli hostince U Zámecké věže, za vzniklé pohledávky vůči obci
Římov;
s předloženým návrhem na vydání exekučního příkazu proti povinnému Š. K.,
bývalému provozovateli hostince Pod Ořechem, za vzniklé pohledávky vůči obci. ZO
tak nevyhovuje obdržené žádosti o snížení splátek;
s předloženým návrhem postupu pro přijímání dětí do MŠ Římov pro případ
přeplnění kapacity 25 dětí;
se žádostí o příspěvek na fasádu p. J. L.;
se zakoupením večeře a úhrady dopravy – autobusu pro společné zasedání ZO
Římov, komisí a výborů při OÚ Římov, a přizvaných zaměstnanců ZŠ a OÚ;
s předloženým návrhem dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě - Odborového svazu
státních orgánů a organizací;
s dodatkem č. 1 k Smlouvě ke sdružení sociálního fondu;
starostou předneseným návrhem na odstoupení od Smlouvy ke sdružení sociálního
fondu a odstoupení od Kolektivní smlouvy a to vždy po vzájemné budoucí dohodě
s ostatními členy – obcemi.

ROZHOVORY SE STAROSTOU
Pane starosto, Na Hájcích jsou postaveny nové rodinné domky rovněž i v jiných částech
obce jsou rozestavěné RD. Myslíte si, že i nadále se bude Římov rozrůstat novými RD
a tím i obyvateli?
Na takovou otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Podíváme-li se zpět do
minulosti, tak se střídají různé trendy životní úrovně, různé požadavky na bydlení. Toto
nazýváme odlivem obyvatelstva z vesnic do města a naopak. Před sto lety byly vesnice,
různé samoty velmi silně obydleny. Samotný Římov měl kolem 1000 obyvatel, Kladiny 120
obyvatel, dnes kolem 20 obyvatel.
Pamatujeme si, když začala silná výstavba panelových bytů ve městech či blízkosti
pracovních příležitostí. Zase další odliv obyvatelstva. Tento trend se přibližně před 15 – 20
lety otočil a opět začal příliv obyvatel z měst na venkov. Každá vesnice se snažila a snaží
vytvořit podmínky pro novou výstavbu. V našem případě tento příliv za posledních 15 let
činí nárůst asi o 100 obyvatel. Ze 640 na 750 osob. V tom hlavním cíli se nám snížil věkový
průměr obyvatel. Toto je velmi důležité, protože nejenom Římov kdysi označován za
střediskovou obec, ale i osady, měly vysoký věkový průměr. Ten se označuje slovem
přestárlost. Myslím si, že trend migrace – stěhování obyvatel se opět otočí ve prospěch
měst, protože města mohou nabídnout svým obyvatelům mnohem více možností. Ať už
v oblasti kultury, školství, sportu, menšími poplatky (odpad, vodné stočné), zdravotní a
sociální péče apod. Obce zase nabízejí obráceně, to co města postrádají: zeleň, životní
prostředí, čistý vzduch, uklidnění ze stresů apod. Rozestavěnost v Římově je na docela
dobrém průměru. K největší výstavbě došlo Na Hájcích, kde se v současnosti dostavují
poslední RD. Celkem zde vzniká 40 RD. Domky jsou stavěné podle českých katalogů a po
osázení zelení této části, zapadnou velmi vhodně do celého celku. Nevzniká tak obávané
satelitní městečko. V posledních 15ti letech se postavilo a bylo zkolaudováno přibližně 20
RD (mimo Hájců) a přibližně 15 RD je rozestavěno. Podle nového stavebního zákona a
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připravovaného územního plánu obce lze vcelku volně stavět uvnitř zástavby, dříve
označováno jako intravilán. Toto umožňuje výstavbu zvláště i v našich osadách. Samozřejmě je to omezeno inženýrskými sítěmi. V našem případě kanalizační a vodovodní sítí,
místními komunikacemi. Shrnu-li Vaši základní otázku, tak si myslím, že pro nejbližší léta
jsou pro výstavbu položeny dobré základy. Blízkost měst Českého Krumlova a Českých
Budějovic, kde je na dobré úrovni i dopravní obslužnost, toto vše jen umocňuje. Bude
záležet na našich občanech zda budou ochotni prodat část svých zahrad za účelem výstavby
RD, nebo zda tyto budou ponechávat k rozhodnutí svým potomkům.
V Římově v minulosti bylo 12 hostinců. V současné době jsou zde 3 hostince. Myslíte si, že
stačí 3 hostince k vyžití občanů Římova, zvláště mladší generace?
Hostinské a obchodní služby nejsou o tom, kolik je jich do počtu, ale jaké jsou
podávané služby. Můj otec byl obchodník, nepamatuji si jeho služby, ale starší generací byl
hodnocen jako dobrý a schopný obchodník. Měl různá hesla, která jsem si dovolil rovněž
přivlastnit: „Kšeft přitahuje kšeft“, „Špatné zboží prodáš jenom jednou“. S těmito hesly
vstoupila zpět do obchodování i má rodina – manželka a syn. Jsou i větší vesnice, které
nemají ani hostinec, natož obchod. Proto tyto hesla stále prosazuji. (Někteří lidé si myslí
opak). To ponechávám na jejich myšlení a chápání. To znamená čím více služeb, v tomto
případě jste se ptala na hostince, tak hostinců, tím lepší. Je zde slovo „Ale“ tyto služby musí
být kvalitní, zákazníci, zvláště návštěvníci musí být spokojeni. Hostinský si musí umět
vytvořit svoji klientelu. Historicky byl Římov předurčen k návštěvám a procesím do
poutního místa. Dnes bychom mohli použít přirovnání k cestovnímu ruchu. Na tom byly
postaveny římovské živnosti. Z toho je nutné vycházet i dnes. Mnoho lidí v nich bylo
zapojeno a tak i 12 hostinců si touto činností, ke svému malému hospodářství, nebo ve
spojitosti s jinou živností, přilepšovalo. Tyto živnosti byly násilně přerušeny po r. 1948. Na
mnohé tyto hostince si matně jako malý chlapec vzpomínám. Na osobnosti hostinských se
nadá zapomenout. Kalinů, Kožantů, Šimků, paní Kroupovou, ženy z hostince od Třech
sedláků. Poslední z hostinců zůstal v provozu - hostinec U Kroupů, dříve znám jako
Zámecký hostinec. Tento byl zbourán a na jeho místě postaven Hotel Malše, který byl
zařazen do III. cenové skupiny. Postupem let úroveň služeb silně klesala. Pan kronikář V.
Cvrček (+1982) si vedl soukromí přehled vrchních, kteří se v této restauraci turnusově
střídali (tj. dva, dvě party).Vím, že dospěl k číslu 57 těchto vedoucích. Mnoho z nich
v tomto zařízení snad ani nemělo co dělat. Někteří z nich stojí opět za vyzvednutí: p. Klár,
p. Šoupal, možná ještě někdo z dalších na které už si tak nevzpomínám. V poslední době
zde někteří hostinští doslova vyhořeli a zvláště udělali Římovu dost špatné renomé. Záleží
velmi mnoho na provozovatelích hostinců, aby tuto pověst dobré pohostinnosti opět
Římovu vrátili. To nejenom samotnému Římovu. Máme hostinec i v Dolní Stropnici. Zde
současná paní hostinská dobře nakročila. Po velmi silném útlumu se začíná tvořit opět
dobrá klientela. Začíná se rýsovat i lepší pověst o možném dobrém stravování i v Římově.
Jde především o spokojenost návštěvníků. Když se někdo dobře nají, bude dobře obsloužen
v dobré cenové relaci, v čitém a esteticky upraveném prostředí, rád se vrátí. Když se
náhodou stane, že má jeden hostinec zavřeno a zákazník zjistí, že se dá dobře posedět,
dobře najíst i v druhém, nebo třetím hostinci, rád se vždy vrátí. A je to jen o tom, že „Kšeft
přitahuje kšeft“. Na tomto heslu byl určitě Římov v minulosti vždy postaven, na hostincích,
obchodnících, pekařích, cukrářích a dalších službách. Proto přeji všem, kteří podnikají a to
nejenom v obchodních a hostinských službách, ale i ostatních službách hodně zdaru. Aby
služby jako takové považovali za skutečné služby pro lidi. Aby živnost považovali za své
živobytí a ne k rychlému obohacení. Několik takových případů jsme již poznali. Služby to je
řehole, kterou na sebe provozovatelé berou. Při dobrém vykonávání jsou zárukou práce –
zaměstnání, živobytí, ale i uspokojení z dobrého počínání.
Děkuji starostovi obce p. Vl. Koupalovi za zodpovězení otázek a těším se na další vydání,
pro které snad budeme mít více času.
M. Bártů
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ROZHOVOR SAMA SE SEBOU
Dnes bych si rád dovolil položit si několik otázek, které by nakonec mohli zajímat i čtenáře ŘN.
Zda-li pak už mám nahrabáno?
Jsem rád, že se mne na to ptám. Ano mám. Už jsem opravdu dohrabal, a už může
přijít paní Zima. Zahrada je uklizená a připravená.
Prý budu stavět takový menší menhir na cestě na Humna. Je to pravda?
Ne, to není pravda. Pravda je, že tam budu stavět celý les menhirů. Mám celkem
jistotu, že se v těchto místech dosud nevedl žádný archeologický výzkum, ale přesto
doufám, že se najde nějaký důkaz toho, že právě zde měli naši předci svá posvátná místa.
A další velice důležitá otázka. Co ten prasklý poklop na jímce?
To budu muset opravdu řešit. Je pravda, že již dávno jsem chtěl udělat nový, nižší a
lehčí, nejlépe dřevěný. A toto je příležitost. Nakonec, kdy jindy udělat něco pořádně, když
ne ve chvíli, kdy už není vyhnutí. Ale možná ještě počkám. Přece jen jsem si tam zatím
nerozbil ústa... .
Vím, že mám ještě hodně práce a tak si už nebudu pokládat další otázky.
Ano, to je pravda. Ještě dnes musím stihnout, mimo jiné, přihrnout zem k růžím...
... a mnoho dalšího.
Děkuji si za rozhovor.
Petr Mikoláš ze Římova,
psáno pro Římovské noviny (http://www.rimovske-noviny.cz)

„ROZHOVORY SE STAROSTOU“ – odpověď č. 2
Vážený pane starosto,
z Vašeho podnětu jsem minule popsal konkrétní problémy, na které ale nijak
nereagujete. Popř. to přejdete sdělením, že to jsou drby a informujete o věcech, které
nemají s uvedenými problémy nic společného. Tím se ale Vámi nastolené konkrétní věci
nevyřeší.
Sám bych si nedovolil tvrdit něco, co jsem někde jen tak pochytil. Vy pane starosto,
když jste o mně po obci roznášel a dokonce i napsal úřadům, že jsem vyděrač, tak jste lhal a
hrubě osočoval. Vy, spolu s částí Vaší rodiny, jste nás 10 let nevybíravě pomlouval. Pokud
tedy chcete mluvit o osočování, začněte prosím u sebe. Popsání toho co jste zcizil není
osočení, je to pouhá reakce na Vaše jednání a oproti Vašemu pomlouvání je to holá pravda
a jsem dokonce i přesvědčen o tom, že velmi dobře víte, o čem mluvím. Vy jste prostě a
jednoduše zcizoval. A schováváním se za přísloví, která jsou Vám vlastní, toto Vaše
zcizování rozhodně nezamluvíte. Proč jasně nevysvětlíte, o co jde? Pane starosto, přiznat
chybu a omluvit se není pro slušného člověka žádná tragédie.
Píšete, že nevíte co mi vadí resp. co špatného mi udělal Váš zeť a Vaše dcera. Ale já
jsem Vám to přeci již dříve zodpověděl – vadí mi především jejich "černá" stavba sjezdu u
našeho domu, vadí mi i jejich udání a pomlouvání. Již dříve jsem Vám také sdělil, že si to
nejspíš jako problém vůbec nepřipouštíte a Vy jste mi tento můj názor potvrdil, když znovu
píšete, že nevíte co mi vadí. Namísto řešení konkrétního problému používáte již zmíněná
Vám vlastní přísloví, různé obecné fráze a veřejně chválíte Vaší rodinu. Věřte mi, že já
šťastnou rodinu každému přeji, ale jak samochvála Vaší rodiny souvisí s konkrétně
popsanými problémy?
Pozoruhodný je i Váš postoj k zodpovědnosti za dění v obci, ke kterému se stavíte
podle potřeby. Když se o nějakých událostech v obci mluví pozitivně, říkáte, že je to díky
Vám, že Vám to zastupitelstvo odsouhlasilo. Když se ale o něčem mluví negativně, pak
říkáte, že o tom jste nerozhodoval Vy, ale zastupitelstvo, viz. Váš minulý článek. Vám už
nejde dobře ani to matení veřejnosti.
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Obdržel jsem od Vás další dopis, ve kterém mě žádáte o přehodnocení ceny
pozemku. Jestli je tedy finanční situace v obci opravdu taková, že částka 25.000,- Kč za
účelem koupě pozemku před školou a školkou je nad rámec možností obce, jak mi píšete,
pak v takovém případě pozemek před školou a školkou obci darujeme. Myslím, že to na
vyděrače není špatná nabídka.
Uvítal bych, pokud byste darování pozemku bral i jako ukončení zveřejňované
komunikace s námi. Uvědomte si, prosím, že jsme po Vás nikdy nic nechtěli, je tomu
přesně naopak. Opravdu si přeji, abyste to pochopil a nadále již nepokračoval s výmysly a
pomluvami.
S pozdravem
Milan Mikeš, Školní 94, Římov
Odpověď panu Slintákovi
Vážený pane inženýre,
nevím, co Vás vedlo k napsání klamavého článku na moji adresu. Já Vás neznám a
nikdy jsem proti Vám nijak nevystupoval. Sám jste uvedl, že jste v Římově krátce, tak proč
píšete o věcech, se kterými jste se dostatečně neseznámil? Podotýkám, že já sám bych
nejspíš nikdy do Informačních listů obce Římov žádný příspěvek nenapsal, pokud by se
pan starosta nerozhodl začít pomlouvat i v citované tiskovině.
V úvodu Vašeho článku z minulého vydání Informačních listů obce Římov jste sice
potvrdil mé stanovisko, že vlastníkem pozemku pod silnicí ve Školní ulicí je skutečně
výhradně obec a nikoliv soukromá osoba, ale tím byla objektivita Vašeho článku bohužel
vyčerpána. Překvapilo mě, že jako předseda stavební komise ve Vašem článku naprosto
ignorujete stavební zákon a hledáte chyby tam, kde ve skutečnosti nejsou. Jestliže dáváte
neopravenou komunikaci do souvislosti s jinými stavbami, pak pravá příčina toho proč
ještě není opravena silnice ve Školní ulici je v chybných podkladech pro stavební řízení,
nikoliv v tom, že někdo podá námitku. Pokud byste měl podklady pro stavební řízení
v pořádku, tak aby stavbou nebylo možné nikoho poškodit, žádné připomínky nebo
námitky by nejspíš ani nebyly vzneseny a pokud ano, byly by liché – úřad posuzující
oprávněnost námitek by je zamítl.
V další části Vašeho článku uvádíte nesouvisející a navíc nepravdivé informace. Není
pravda, že bychom odmítli návrh na přepojení kanalizace na náklady obce. Žádnou
nabídku od obce jsme nedostali. A nijak to ani s opravou silnice ve Školní ulici nesouvisí,
vždyť zmiňovaná kanalizace je funkční, bez vad a není tedy potřeba jí jakkoli upravovat.
Taktéž není pravda, že jsem Vám během našeho rozhovoru u nás před domem nedal
souhlas ke stavbě a odkázal jsem Vás na blíže neurčeného právníka. Ve skutečnosti jsem po
Vás pouze chtěl, abyste zaslali žádost písemně s tím, že já Vám obratem písemně odpovím.
A řekl jsem Vám i důvod. Řekl jsem Vám, že panu starostovi na základě vlastních
zkušeností nevěřím.
Už vůbec nerozumím tomu, proč kritizujete soukromé vlastnictví, resp. se snažíte
určovat, co by komu postačovalo vlastnit. Myslíte to opravdu vážně? Jestli Vám z mého
dřívějšího vysvětlení něco není jasné, pokusím se Vám to znovu vysvětlit, pokud tedy máte
zájem slyšet i názor, který nepochází od pana starosty.
Ve Vašem článku píšete o všem možném, ale kupodivu jste se vůbec nezmínil o
problému „černé“ stavby sjezdu, kterou jsem již popsal. To je věc, která mi vadí a opakuji
Vám to znovu, když stále nevidíte nebo nechcete vidět konkrétní problém.
Co se týká Vašeho všeobecného hodnocení práce pana starosty: Vy máte s panem
starostou dobré zkušenosti a věřím tomu, že nejste sám. Já mám s panem starostou špatné
zkušenosti a věřím tomu, že nejsem sám. Můžete si být jistý, že bych proti Vašemu
obecnému pozitivnímu hodnocení pana starosty mohl uvést několik konkrétních příkladů
svědčících o opaku a osobně si myslím, že pan starosta měl ve své funkci skončit.
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Po přečtení Vašeho článku rozhodně nevěřím tomu, že se mnou chcete seriózně
jednat. Dovozuji to podle toho, že pokud bych já po někom něco chtěl, rozhodně bych
takovou osobou nepomlouval. Myslím si, že to každý soudný člověk chápe a mrzí mě, že to
jako řadový občan musím sdělovat zastupiteli obce. Chápu sice okolnosti, za kterých jste
článek zřejmě psal, chcete vyhovět panu starostovi, to je v pořádku, ale než se napříště
rozhodnete dělat veřejné závěry, vyslechněte si, prosím, obě strany.
S pozdravem
Milan Mikeš, Školní 94, Římov

TA ŘÍMOVSKÁ LÍPA ….
Vyvrcholením a milým překvapením pro všechny zúčastněné při oslavách 90. výročí
založení ČSR a oslavy vítěze ankety Stromu roku 2008 římovské lípy J. Gurreho bylo
pěvecké vystoupení sester Labajových z Branišovic – paní Blanky Janové a Ludmily
Jánské, které jsou rovněž autorkami písně k tomuto účelu složené. Otiskujeme alespoň text
písně, která se stala Zlatým hřebem oslav.
Ta římovská lípa sluncem zlacená
mariánskou láskou je posvěcená.
Ta římovská lípa je jen jediná
kdo ji jednou viděl nezapomíná,
kdo ji jednou viděl nezapomíná.
Pod kostelem náves nad řekou je stráň
leží tady Římov malý jako dlaň,
malý, ale krásný.
Tady žiju s láskou je to domov můj.
Tady žiju s láskou je to domov můj.
Ještě jednou děkujeme autorkám za krásný zážitek.
V. K.

¾ V roce 2009 především pevné zdraví, spokojenost a stále dobrou náladu přeje všem
kolektiv zaměstnanců ZŠ, MŠ a ŠJ Římov.
¾ Zápis do 1. ročníku Základní školy Římov pro školní rok 2009/2010 se uskuteční
v pátek 23. ledna 2009 v době od 13 do 17 hodin.

SPOLEČENSKÉ AKCE
9.1. Pá
16.1 Pá
17.1. So
31.1. So
8.2. Ne
21.2. So
24.2. Út.
7.2. So

7. bál Akčního klubu Hlubina
XIV. Reprezentační podnikatelský ples
Společenský ples
Hasičský ples
Dětský maškarní karneval
Římovská koleda
Tradiční římovské masopustní úterý
Vítání novorozenců

Restaurace Malše
Restaurace Malše
Obecní hostinec v Dolní Stropnici
Restaurace Malše
Restaurace Malše
Restaurace Malše

MALÁ STATISTIKA za rok 2008
Narození v roce 2008
Vysloužilová Anežka
Sochacká Ema
Pechingerová Veronika
Krištof Josef
Ďuriš Vlastimil
Hucek Daniel
Wagner Jiří

Římov
Římov
Kladiny
Římov
Římov
Římov (Srnín)
Kladiny
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Úmrtí v roce 2008
Maršík Václav
Crkvová Marie
Roubíčková Julie
Nečas Jiří
Troják Imrich
Hlachová Kateřina
Pechingerová Anna
Mikeš Jaroslav
Troják Jan
Vomastková Marie
Nedorostová Dana
Mertlová Marie

(88)
(81)
(92)
(80)
(77)
(82)
(58)
(72)
(61)
(76)
(78)
(92)

Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
ŘÍMOV
Římov
Branišovice
Římov
Římov (Netřebice)
Branišovice
Římov

Přihlášeno: 27 osob
Odhlášeno: 9 osob
Celkem: 747 osob (statistikou neověřeno)

JAK S ODPADY NA ÚZEMÍ OÚ ŘÍMOV v roce 2009
Zvyšující se životní tempo a rozvoj našich životních a výrobních aktivit vede bohužel
i k výraznější produkci nejrůznějších odpadů a tím i k zvyšování nároků včetně nákladů na
jejich likvidaci. Abychom zachovali naše životní prostředí v kvalitě odpovídající našim
potřebám bez neúnosných požadavků na nákladovou položku, musíme se soustředit na co
nejsystematičtější postupy při shromažďování, sběru, svozu, třídění, využívání i likvidaci
odpadových hmot.
K účelné likvidaci odpadů je vytvořen v naší obci systém sběru a u stavebního odpadu
i skladování odpadových hmot, který bychom chtěli dále dle možností zdokonalovat.
1) Systém sběru komunálního odpadu
Sběr komunálního odpadu z domácností a výroben je založen na sběru do odpadových
nádob (popelnic). Každá rodina (nemovitost) musí mít alespoň l odpadovou nádobu.
Poplatky pro svoz a likvidaci domovního odpadu jsou stanoveny pro rok 2009
ve výši 480,- Kč za trvale hlášenou osobu v obci a 480,- Kč za rekreační domek
nebo chatu v katastru obce. Poplatek je splatný do konce února 2009 na OÚ
Římov. Po zaplacení bude vydána kontrolní svozová známka, která se přilepí na popelnici.
Svozovým dnem pro domovní odpad zůstává v každém týdnu středa. Poplatky
za svoz byly ponechány v původní výši, i když náklady neustále rostou a doplatek na svoz
všech odpadů z obecního rozpočtu činil jen za rok 2008 300 tis. Kč, tedy cca 200,- Kč na
osobu.
Pro podnikající osoby, instituce a stavebníky je nadále v platnosti smluvní systém.
V platnosti zůstává rozhodnutí ZO o zákazu využívání veřejných a obecních prostranství ke
stálému stání odpadových nádob-popelnic. Výjimku uděluje OÚ pouze v případech, kdy
nelze v nemovitosti popelnici uskladnit (např. domky s přímým vchodem v Třeboňské
ulici). Popelnici lze vystavovat pouze v předvečer a ráno v den svozu komunálního odpadu.
Zpětný úklid vyprázdněných popelnic je nutno zabezpečit v co nejkratším možném
termínu.
2) Systém tříděného odpadu-barevné kontejnery (plast žlutý, papír modrý,
sklo zelený kontejner)
Je velice potěšující jak se naši spoluobčané naučili využívat kontejnerů na tříděný odpad.
Vadou na kráse je dodržování pořádku kolem těchto kontejnerů, nadále nedostatečná
komprimace zejména PET lahví před uložením do kontejneru a rozhazování např. různých
polystyrénových desek kolem kontejnerů s plasty. Je jistě možné zajistit zvýšenou frekvenci
odvozu, ale všichni musíme mít na paměti, že to bude další zvýšení nákladů na svoz
odpadu a další tlak na pěněženky každého z nás. Zvýšenou iniciativou na dohled nad
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pořádkem i zde budeme šetřit svou kapsu. Prosíme proto, abyste brali ohled na estetický
vzhled sběrového místa.
Umístění kontejnerů pro tříděný odpad:
Římov: Kostelní ul. – rampa před skladem OÚ, parkoviště u bytovky čp. 157 Krumlovská
ul., Betlém, Hasičská ul.
Osady: Dolní Stropnice, Branišovice, Kladiny - sběrná místa na návsích.
Dle finančních možností budou sběrná místa s počty kontejnerů nadále rozšiřována.
Odvoz plastů je realizován každé l. úterý v měsíci (tento den ráno a předcházející večer je
možné ke kontejneru umístit i modré pytle na PET lahve, které je nadále možné zakoupit
na OÚ za 20 Kč), odvoz papíru každé 2. úterý v měsíci a odvoz skla první týden v měsíci.
3) Železo
Železo lze ukládat do kontejneru ve sběrovém dvoře. Lze využít také veřejných sběrů, které
zabezpečují sbory místních hasičů.
4) Nebezpečný odpad
Nadále bude organizován předem plakáty inzerovaný sběr na jaře a na podzim. Prosíme,
abyste k odložení nebezpečného odpadu využívali těchto svozů a neodkládali nebezpečný
odpad na sběrový dvůr.
5) Odpad ze zahrad
Nadále trvá zákaz spalování listí, trávy atd. a nekompostovatelného odpadu na zahradách.
Ke spálení je možné využít sběrový dvůr.
6) Sběrový dvůr
Současný prostor pro uskladnění na sběrovém dvoře je velikou výhodou pro nás pro
všechny, je ale svým rozsahem limitován a bude po zaplnění obtížné najít prostor další.
Mělo by být proto úkolem pro nás pro všechny, abychom co nejvíce šetřili s jeho
využíváním a především abychom všichni společně dohlíželi na to, zda je využíván
skutečně účelně a jen občany Římova a římovských obcí. Možnost podobného sběrového
dvora mají totiž občané málokteré z okoloních obcí a často zjišťujeme využívání skládky
stavebního materiálu i občany z okolí (např. Velešína nebo i Č. Budějovic). Prostor
našeho skladového dvora je určen pouze pro občany obce Římov a přilehlých
osad! Otevírací doba dle ročního období Pá-So. Zájmem nás všech je také
zachování pořádku na celém území skladového dvora, hlavně okolí skladových kontejnerů.
Na tomto místě je nutné připomenout možnost skladování zejména
velkoobjemového odpadu po předchozí domluvě na skládce Růžov u Ledenic.
7) Opadky na ulicích Římova
Drobné odpadky na ulicích Římova lze odhazovat do keramických odpadkových košů.
Tyto koše jsou skutečně určeny pouze pro drobné odpadky nikoli pro komunální odpad
z domácností.
8) Divoké skládky
Ani přes veškerý aktivní přístup se nám stále nedaří zabránit některým našim
spoluobčanům v zakládání divokých skládek. Nejfrekventovanějším místem zůstává
v tomto ohledu začátek betonky v Želivech, kde se v poslední době stalo zvykem skladování
přímo na betonce. Prosím braňme neukázněncům v znečišťování naší obce nejen zde, ale
i na četných místech v lesích a zejména kolem vodní nádrže Římov!
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům popřát mnoho úspěchů v celém novém roce,
hodně zdraví a štěstí a co nejupravenější naše obce. Svým aktivním přístupem k čistotě a
pořádku v celém našem okolí včetně veřejných prostranství a aktivním vystupováním proti
všem narušovatelům veřejného pořádku může každý z nás přispět k významnému zkrášlení
naší obce i k významnému snížení stále se zvyšujících nákladů na odvoz odpadových
produktů.
MUDr. Lubomír Zdařil
předseda komise ŽP OÚ Římov
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VÝSLEDKY TRADIČNÍ SOUTĚŽE (29. 12. 2008)
"NEJLEPŠÍ ŘÍMOVSKÝ ZELŇÁK - 2008"
Soutěžní
pořadí
15.
3.
12.
16.
5.
17.
7.
11.
6.
10.
1.
13.
9.
4.
8.
2.
14.

Výsledné
pořadí

Celkový
počet bodů
85
79
68
63
62
61*
61
56
55
54*
54
52
51
48
47
42
35

Soutěžící
František ČŮTA
František BABKA
Květoslava HOLÁ
Alena CVRČKOVÁ
Ludmila ZIFČÁKOVÁ
Marta NOVOTNÁ
Milan GRILL
Eva KALINOVÁ
Eva TOMANOVÁ
Holky CVRČKŮ
Stanislav PETR
Ludmila PETROVÁ
Markéta MARKOVÁ
Vladimír KOUPAL
Miroslava MARŠÍKOVÁ
Jiřina ŠTURMOVÁ
Roman STEHLÍK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Startovní pořadí:
Porota:

1

2

3

Bodové hodnocení
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

František Fučík

6

3

8

6

4

5

7

7

7

6

7

9

7

5

9

6

8

Ing. Jan Blažek

4

3

9

6

5

5

8

4

3

4

5

6

4

4

10

6

7

Rudolf Zíka

5

5

8

7

8

7

9

6

7

6

6

8

7

7

9

8

7

Stanislav Petr

9

2

8

6

9

6

7

6

7

8

9

7

6

3

8

7

3

Josef Zifčák

6

5

8

6

9

5

6

4

8

7

5

5

4

3

9

8

9

Karel Toman

3

2

8

4

5

8

6

5

2

6

5

7

5

3

10

6

4

Jan Cvrček

6

5

6

4

8

6

3

5

4

8

5

6

6

3

8

9

6

Daniel Červený

8

6

7

3

2

4

5

4

6

2

4

9

3

2

5

2

4

Ing. Trajan Tošev

3

6

8

3

4

4

6

1

3

2

4

3

5

2

10

2

7

PhDr. Rad. Jiřík

4

5

9

3

8

5

4

5

4

5

6

8

5

3

7

9

6

(Celkem: 54 42 79 48 62 55 61 47 51 54 56 68 52 35 85 63 61
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Porota

Dekorování vítěze
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K tanci i poslechu hrála „Správná pětka“
Foto: R. Jiřík

HOKEJBAL
Výsledky našeho týmu v „podzimní“ části soutěže OP AHbK ČR.
Podzim 2008
1.
Munice A
2.
Dobřejovice
3.
VCHS
4.
Velešín B
5.
VCHS
6.
Čejkovice
7.
VCHS
8.
Jocker PT
9.
VCHS
10.
Santos
11.
VCHS

: VCHS
: VCHS
: Křenovice B
: VCHS
: Napalm Podeřiště
: VCHS
: Flying Elephants
: VCHS
: Netolice
: VCHS
: Medvědi Č. Budějovice

Postavení v tabulce:
7.
TJ Sokol Římov VCHS

11

7:5
0:5
1:7
6:2
7:5
9:5
1:4
3:3
4:3
4:5
4:4

4

2

5

42 : 52
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Více na http://www.rimov.cz/hokejbal/ anebo na: http://www.rimovske-noviny.cz/
Petr Mikoláš ze Římova
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KRÁDEŽ V ŘÍMOVĚ
O vánocích došlo ke krádeži sochy vojáka z kaple č. 9 “U chromého Žida“, která se nalézá
v Římově na Horačce v polovině Římovských pašijí. Nenechavci zcizili sochu
pravděpodobně o Štědrém večeru přestřihnutím bezpečnostních zámků. Po vyloupení
kaple mříž pečlivě dali na své místo, uzamkli novými zámky, avšak ubohými, klíče odnesli
s sebou a vánoční výzdobu kaple dali na stanoviště vojáka. Učinili tak, aby zametli vizuální
stopu po vloupání a navodili dojem, že
mobiliář kaple je v naprostém pořádku.
Renesanční socha antického římského
vojáka byla odborně zrestaurována v r.
2007, jak je to patrné z přiložené
fotografie. Voják má pozvednutou pravou
nohu, kterou šlape po ležícím Kristu.
Pravou ruku s provazovými důtky má
zdviženou. Na hrudi má ocelové brnění
s akantovým ornamentem v modrém
zbarvení, rovněž přilba je ocelová. Pod
brněním je tunika zelené barvy a na
pažích má vyhrnuté rukávy béžové košile.
Nohy po kolena má zaoděny hnědými
nohavicemi. Je obut do černých
vojenských botů s koženou manžetou
hnědé barvy.
Římskokatolická farnost Římov prosí
všechny čtenáře Římovských listů o
podání informací o pohybu podezřelých
individuí kolem kaple v čase, kdy socha
v kapli ještě byla, o dni či hodině, kdy už
tam nebyla, o činnosti mužů či žen
v otevřené kapli, nebo v úrovni podlahy
kaple, odvozu sochy autem – přibližně
jakého typu, barvy, čísla SPZ.

Za každou sebemenší informaci jsme Vám velmi vděčni. Volejte na farní úřad:
tel.: 387 987 244; mobil: 723 064 946, e-mail: farnostrimov@centrum.cz
P. Tomáš Koňařík O.Cr.
duchovní správce

_________________
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Uzávěrka příštího čísla 26. února 2009.
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