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číslo 1/11

ŘÍMOV

USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 15. 12. 2010
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s podáním žádosti o finanční grand na I. etapu výměny střešní krytiny
restaurace Malše Římov
- s aktualizací „Programu obnovy venkova obce Římov“ na rok 2011-2012 a to
doplněním akce „Výměna střešní krytiny kulturního zařízení obce,
Restaurace Malše Římov ve dvou etapách
- s předloženým návrhem rozpočtu obce Římov na rok 2011 s celkovými
příjmy 7.486 tis.Kč, celkovými výdaji 7.245 tis.Kč a splátkou půjčky ve
financování 141 tis.Kč. ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2011 jako
přebytkový.
- s předloženou rozpočtovou změnu č.7 –závěrečné srovnání kapitol
- s předloženými vyhláškami obce Římov č.1/2010 , kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Římov č.5/2008 , o úhradě vodného a stočného a vyhláškou
obce Římov č.2/2010 o místních poplatcích.
- s podáním námitky k zásadám územního rozvoje kraje – ZÚRK, a to k záměru
vysokotlakého plynovodu v k.ú. Římov
- s odložením žádosti o finanční grand akce „Vodovod Dolní Stropnice“. O tento
případně zažádat později a to z fondu Rozvoje venkova, nebo jiných finančních
zdrojů. Zároveň lze hledat jiné možnosti zabezpečení dodávky vody pro D.
Stropnici
- se zahájením přípravy o zažádání finanční podpory na opravu komunikací,
odhadované náklady 2 mil. Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zabezpečení vydání předvánočního čísla Informačních listů obce Římov.
- provedení prohlídky obecní nemovitosti č.p. 6, která je ve velmi špatném
stavu. Na jaře 2011 dojde k její částečná sanaci popř. demolici (zabezpečení
krizových míst - sesuvu v souvislosti s vedlejší nemovitostí).
- instalaci nového ústředního kotle a rozšíření vytápění chodby a sociálního zařízení
v hostinci Pod Ořechem
podepsání dodatku č.13 ke smlouvě č.60023/98 na sběr,svoz a odstranění
odpadu uzavřené dne 30.3.1998 s firmou Marius Pedersen a.s.

- složení jednotlivých komisí při OÚ Římov a informaci předsedů z ustavujících
schůzek
- informaci o průběhu a postupu územního plánu obce Římov, přípravy na jeho ko
nečné schválení. Dále informaci z projednání „zásad územního rozvoje kraje“
a se záměry, jež přímo souvisí s obcí Římov
- najmenování inventarizačních komisí pro závěrečné inventury 2010
- návrh prodeje části parcel 1548/2 a 1548/1 , cca 1000-1500m2 v k.ú. Dolní
Stropnice za cenu 170 Kč/m2
- podepsání smlouvy starostou obce na prodloužení užívání bytové jednotky pro ná
jemce Restaurace Malše p. J. M.
- uspořádání tradičního posezení se soutěží „O nejlepší římovský zelňák 2010“ ,
Hostinec Pod Ořechem 29.12.
- nutnou výměnu kamen v obecním objektu v provozovně kadeřnictví, masáže.
- pořízení multifunkčního kopírovacího stroje
- akci „Římov obnova venkovského centra poutnictví v jižních Čechách“. Jedná se
o projekt přeshraniční spolupráce s Rakouskem s prioritou pořízení kopií soch Paši
jové cesty
- informaci z celoroční soutěže třídění odpadů „ My umíme třídit 2010“
- zápis – výsledek dílčího přezkumu SMO Pomalší, bez zjištěných závad
- stížnosti občanů na volný pohyb domácích zvířat na veřejném prostranství v okolí
koupaliště

M A L Á S TAT I S T I K A Z A R O K 2 0 1 0
Narození v roce 2010
Abdullah Sámí
Dvořáková Ema
Dvořáková Klára
Hamberger Jaroslav
Hartlová Hanka
Janura Jakub
Janurová Johana
Lutovský Libor
Kajgrová Natálie
Persánová Eva
Sochacká Linda
Trojáková Pavla
Valent Jakub
Véghová Valérie
Vrzák Jan
Vysloužil Matouš

Branišovice
Římov
Strahovská
Římov
Hasičská
Římov
Betlém
Římov
Strahovská
Římov
Strahovská
Římov
„
Římov
Krumlovská
Branišovice
Římov
Betlém
Římov
Do Boru
Římov
Krumlovská
Římov
Svatojanská
Římov
Nám .J.Gurreho (mimo bydliště)
Římov
Nám. J.Gurreho
Římov
Školní

Úmrtí v roce 2010
Bartyzal Ludvík
Římov
Fiala Karel
Římov
Hais Alois
Římov
Kožant Petr
Římov
Oudová Růžena
Kladiny
Pölz Josef
Římov
Petrouš František
Římov
Poisel František
Římov
Skřepská Věra
Dolní Stropnice
Wagnerová Marie
Římov
• Přhlášeno:
• Odhlášeno:
• Celkem:

Kladinská
Nám. J.Gurreho
Krumlovská
Nám. J.Gurreho
Nám. J.Gureho
Horačka
K Přehradě
Krumlovská

35 osob
22 osob
816 obyvatel (neověřeno statistikou)

KALENDÁRIUM
19.1.
21.1.
28.1.
29.1.
5.2.
26.2.

Informativní schůzka s rodiči předškoláků. Budova školy v 16,00 hod.
Reprezentační obecní ples – Restaurace Malše
Zápis do 1.ročníku ZŠ Římov pro šk.r. 2011/2012
Hasičský ples v Dolní Stropnici Obecní hostinec
Hasičský ples v Římově Restaurace Malše
Římovská koleda, zahájení v 8,00 hod. před kostelem Sv. Ducha, večer
zakončení v hostinci Pod Ořechem
6.3. Dětský maškarní karneval
8.3. Tradiční římovské masopustní úterý Restaurace Malše
19.3. Sportovní ples Restaurace Malše

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2.1.2011
Tak maličká obec s pouhými 800 obyvateli, a hle jak má velké srdce od kojence až po
kmeta!, obdivu hodné.
Velký dík patří Vám, obětavcům, kteří jste s předstihem tiše a pilně pucovali
královské pláště, restaurovali zářivé královské koruny, zajišťovali královskou ochranku
dospělými a připravovali královskou hostinu. Čeká Vás královská odměna radosti věrných
služebníků.
A vy, Králové, v zápalu svého čistého srdce pomoci ze všech sil raněným po
zemětřesení, onemocnělým cholerou na Haiti, dětem bez tatínka ve Veselíčku jste se
projevili opravdu královsky!, tak jedná jenom král!, obětuje sebe (je to láska), aby mohl žít
celý národ. Ať Vás dlouho hřeje ve vašem srdíčku Tříkrálová koleda z 2. ledna 2011.
Děkuji Vám, občané Římova, okolí i Branišovic za otevření svých srdcí i příbytků a
vytvoření neopakovatelé božské atmosféry. Vaše láskyplná odpověď v otevření dveří pro

stříbrné volání koledníků “Dnes se Vám narodil Spasitel, Kristus Pán!“ byla příčinou
jejich pravé a neutuchající radosti, o které si při královské hostině stále švitořili.
S přáním Božího požehnání do nového roku zůstává
P. Tomáš Koňařík O.Cr.
duchovní správce
P.S. Právě takovou sešlost králů pro záměr tak ušlechtilý Země Koruny svatého Václava
zažily snad poprvé.

LOUČENÍ S ROKEM 2010
Konec kalendářního roku, dva jeho poslední měsíce, ZŠ a MŠ zpestřily několika
akcemi. Žáci základní školy navštívili několik divadelních představení, které se konaly
v mateřské škole. Poslední představení obstaral kouzelník, jenž bavil děti svými triky. Před
Vánoci, 21. prosince, děti již tradičně vystoupily u Vánočního stromu se svým kulturním
programem. Na náves přišly popřát všem obyvatelům obce příjemné svátky, šťastný nový
rok a rozdaly jim drobné dárky. Ve škole si vyzdobily stromek vlastní, a to jak v patře, tak
v družině, symbol Vánoc nechyběl ani ve školce. Děti pod ním dokonce našly malé
překvapení. A překvapení přichystaly také pro své rodiče, když nacvičily v družině pod
vedením paní učitelky Hermíny Malátové divadelní scénku Ferda cvičí mraveniště a
předvedly ji během pohádky divadelní společnosti Okýnko v tělocvičně školy.

Zápis je koncem ledna
Zápis do 1. třídy v Základní škole Římov se koná v pátek 28. ledna v době od 13 do
17 hodin. Rádi přivítáme děti nejen ze Římova! Snažíme se vytvářet rodinné a přátelské
prostředí, které je výhodou vesnické málotřídky, kde školáci lépe znají své pedagogy i
spolužáky. Tím, že u nás prvňáčci zasedají do lavic se staršími spolužáky, mají možnost
zaposlouchat se do učiva vyššího ročníku, a dostávají tak více podnětů k přemýšlení.
Přirozenou cestou dochází k předávání vědomostí i zkušeností mezi žáky. Dětem se
věnujeme i v době mimoškolní. Pořádáme pro ně různé výchovně vzdělávací a kulturní
akce, stmelujeme dětský kolektiv a učíme je přátelským vztahům. Pro školní rok 2011 –
2012 nabízíme zájmové útvary jako anglický jazyk, výpočetní technika, sportovní
kroužek, náboženství, hru na hudební nástroje (klavír, flétnu, klávesy, kytaru).
Poděkování
Největším dárkem pro zaměstnance základní školy, a hlavně děti, které ji navštěvují,
byla v uplynulém roce řada vylepšení - nová okna, fasáda, natřené hlavní vchodové dveře,
vymalované třídy, tělocvična... Budova dostala reprezentativní kabát, a navíc k ní vede
nově vyasfaltovaná silnice. Poděkování patří všem, kteří se o to zasloužili, především
bývalému starostovi Vladimíru Koupalovi a zastupitelstvu obce Římov. Za pečlivost
děkujeme pracovníkům stavební firmy Jiřího Prokeše.
Michaela Kalinicsová, ředitelka ZŠ a MŠ Římov

SPORT
Fotbalisté římovského Sokola začali zimní přípravu!

V neděli 9. 1. začali s tréninkem hráči A mužstva i dorostu v tělocvičně velešínské
základní školy, kde bude probíhat pravidelně každou neděli, až do začátku soutěží obou
mužstev.
V druhé polovině ledna budou postupně zařazeny venkovní kondiční tréninky a
přípravné zápasy na dostupných umělých trávnících. Toto vše by mělo pomoct k lepším
výkonům v jarní části sezony 2010/2011 , která začíná v případě A mužstva 9.4. domácím
utkáním .
Stále probíhá nábor hráčů všech věkových kategorií a zájemců o trenérskou činnost
u našich oddílů. V případě zájmu volejte : Koupal Josef - +420723413150
Koupal Vít - +420775936139
Těšíme se na spolupráci s Vámi i vašimi dětmi!
Sportu zdar
Tomáš Kohout

15.1. „Turnaj ve stolním tenise“ prezentace účastníků všech věkových kategorií nad
15 let v 9,30 hod. sále hostince Pod Ořechem
Turisté (jednodenní zájezdy)
11.2.; 18.3. koupání lázně Bad Füssing

POLICIE INF

RMUJE

Ochrana a zabezpečení rekreačních objektů
V zimě většina lidí své chaty a chalupy obývá jen velmi zřídka. Proto jsou na jaře
nemile překvapeni, když zjistí, že jejich objekt navštívil nezvaný host. Pachatelé krádeží
vloupáním si rádi vybírají především odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým se dá
dobře zajet automobilem.
Jaká opatření by měli majitelé těchto objektů udělat?
− Zabezpečit si objekt dokonalým bezpečnostním zámkovým systémem.
− Zodolnit dveře a okna – dát mříže, uzamykatelné okenice.
− Využít elektronickou ochranu objektu.
− Objekt si vhodně pojistit.
− Nechlubit se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.
− Nenechávat v objektu přes zimu cennější věci.
− Při pobytu na chatě si všímat pohybu neznámých osob i aut.
− Rekreační objekt nepravidelně navštěvovat i v zimě. Uklizený sníh budí zdání
neustálé kontroly.
− Pro případ vloupání si pořídit fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si
výrobní čísla elektrických přístrojů.
− Při podezření z vykradení zásadně nevstupovat do objektu a věc neprodleně
oznámit na policii.
− Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznámit do
policejního protokolu.

Správně vybraná a instalovaná zabezpečovací technika přináší kromě zajištění
majetku i větší pocit bezpečí. Vhodně investované finanční prostředky, úměrné ohrožení
majetku a právně uzavřená pojistná smlouva s některými z pojišťovacích subjektů,
nabízejí možnost značného snížení rizika ztráty majetku.
Policie ČR

npor. Mgr. Štěpán Wawreyn, oddělení Boršov nad Vltavou

1.1.2011 vstoupily v platnost nové obecní vyhlášky
-vyhláška obce Římov č.1/2010 , kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Římov
č.5/2008, o úhradě vodného a stočného. Změna částek v součtu činila pevná složka 1178,nyní 1112,- Kč. Pohyblivá složka se zvyšuje z 61,80 na 62,80 Kč (bez DPH – 10%)
-vyhláška obce Římov č.2/2010 o místních poplatcích. Tato vyhláška je velmi obsáhlá. Ke
změně došlo u poplatků ze psů a to: za každého prvního psa pro Římov 300,- Kč, za kaž
dého dalšího psa 450,- Kč; pro osady 150,- Kč a 250,- Kč; samoty 100,-Kč a 150,- Kč. Po
platek za svoz odpadu zůstává nezměněn. Splatnost poplatků je do konce února. Vyhlášky
jsou zveřejněny na internetových stránkách obce

ŘÍMOVSKÝ ZELŇÁK 2010
Tak jako každý rok 29. prosinec patřil v Římově soutěži o nejlepší zelňák. V hostinci
Pod Ořechem se tentokrát sešlo rekordních 38 soutěžících.
Naše porota měla velice těžkou pozici z tolika vzorků vybrat ten nejlepší. Zátěž jejich
chuťových buněk byla jistě enormní. Přesto se dá konstatovat, že nedošlo k enormním
bodovým rozdílům u jednotlivého vzorku. Přesto pro příští rok budeme hledat ještě
optimálnější způsob hodnocení vzorků.
Je potěšující, že tato soutěž, jíž lze označit jako tradiční, má na vzdory svému věku
tolik příznivců. V soutěžním sále se tentokrát sešlo přes 100 příznivců Římovského
zelňáku.
Zábava nekončila vyhlášením pořadí soutěžících, ale pokračovala za podpory kapely
Pavla Kožanta a následně při zpěvu jihočeských a jihomoravských písniček do pozdních
hodin.
Pořadatelé se velice omlouvají za přehmat při registraci vzorků, čímž byly poškozeny
paní Helena Černá, Alena Cvrčková a Ludmila Petrová. Z neznámých důvodů nebyly
jejich zelňáky dány do soutěžního seznamu.
Pořadatelé děkují všem sponzorům za věcné dary pro soutěžící.
Myslím, že lze tento ročník soutěže o nejlepší Římovský zelňák hodnotit velice
pozitivně a počkat až čas trhne oponou, povolí nám o rok zestárnout a těšit se na ročník
2011.
Pořadí deseti nejlepších účastníků:
1. František Babka
2. Alena Zíková
3. Jiřina Babková
4. Otakar Šafránek

5.
6.
7.
8.

Eva Křížová
Stanislav Petr
Ludmila Zifčáková
Marta Martschini

9. Jana Kučerová

10.Irena Princová
Ing.Fr.Babka

NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY PRO ZŠ A SŠ.
Pomohu vám připravit se na přijímací zkoušky na střední školu, na reparát nebo vylepšit
váš průměr. S výukou a doučováním mám několikaletou zkušenost.
Mgr. Šárka Baronová, tel: 728 189 151
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