4. září 2009

INFORMAČNÍ

LIST O B C E

číslo 5

ŘÍMOV

USNES ENÍ
z 34. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 15. 7. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

















informaci, že byl zpracovatelem Ing. arch. Kovářem předán upravený návrh ÚP obce Římov
na Magistrát města Č. Budějovice, Odboru územního plánování a architektury;
nákup hasičského auta Tatra 148 CAS 32 s podílem finančních prostředků DHS Římov ve
výši 88.655,- Kč. Nutno zabezpečit převod s novou SPZ a zákonné pojištění. Starosta
vyjádřil poděkování všem zainteresovaným hasičům v čele s V. Hlachem;
informace k akci Vítání nových občánků;
informace ke krádežím soch z kaplí Pašijové cesty;
informace předsedy finančního výboru R. Máchy, který předložil přehled hospodaření za
I.pol. roku 2009. V porovnání s plánem se jedná cca o 7% pokles v příjmech. Lze očekávat,
že tento se ve II. pol. ještě prohloubí;
informace z jednání finančního výboru k naplnění rozpočtových příjmů. V případě zažádání
o finanční grant na údržbu a opravu majetku obce je nutné posoudit závažnost oprav a
výhodnost grantů. V případě výhodnosti některého grantu doporučuje finanční výbor
možnost menší finanční půjčky na pokrytí vlastního podílu;
informace o dokončení rekonstrukčních prácí v ZŠ a to: školní družiny, chlapeckých
sociálních zařízení a úpravy venkovního prostranství, položením zámkové dlažby. Chybí
napojení vodovodu umyvadel v učebnách;
zahájení prací na nové učebně v MŠ. Provedena výměna oken, částečně vymalováno,
dokončuje se elektrická instalace, vestavby příčky a nové podlahy;
informace o výrobě informačních tabulí pro označení chráněné krajinné zóny. Předložený
návrh textů, fotografií a úprava tabulí;
položení kabelů NN a VO ve Školní ulici. Zbývá odstranit stávající vzdušné vedení. Dále
zbývá dokončit pokládku kabelů O2 Telefonica;
průběh akce „Rekonstrukce části vodovodního řadu v ulici Hasičská – Průběžná +
rekonstrukce armaturní šachty v obci Římov“. Dokončují se přípojky k jednotlivým RD
a terénní úpravy. Na účet obce byla složena částka - odsouhlasená půjčka ve výši 650 tis. Kč;
projednání průběhu povodní po vydatných deštích. Nedošlo k závažnému poškození
obecního majetku. Škody jsou pouze na nezpevněných cestách zvláště v chatových osadách
a v propustcích potoků;
protokol o kontrolním zjištění KHS Jčk z prohlídky tábořiště Hamr – zjištění stavu po
záplavách. Povodně se tábořiště nedotkly a nebyly tak zjištěny žádné závady;
zveřejnění a předložení výsledné kalkulace ceny vodného a stočného za rok 2008;
nabídku k odprodeji vytěžených lesů fa FOREST COMPANY pro obec. Obec nemá
z finančních důvodů zájem.

Zastupitelstvo obce souhlasí:





s návrhem podání žádosti o finanční grant MAS Pomalší na výměnu oken a zhotovení
fasády ZŠ v Římově. Uvažované náklady 1,75 mil.Kč;
v případě kladného vyřízení žádosti o finanční grant z MAS Pomalší se zahájením
výběrového řízení na poskytnutí překlenovacího úvěru a půjčky pro obec na pokrytí
vlastního podílu;
s předloženou žádostí p. F. K. a p. L.H. o odprodej pozemku pč.(KN) 15/21, zahrada
o výměře 57 m2, k.ú. a obec Římov. Podmínky § 39 zák.128/2000 Sb., byly dodrženy;
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
k pozemku parc.č. 1332/1 – zahrádky U Rybníka;



se smluvním postoupením pohledávky ZŠ a MŠ Římov vzniklé neplacením stravného
p.G.N., zákonným zástupcem nezletilého L. P., tato pohledávka je nedoplatkem na stravném
za období únor – červen 2005. Pohledávka bude vymáhána v rámci exekučního řízení, které
vede Obec Římov proti p. G. N.

USNES ENÍ
z 35. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 12. 8. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:












přidělení nové SPZ a provedení zákonného pojištění hasičského auta Tatra 148 CAS 32;
dokončovací práce na přestavbě v ZŠ a nové učebny v MŠ;
zahájení výroby informačních tabulí pro označení „Chráněné krajinné zóny Římovsko“.
Zhotovení konečného návrhu textů, fotografií a úpravu tabulí;
dokončení akce „Rekonstrukce části vodovodního řadu v ulici Hasičská – Průběžná +
rekonstrukce armaturní šachty v obci Římov“, v celkovém nákladu 2,179.741,- tis. Kč;
zahájení prácí oprav výmolů komunikací a cest vzniklých po letošních vydatných deštích
a záplavách. S ohledem na nedostatek finančních prostředků budou provedeny jen
nejnutnější práce;
probíhající vyhodnocování nejefektivnějšího možného přívodu zásobování pitnou vodou pro
osadu Dolní Stropnice včetně Hamru a chatové oblasti Klady, Horačky. Byly zahájeny práce
na projektu pro územní rozhodnutí;
probíhající generální opravu vodojemu Horní Vesce. Odhadované náklady 1,8 mil Kč.
Financováno z JVS;
informace o daňové výtěžnosti, dorovnání – navrácení přeplatků finančnímu úřadu Č. B.
Informativní podmínky pro investiční úvěr. Vyčíslení povodňových škod na cestách
a propustcích cca 350 tis. Kč;
zpracování žádosti o finanční grant z MAS Pomalší na výměnu oken a zhotovení fasády ZŠ
v Římově. Tuto zpracovává poradce svazku Pomalší firma RERA. Uvažované náklady 1,75
mil. Kč. V případě kladného vyřízení by se akce uskutečnila počátkem roku 2010;
harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 9. – 10.
října 2009;
pozvání členů ZO k účasti na oslavách 110. výročí založení sborů dobrovolných hasičů
Branišovice, Mokrý Lom, Sedlce. 15.8.2009 v Sedlci;

Zastupitelstvo obce souhlasí:









s rozpočtovým výhledem obce Římov na období r. 2011 a 2012;
po posouzení předložených návrhů na zhotovitele díla, výměna oken ve škole, s firmou K+B
Chabičovice, se sídlem Chabičovice 10, Velešín;
s návrhy smluv – nabídka dodání elektrické energie firmou E.ON pro nemovitosti v majetku
obce Římov;

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu - podzemní
elektrický kabel na části ppč. 1319 k.ú. a obec Římov dle GP č. 480-46/2008;
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu - podzemní
elektrický kabel na části ppč. 1319 k.ú. a obec Římov dle GP č. 501-296/2009;
s vyhověním žádostí o příspěvek na fasádu RD pro p. J. H.a p. J. M.;
se zhotovením nástěnných (plakátových) kalendářů pro rok 2010;
s žádostí o příspěvek na ubytování krajanů z Chorvatska - Malé a Velké Zdence.
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Prvňáčci: Martin Racocha, Martin Jaroš, Jan Slinták a Tereza Týmalová
Foto: Ing. Miroslav Slinták

OJEDINĚLÁ TRADICE
„Již 80 let svícení svícemi za okny v předvečer svátku sv. Václava“
Přepis vyprávění římovské rodačky paní Boženy Pálenské roz. Hondlové
O jedné pouti Římovské přinesla jedna maminka 3 letého chlapečka na zádech na pouť. Chlapeček
byl moc malý a nemohl chodit, měl nožičky zkřivené a vůbec se na ně nepostavil. Maminka nechala
chlapečka na dece v Loretě a řekla mu já půjdu do kostela na mši svatou a pak se pro tebe vrátím.
Ty se zase pomodli k Matičce Boží, aby Tě uzdravila. Já v kostele taky budu Matičku Boži prosit,
a odešla. Malý chlapeček moc modliteb ještě neuměl, vždyť mu byly teprve 3 roky, ale Andělíčku
můj strážníčku a Zdrávas Maria se modlit uměl. A tak v té Loretě seděl sám s Matičkou Boží a jejím
děťátkem, co držela v náručí, Ježíškem a rozmlouval s ní. „Ježíšku taky Tě musí maminka nosit, že
ještě nechodíš jako já, ale Ty jistě vyrosteš a chodit budeš, ale já nemohu, nevím proč.“ Při
rozjímání si vzpomněl, že mu jeho maminka říkala, že Panna Maria má ráda modlitbu Zdrávas.
Vždy se večer spolu modlívali růženec. Tak střídal své motlitby „Zdrávasy a Andělíčku můj“. A taky
říkal Panně Marii, až budu velký taky bych Ti chtěl něco pro Tebe udělat velkého, ale jak vidíš jsem
chudák, že nikam nedolezu. Když pro něj jeho maminka přišla, posílal ručičkou Ježíškovi i Matičce
pusinky na rozloučenou.
Chlapeček dříve málo jedl i v nemocnici si s ním nevěděli rady, že málo jí. A tak doktoři jen vždy
pokývali hlavami, politovali rodiče a to bylo vše. Chlapeček ale od té pouti začal více jíst a i sám se
snažil postavit na nohy, což mu pomalu i šlo a do 6 let už byl jak normální dítě. Vyučil se
elektrikářem. A tak před 80ti lety (pozn. cca 90ti), kdy ještě se svítilo lampami, měl nápad udělat
v Římově elektriku všem v domech, v kostele, na náměstí. Co myšlenka to čin a tak vše zařizoval,
a na den před Sv. Václavem se na jeho počest v 6 hodin večer poprvé rozsvítila elektrika v celém
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Římově. Od té doby se na tu památku ty svíčičky dávají do oken na počest k Sv. Václavu patronu
České země a zvony zvoní všechny ½ hodiny.
Ten pán to vyprávěl přímo mé sestře Marii a i jak se jmenuje, je ze Střížova. Též jí říkal, že každý
rok pěšky přijde Panně Marii poděkovat.

ROZHOVORY SE STAROSTOU
Pane starosto, rozhovor je v době dovolených, všichni se snažíme odpočinout a odlehčit si práci.
Dá se odlehčit i Vaší práci?
Dále pokládám jen jednu otázku. Můžeme sledovat, nebo se dočteme, co se vše v obci opravuje.
Uvažovalo se o opravě cest a ulic. Mnohé z nich volají po opravě. Budou se provádět tyto opravy?
Děkuji, tak nejprve k těm dovoleným. Je samozřejmé, že každý člověk, každý z nás rád
přivítá, když si může odpočinout a skutečně odlehčit a vypnout nějaký pravidelný rytmus a nápor.
Toho využívám i já. A popravdě řečeno, když si opravdu chci odpočinout volím dovolenou tak,
abych byl mimo obec, mimo Římov. Pokud zůstávám, stále je co řešit. V létě si vybírá dovolenou
i většina úředníků z orgánů, které jsou nad obcí, které mají co do činění se státní správou
a samosprávou. Zde opravdu je to odlehčení. Na druhé straně se naše obec v letních měsících
rozrůstá nejen o návštěvníky, ale především o rekreanty majitele rekreačních nemovitostí. Tyto
tvoří druhou spíš nadpoloviční polovinu obce v porovnání s trvale hlášenými obyvateli. Tak je stále
co řešit. Nejvíce odpad a ty nešťastné cesty. Tím se vlastně dostávám k té Vaši druhé otázce.
Opravy, údržba, zhotovování nových povrchů cest a komunikací je mojí velkou černou
můrou, jak se lidově říká. A to nejenom mojí, ale určitě i všech zastupitelů. Máme otevřené oči
a víme, kde jsou cesty ve špatném stavu, dá se použít o to ošklivé slovo v dezolátním stavu. Obec to
je jedna velká rodina. Vedení obce musí rozhodnout, co je přednější. Zda oprava vodovodních řadů.
Zda připravit naši mateřinku pro ty nejmenší. Zda využít kabelizační práce a přidat se s veřejným
osvětlením apod. I já jsem prosazoval tyto akce, jejich opravu. Vím, že jsou vidět rozbité ulice, ale
za mnohem důležitější rovněž považuji opravu vodovodního řadu. Úniky vody nejsou vidět, ale
všichni za ně draze platíme. Jsem rád, že se podařilo vychytat to nejpodstatnější, že nárůst vodného
a stočného v naší obci stoupl v porovnání s ostatními městy a obcemi jen minimálně. Ostatní obce,
města nás silně dohánějí a skutečností je, že už nejsme obcí, která má nejdražší vodné stočné
v kraji. Když přibližně před 14 lety došlo k osamocení obcí na vodném, zůstal Římovu nejdražší
poplatek cca 30,- Kč. České Budějovice zůstaly na 3,50 Kč. Nyní je již v Č. B. voda levnější cca o 8,Kč. Ale zpět k cestám. Opravy v obci by si vyžádaly cca 10 mil Kč. Např. cesta do Kladin spočítána
na 1,2 mil. Ostatní ulice a cesty včetně osad jsem již uváděl v některém minulém čísle Info listů. Na
ty byla vznesena žádost o dotaci ve výši 6 mil. Kč. Bohužel, současná situace je taková jaká je.
Finanční krize nepotkala jenom naši obec. Začíná na celém světě, dotkla se daňových výnosů
našeho státu. Byly pozastaveny výstavby nových silnic, dálnic, pokulhávají i opravy. Nelze tudíž
očekávat zázraky, nelze očekávat v letošním roce dotace. Obec nebude přistupovat k půjčkám na
opravu cest. Někde však peníze na nejnutnější záplaty výmolů a zvláště opravy cest po vytrvalých
deštích, povodních musíme uvolnit. Bude to však na úkor oprav a údržby jiných nemovitostí, na
úkor jiných aktivit. Moc se omlouvám spoluobčanům, ale budu se snažit dále hledat možnosti
a cesty k získání finančních prostředků na zhotovení dalších živičných povrchů ulic a cest.
Děkuj za rozhovor a příště si připravím nejméně dvě otázky. Těším se na další rozhovory
s Vámi v příštích číslech IL.
M. Bártů

SPOLEČENSKÉ AKCE
Galerie Obce „I“ centrum
4.9. Petr Kohoutek - výstava olejů a plastik s verši Mirky Štědré, vernisáž v 18:00.
Otevřeno v dopoledních hodinách na požádání na OÚ, odpoledne do 16:00.
Víkendy od 10:00 do 17:00.

Koncerty
20.9. Blanka Janová a její přátelé, koncert v ambitu kostela Sv. Ducha, začátek v 15:30.
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Poutě
20.9. Podzimní římovská pouť „Povýšení Svatého Kříže“
Mše svaté v obvyklém pořádku. Slavnou mši svatou v 11:00 slouží P. Petr Hovorka
(novokněz, rodák z Velešína).
27.9. Předvečer svátku sv. Václava svícení svícemi v oknech 19:00 – 19:30.
25.10. Na tento den připadá „Římovské posvícení“.

Muzeum Roubenka - Stálá výstava „Římovské mašinky“.

Otevřeno So – Ne (tel. v německém jazyce, Gerhard Höchtl, 0049 160 97067915)

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
17.10. sobota, v dopoledních hodinách. Trasy zastávek a časů budou oznámeny na plakátech.

SPORT
Turistika
26. 9. jednodenní zájezd „Stoderzinken“ – Alpy
24.10. jednodenní zájezd „Podzimní toulky“

Kopaná
Podzim 2009 – rozlosování zápasů

Muži: Okresní přebor
den
datum
So
15.8. Římov – Nové Hrady
So
22.8. Nemanice – Římov
So
29.8. Římov – Sedlec
Ne
6.9.
Roudné“B“ – Římov
So
12.9. Římov – Horní Stropnice
So
19.9. Mokré – Římov
So
26.9. Římov – Týn nad Vlt. „B“
Ne
4.10. Hrdějovice „B“ – Římov
So
10.10 Římov – Dolní Bukovsko
Ne
18.10. Lišov „B“ – Římov
So
24.10. Římov – Srubec
Stř
28.10. Hluboká n/V.“B“ – Římov
Ne
1.11. Loko Č. Budějovice „B“ – Římov
So
7.11. Římov – Nemanice

odjezd
15:30
16:00
15:00
14:30
14:00
16:30
14:00

začátek
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
18:00
15:00
14:00

Dorost: Okresní přebor
So
So
So
So
Ne
So
So
Ne
So
So
So

22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
20.9.
26.9.
3.10.
11.10.
17.10.
24.10.
31.10.

odjezd
08:30

Pištín – Římov
Římov – Včelná
Ševětín – Římov
Římov – Temelín
Olešník – Římov
Římov – Dolní Bukovsko
Černý Dub – Římov
Nové Hrady – Římov
Římov – Kamenný Újezd
Dobrá Voda – Římov
Římov – Boršov nad Vltavou

12:30
11:30
12:00
09:00
09:30
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začátek
10:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:30
13:30
10:30
11:15
11:00
11:15

Starší žáci: Okresní přebor
odjezd
So
Ne
So
Ne
So
So
So
So
So

5.9.
13.9.
19.9.
27.9.
3.10.
10.10
17.10.
24.10.
31.10.

Římov – Temelín
Borek – Římov
Římov – Dříteň
Dolní Bukovsko – Římov
Římov – Mladé
Římov – Kamenný Újezd
Římov – Ševětín
Nové Hrady – Římov
Římov – Čtyři Dvory „B“

11:00
08:30

10:30

začátek
09:30
12:30
09:30
10:00
09:30
09:30
09:30
12:00
09:30

INZERCE
Pension Kraus, Prostřední Svince 8, nabízí:
Informace:+420 605 111 886, info@krauspension.cz
Hudební kroužek pro nejmenší Musikgarten
Zahájení kurzu v září 2009
(termín bezplatné ukázkové hodiny bude upřesněn)
Pro miminka od narození do 18 měsíců a pro děti 1½ - 4 roky
Vyvážená kombinace zpěvu a mluveného slova, pohybu a
hry na hudební nástroje (dřívka, zvonečky) přináší mnoho
podnětů a pestrost výuky.
Zvláštností kroužku je dvojjazyčnost (němčina a čeština).
Celkem 16 krát (30-45 min.): 1450,- Kč
Angličtina pro nejmenší - Drobečci I.
Zahájení kurzu v září 2009
(termín bezplatné ukázkové hodiny bude upřesněn)
Kursy pro nejmenší děti ve věku 4 - 6 let
Hravou formou si děti utváří kladný vztah k angličtině a osvojují si anglické výrazy a vazby
v jednoduchých situacích. Děti se učí za pomoci her, písniček, pohybové činnosti a aktivit,
které je baví.
Rodiče se kurzu přímo neúčastní, ale dítě na kurz doprovází a po skončení dostávají od
lektorky potřebné informace.
Cena kursu je 1.900,- Kč za semestr (15 hodin)
Zveme Vás také na kursy angličtiny pro mládež a dospělé
KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU A SVĚT BAREV
Kurz kreslení je určen pro všechny, kdo mají pocit, že neumějí kreslit nebo kdo chtějí
probudit svoji tvořivost. Pro ty, kdo si chtějí odpočinout od uspěchaného světa nebo zkusit
něco nového. Pro všechny, kteří by chtěli předat své výtvarné schopnosti jiným, ale nevědí,
jak na to.
25. - 27. 9. 2009
Cena kursu: 2. 700,- Kč
kursovné (včetně pomůcek), 2x ubytování, 2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře (možno i bez
ubytování)
Připravujeme také další kursy (fotografování, patchwork a další),
sledujte prosím www.krauspension.cz
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Nové třídy v MŠ, nový školní rok
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Uzávěrka příštího čísla 26. října 2009.
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Foto: V. Koupal
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