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ŘÍMOV

Žloutne listí, den se krátí,
nikdo ani nevěří,
že už krásné léto končí,
podzim vchází do dveří…
Pestrobarevný podzim plný pohody
Vám přeje Vaše zastupitelstvo

USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 14. 9. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s rozpočtovou změnou č. 3 týkající se příjmu finančních prostředků z programu
„Péče o krajinu v roce 2011“.
-

s předloženým návrhem J. N. a M. N. s odprodejem obecního pozemku parc.č.
st.246/1 k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek o rozloze 65 m2. Záměr prodeje
bude zveřejněn.

-

s předloženým návrhem J. F. a M. F. s odprodejem obecního pozemku parc.č.
st.252/1 k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek o rozloze 64 m2. Záměr prodeje
bude zveřejněn.

-

s předloženým návrhem p. L. M. s odprodejem obecního pozemku parc.č. st.253/1
k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek o rozloze 53 m2. Záměr prodeje bude
zveřejněn.

- s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k poz. parc.č. PK 3225
díl 2,3225/1, 3240/1 v katastrálním území Branišovice u Římova zapsané na LV č.1
pod názvem „Kladiny-ČS1-KABEL NN“.
- s výstavbou RD na parc.č.2154/1 v k.ú. Dolní Stropnice pro p. T. H., kde
v současnosti není schválený územní plán obce. Stavebník se odvolává na možnost
uplatnění výjimky dle § 188a zákona 191/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
-

se zřízením věcného břemene pro p. M. K. spočívající v právu vstupu a vjezdu na
poz.parc.č. (KN) 1940/1, za účelem přístupu k poz.parc.č. (KN) 1940/8, kterou
oprávněný nabude do svého vlastnictví budoucí smlouvou.

- s opětovným podáním exekuce proti povinnému J. R., která je vedena pod.
č.j.105EX770/08-36,která byla z důvodu nedostavení se zájemců zastavena.
- s provedením rekonstrukce a opravou venkovního osvětlení Želivy v návaznosti na
probíhající kabelizaci.
- s umístěním dopravního zrcadla do zatáčky po přejezdu mostu přes Malši do Dolní
Stropnice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- akci Vítání občánků v sobotu 24. 9. - jsou pozváni rodiče sedmi letos narozených
dětí.
- podzimní pouť se uskuteční v neděli 18. září. Organizačně zabezpečují zastupitelé
po svých úsecích se členy svých komisí.
- informaci týkající se projednání veřejného návrhu územního plánu obce Římov
v katastrálních územích Římov, Branišovice, Dolní Stropnice, které se uskuteční
v Římově v restauraci „Pod Ořechem“ dne 17.10.2011 od 18,00 hod. V termínu od
16.9.2011 do 17.10.2011 je možno nahlédnout do dokumentace na Mag. města Č.
Budějovice, odboru územního plánování, nám. Přemysla Otakara II č.1,2, IV. Patro,
č.dveří 403 a také na obecním úřadě v Římově, nám. J.Gurreho 2 - v obou
případech je doporučeno využít úřední dny. Oznámení o veřejné vyhlášce bylo
řádně zveřejněno. Před tímto veřejným projednáním se skuteční schůze stavební
komise.
- žádost p. J. K. z Dolní Stropnice týkající se směny části pozemků 2168/6, 2068/4 a
2080/3 v soukromém vlastnictví, přes které je vedena obecní komunikace. ZO vešlo
s majitelem pozemků v jednání.
- informaci starosty o došlém dopisu p. J. K. z Dolní Stropnice, týkající se vyznačení
zákazu skládky v blízkosti jeho obydlí. ZO prověří tuto skutečnost a v případě
oprávnění této žádosti přijme opatření.
- informaci Římskokatolické farnosti v Římově s probíhajícími opravami kaple č.3
„Stádní brána“ Římovských pašijí, která stojí na pozemku obce parc. č. 1329.
- započetí prací souvisejících s kabelizací části obce Římova - Želivy
- žádost p. L. S. K. o možnosti prodloužení pronájmu kiosku na tábořišti Hamr na
delší časový úsek. ZO přesunulo tento bod na I. čtvrtletí roku 2012, kdy bude známo
hospodaření obce v jednotlivých kapitolách.
- informaci starosty o proběhnuvší schůzce týkající se akce „zásobování Dolní
Stropnice pitnou vodou“. Projekční kancelář připraví do příštího zastupitelstva
jednoduchou studii, kde budou vyhodnoceny celkové náklady akce (projekt,
realizace, uzavření smluv o smlouvách budoucích, případné směny či odkoupení).
- informaci o dodání geometrického plánu, který řeší dělení pozemku 1322/1 chodník
v ulici Školní. Obec vstoupí v jednání o výše uvedeném pozemku, který je ve
vlastnictví p. A. M.. Tento pozemek je předmětem darovací smlouvy pro obec
Římov.

USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 12. 10. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s informací předsedy stavební komise týkající se blížícího veřejného projednání ÚP
obce a do textové části doporučuje zanést připomínky.
- s odprodejem obecního pozemku parc. č. st.252/1 k.ú. Dolní Stropnice pro manžele
J. F. a M. F. Jedná se o pozemek pod chatou č. e. 52 o rozloze 64 m2. ZO stanovuje
tento odprodej v ceně 250,- Kč/m2.
- s odprodejem obecního pozemku parc. č. st.253/1 k.ú. Dolní Stropnice pro p. L.M.
Jedná se o pozemek pod chatou č.e. 51 o rozloze 53 m2. ZO stanovuje tento
odprodej v ceně 250,- Kč/m2.
- s odprodejem obecního pozemku parc.č. st.246/1 k.ú. Dolní Stropnice pro manžele
J. N. a M. N. Jedná se o pozemek pod chatou č.e. 57 o rozloze 65 m2. Záměr prodeje
bude zveřejněn s předloženým návrhem p. L.M. s odprodejem obecního pozemku
parc.č. st.253/1 k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek o rozloze 53 m2.
- se sestavením návrhu rozpočtu pro rok 2012 a pověřuje tím finanční výbor, aby
návrh mohl být v řádném termínu projednán, zveřejněn a odsouhlasen.
- s příspěvkem na činnost MO ČK Dolní Stropnice ve výší 3.000 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci předsedy komise ŽP a LH o možnosti kompostování na místním SD a
zakoupení drtičky na větve. Komise navrhuje stavební úpravy v okolí potoka tak,
aby nedocházelo k jeho poničení.
- informaci o právě probíhajících akcích – opravě restaurace Malše, opravě
veřejného rozhlasu, rekonstrukci VO, ukončení prací na ochraně památných stromů
a kamenných božích muk. Dlouhodobě připravované akce a záměry. ZO
upřednostňuje pro rok 2012:
•
dokončení oprav v MŠ – výměna oken, rekonstrukce střechy
•
pokračování v projektu a realizaci vodovod Dolní Stropnice
•
výstavba dětského hřiště
•
rozšiřování a zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství
•
výměna části oken Restaurace penzion Malše
- informaci místostarosty a jednatele svazku p. Vl. Koupala z valné hromady SMO
regionu Pomalší. Z hlavních bodů to byla „podpora memoranda k výstavbě
Vltavotýnské cyklostezky“. Připojení se k návrhu ministerstva financí na nové
„Rozpočtové určení daní pro obce“. Obcím bylo představeno nové infocentrum ve
Velešíně. ZO bylo seznámeno s přehledem obcí, které se podílejí na plnění SPL v
jejich katastrálním území. S přehledem plánovaných výzev na rok 2012 a
s přehledem obcí týkajícího se financování POV-7 – mobiliář SMO Pomalší.
- poděkování starosty p. Janu Kubatovi z Dolní Stropnice, týkající se úklidu obecních
pozemků v blízkosti jeho obydlí, které byly znečištěny porostem a navážkou.
- informaci o oznámení zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce, které se
uskuteční 16. 11. 2011.

PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím těchto řádek bych chtěl ze srdce poděkovat Pavle Talířové a jejímu
příteli Mirzovi Crnovršaninovi za neskutečnou odvahu, statečnost a lidskost, kterou
projevili dne 3.10.2011 ve večerních hodinách, kdy jsem byl brutálně napaden místním
spoluobčanem. Když zaslechli mé volání o pomoc ani na chvíli neváhali a postavili se s
„holýma rukama“ nožem ozbrojenému muži a zabránili tak mému ubodání.
V neposlední řadě patří mé poděkování také rodině p. Ladislava Petra, kteří pomohli
zpacifikovat útočníka do příjezdu policie a poskytli mi první pomoc až do chvíle, než
přijela záchranná služba.
Jen díky těmto lidem mohu dál žít se svou rodinou a vidět vyrůstat své děti.
Zůstávám až do konce svého života dlužníkem.
Radek Poutník

RÁDI UVEŘEJŇUJEME
vybráno z dopisu paní A. Páleníkové z Varnsdorfu, adresovaného OÚ Římov
Díky za splnění mého přání získat knihu o Římově
Obdržela jsem od Vás knihu o historii obce Římov a propagační materiál. Obdivuji jak
perfektně a rychle byla zásilka vybavena. Udělali jste mi nevyslovitelnou radost.
Naše rodina se v r. 1945 vystěhovala ze starého hospodářského domu do pohraničí
po tom, co nám byly vůlí tehdejšího vládního rozhodnutí odebrány polnosti a živý
inventář. Na tuto historii jsme mohli částečně a se smutkem vzpomínat.
Na str. knihy č. 17 je hostinec „U Perníkářů“(pozn.red. dnes parkoviště před
Poštou), rodný dům můj, mého bratra, otce, jeho bratra a sester, kde dědeček Jakub Petr s
celou rodinou pekli a rozváželi cukrářské zboží po všech poutích v okolí, odtud je název
Perníkáři. Dědeček Jakub měl svůj vlastní recept z oříšků proslulý jako Římovští hadi.
Tento recept z oříšků jako Římovští hadi byl v jisté době uveden kuchařkou v Českých
Budějovicích na Zemi živitelce.
(pozn.red. jedná se asi o před 5ti lety vydanou učebnici pro učně cukrářského oboru.
Učebnice starších receptů byla vydána za pomoci Jč. Muzea autorem, váženým cukřářem,
Miroslavem Pelikánem z Č. Budějovic, který je římovský chat. osadník)
Plní mě radostí a hrdostí, že jsem z tak slavné obce, která vyniká nejen svou
minulostí, ale pracuje na dalším vylepšování a pověsti a je příkladem celému okolí jižních
Čech. Nedá mi jen pokoj získat ještě videodisk Příběh psaný rukou Malší, vydaný asi
Knihou v Č. Budějovicích, neznámé adresy.
(pozn.red. jedná se o videokazetu Příběh psaný řekou, vydaný SMO Pomalší)
Díky, díky Vám všem krajanům. Přeji hodně úspěchu v další záslužné práci ve
společenském i osobním životě a radosti z toho.
Anna Páleníková roz. Petrová (Perníkářová)

K Ř Í Ž O V Á C E S TA Ř Í M O V S K Ý C H PA Š I J Í
Římovská Křížová – Pašijová cesta je unikát, který nám může kdekdo závidět. O tom
již bylo napsáno hodně řádek. Přes 300 let se o tento skvost starala nespočetná řada
občanů – farníků v čele s duchovními správci. Kaple se svým inventářem rozmístěné v
přírodě vyžadovaly a stále vyžadují nekonečnou péči, údržbu a ochranu. Vždyť i v dávné
minulosti docházelo k úmyslnému poškozování a krádežím. Tyto krádeže vyvrcholily
v posledních třech letech do takové šíře a bezohlednosti, že již nebylo v silách obce ani
farnosti tomuto zabránit. Po posledních krádežích, kdy již ztráty dosáhly přibližně jedné
třetiny z celkového počtu asi 60 dřevěných soch, byly zbylé sochy z kaplí přemístěny do
depozitářů Jihočeského muzea v Č.B. a ambitu kostela Sv. Ducha v Římově.
Různými cestami jsem se dozvěděla, že v části nově opraveném borovanském
zámečku vznikla mimo jiné i expozice „Římovské pašijové cesty“. Při první příležitosti,
která se mi naskytla, jsem se s přáteli vydala na výlet spojený s návštěvou borovanského
zámečku. Mile nás překvapila zdařilá oprava, úprava této nemovitosti, která dlouhá léta
byla využívána jako základní škola. Vkusně jsou nainstalovány expozice včetně
popisovaných římovských pašijí. Pro naše sochy bylo skutečně vybráno velmi vhodné
místo. Je o ně dobře postaráno a hlavně jsou v bezpečí. Prohlídku a návštěvu doporučuji
všem spoluobčanům.
Po odchodu však nejenom ve mně, ale i v ostatních přátelích zůstaly nejen stopy
nostalgie, ale i neurčitý pocit trpkosti a otázek. Co dál, co budoucnost, dá se ještě říkat
naše sochy, vrátí se někdy na své původní místo? Co jsme (ne)udělali špatně? S našimi
obavami jsem se svěřila dnes místostarostovi Vl. Koupalovi. Zajímalo mne, zda a na jakou
dobu byly sochy zapůjčeny apod. Z našeho vzájemného rozhovoru jsem se dozvěděla, že
rovněž zhlédl tuto expozici v Borovanech. Rovněž se vyznal, že i přesto, že je o tyto
památky vzorně postaráno, má hořkost v srdci. Nyní dle jeho slov:
„Tuto hořkost ještě prohlubuje skutečnost, že s obcí, s OÚ nebylo v celé záležitosti
vůbec jednáno. Kaple a sochy jsou v majetku římskokatolické církve v Římově. Souhlas
s umístěním proto spadá do kompetence farního úřadu Římov. Tento souhlas bych jako
starosta obce určitě za jistých podmínek rovněž vydal. Na celé záležitosti mě však mrzí
jedna věc. Obec Římov nestála nikomu z nadřízených a dotčených orgánů – Jč kraj,
Památkový ústav, Jč Muzeum, Českobudějovické biskupství, ale i vedení města Borovan,
ani za přizvání k jednáním, ani vyrozumění, podání zprávy na vědomí. Byla to obec, její
občané, římovské rodiny, které se přes tři sta let starali a nadále starají spolu s knězi,
pátery o tyto památky. Po roce ´89 v době, kdy byly sochy ohroženy, došlo díky OÚ k
zamřížování otevřených kaplí. Jak se ukázalo i toto opatření nebylo postačující. Po
poslední krádeži bylo obci nadřízenými orgány mimo jiné zdůrazňováno, že je i povinností
obce starat se o tyto památky. Podílet se i finančně na jejich přestěhování z kaplí. Díky
dobrovolníkům, zaměstnancům obce, římovským firmám, pod vedením pátera Tomáše
Koňaříka byly sochy ve dvou dnech převezeny do bezpečí. Proč pocit hořkosti?! Nikdo ani
náhodou nesdělil, neřekl, jaký je další úmysl, přijďte se Římováci podívat, jak je o sochy
postaráno. Není to naše ješitnost, považuji to však za slušnost. Mám však skutečné obavy
v této dnešní neuvědomělé (atd.) společnosti, že originály soch se již v kaplích neobjeví.
Výroba kopií bude dobrá, avšak dlouholetá, nedohledná cesta. V této záležitosti bude opět
záležet na nás všech Římovácích, na jedincích, rodinách, firmách.“
Jsem ráda, že jsem se zeptala. Jsem rovněž tohoto názoru.
Kronikářka M. Bártů, Vl. Koupal

BUDIŽ POCHVÁLENO BABÍ LÉTO
Letošní léto k nám nebylo moc milostivé. Zvláště k našim školákům nebyla příznivá
celá polovina prázdnin. Přesto se našly v pozdním létě krásné dny, které se daly strávit u
vody v naší Malši, ve které výjimečně proudila opět teplá voda. Ničivé noční krupobití z 9.
na 10. července silně poškodilo úrodu zemědělcům, pěstitelům, zahrádkářům. Byl to
bolestný pohled na krajinu kolem Římova. Patřím mezi milovníky přírody. Rád pozoruji
části přírody, krajiny, proto cestuji, připravuji zájezdy pro přátele a příznivce turistiky a to
nejenom po naší vlasti, ale i do zahraničí. Z těchto cest si přinášíme krásné zážitky,
poznatky, ale též obdiv k úctě přírody, jakou mají naši příhraniční sousedé v Rakousku a
Německu. Obdivujeme jejich vztah ke krajině, jejich estetické cítění a péči. Tyto zážitky a
poznatky si přinášíme do svých domovů, do svých obcí. Procházíme-li nebo projíždíme-li
našimi obcemi, městy, vidíme velké změny k lepšímu, ale i opačně. Netečnost obyvatel,
krachující zemědělství apod. Ze všech cest se vždy rád vracím domů do Římova, to asi
každý. Do té krásné, jedinečné, posvěcené krajiny kolem Římova. Na její údržbě a
uchování se snad podílíme všichni, ale největší měrou jsou to naši zemědělci a soukromí
rolníci. Letošní „Babí léto“ bylo výjimečné, krásné, teplé, dlouho trvající. Bylo radost
chodit krajinou a pozorovat, vše co se dělo. Babí léto se po krupobití přece jenom
zemědělcům odvděčilo. Radost bylo pozorovat jejich sklizeň, která dosáhla dobrých
výnosů. Během několika málo dní prožila krajina několik změn. Od sklizně úrody
zelených, zlatých lánů přes přeoraná hnědá pole, do nově osetých zelenajících se lánů.
Lidově řečeno - byl to pěkný cvrkot našich zemědělců. Velmi pěkný pohled na sehranou
souhru techniky a práce družstevníků. Díky, že jsou pryč ty časy, kdy zůstával jen
nepořádek ze spadané slámy, sena, siláže, rozježděné zabahněné cesty a ulice. Děkujeme
za to slušné chování a přístup ke krajině, děkujeme za její utváření.
Závěrem mi dovolte popřát všem zemědělcům dobré hospodářské výsledky a hlavně
jejich odbyt v té dnešní době, která k nim není příznivá. Našim družstevníkům přeji hojné
finanční příjmy, aby se podařilo uskutečnit vhodný a přijatelný záměr využití chátrajících
staveb v areálu ZD, které nejsou pěknou vizitkou. Z pohledu krajinného není radno snad
ani dál co rozvádět.
Za redakci Vl. Koupal

DRAKIÁDA

V neděli 16. 10. 2011 se na fotbalovém hřišti uskutečnil již
6. ročník římovské DRAKIÁDY, kterou pro malé i velké
připravila Pavlína Vaněčková ve spolupráci s Pekařstvím
Martínek. Akce se zúčastnilo mnoho draků s početným a velice
starostlivým doprovodem rodičů. Fotografie a další informace o
celé akci se nacházejí na Facebooku.
Petr Mikoláš ze Římova

S P O RT
TJ SOKOL Římov, oddíl kopané. PODZIM 2011
Muži: III. třída, sk. B
KOLO DEN DATUM SOUPEŘ
ODJEZD ZAČÁTEK PODZIM
1
so
27.8. Mladé "B" - ŘÍMOV
15:45
17:00
2:1
2
so
3.9. ŘÍMOV – Dobrá Voda "B"
17:00
0:3
3
so
10.9. Boršov - ŘÍMOV
15:45
17:00
5:1
4
so
17.9. ŘÍMOV -Štěpánovice
16:30
3:3
5
so
24.9. K.Újezd "B" - ŘÍMOV
15:15
16:30
0:2
6
so
1.10. ŘÍMOV - Trhové Sviny "B"
16:00
3:0
7
8
9

so
so
so

8.10. AKRA ČB - ŘÍMOV
15.10. ŘÍMOV - Nové Hodějovice
22.10. Nová Ves - ŘÍMOV

9:15
9:00

10:30
15:30
10:15

10

ne

30.10. Lišov – ŘÍMOV

12:45

14:00

11

so

5.11.

ŘÍMOV – Včelná

0:0
1:2
2:1

14:00

Dorost: Okresní přebor
KOLO DEN DATUM

SOUPEŘ

13:30

15:00

0:5

09:00

14:30
10:00

1:2
6:5

14:00

13:0

12:30

13:45
13:30

0:2
6:0

STŘELCI
Šálek 2, Froněk, Žáček,
Koupal
Šálek
Šálek 3, Žáček, vlastní
Šálek 7, Froněk 3,Vazač,
Zbořil, Toncar
Toncar, Vazač
Froněk 3, Šálek 2, Vazač

11:30

13:00

2:3

Šálek, Froněk, Zbořil

10:00

4:2

Šálek 2, Froněk 2

ODJEZD ZAČÁTEK PODZIM

1

NE

28.8

Č.Dub - Římov

2
3

SO
NE

3.9
11.9

Římov - Ševětín
Velešín - Římov

4

SO

17.9

Římov - Pištín

5
6

SO
SO

24.9
1.10

K.Újezd - Římov
Římov - Včelná

7
8
9

SO

8.10

SO

22.10

Bukovsko - Římov
VOLNO
Římov - Boršov

Hokejbal
Odehrané zápasy nové sezóny 2. ligy AHbK ČR týmu TJ Sokol Římov VCHS:
- Pink Panthers : VCHS
5:3
- VCHS : SK Planá
1:6
- HBC Budweis : VCHS
3:5
Příští zápasy:
DATUM
29.10.
13.11.
20.11.
27.11
4.12

ČAS
10:00
10:30
9:15
10:30
10:30

SOUPEŘ
VCHS : Dříteň
VCHS : Napalm Podeřiště
Obláčci : VCHS
VCHS : Pink Panthers
SK Planá : VCHS

HŘIŠTĚ
Velešín
Velešín
Čejkovice
Velešín
Plav

Více o římovském hokejbalu a jeho historii se dozvíte na: http://hokejbal.rimov.cz/
Petr Mikoláš ze Římova

Turisté TJ Sokol Římov
připravují ozdravné zájezdy do lázní Bad Füsing v termínech: pá 4. 11. 2011,
pá 9. 12. 2011 (nebo so 10. 12. 2011).

SPOLEČENSKÉ AKCE
3. - 4. 11.
11. 11.
25. 11.
27. 11.
2. 12.
3. 12.
10. 12.

Podzimní výstavka prací dětí ZŠ a MŠ v budově školy
Svatomartinský podvečer v 17,00 pod lipami v areálu kostela Sv. Ducha
Výroční valná hromada SDH Dolní Stropnice
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na nám. J.Gurreho
Výroční valná hromada SDH Branišovice
Mikulášská zábava Obecní hostinec Dolní Stropnice
Výroční valná hromada SDH Římov
Vítání občánků, 24. 9. 2011

M AT E Ř S K É C E N T R U M V E L E Š Í N S É K L U B Í Č K O
Srdečně vás zveme do mateřského centra Velešínské klubíčko, které se nachází
v základní škole – 2. patro nad městskou knihovnou. Centrum je otevřeno každou středu
od 9:45 do 11:30 hodin, je však zapotřebí přijít nejpozději v 10:00 hodin, poté se vstupní
prostory uzamykají. Odejít můžete samozřejmě kdykoli. Program připravují maminky pro
děti od 1 do 4 let, ale navštívit nás mohou i děti mladší či starší (předškolní). S sebou si
nezapomeňte přezůvky pro sebe, své dítě a příspěvek ve výši 30 Kč za rodinu.
V letošním roce jsme pro Vás otevřeli nejrůznější kurzy – Klubíčko pro miminka,
Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacení, zdravotní cvičení pro děti
zaměřené na vadné držení těla, cvičení s flexi-bary pro dospělé, velmi oblíbené
tvořeníčko pro děti od dvou do pěti let nebo korálkování.
V listopadu se uskuteční také řada přednášek. Více informací včetně kontaktů naleznete na
www.mcvelesin.unas.cz, na stránkách FCB či ve vitríně.
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