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ŘÍMOV
Přicházejí Vánoce

a s nimi i čas oprášit vánoční ozdoby.
Nachystat stromek, zavěsit jmelí,
vybrat dárky pro své nejbližší.
A těšit se na chvíle,
kdy se sejdeme s rodinou a přáteli.

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

PROSINCOVÉ VÁNOČNÍ PRANOSTIKY
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Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
Tmavé vánoce - světlé stodoly.
Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá
naše.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.

1. prosince
• O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
• Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati.
• Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
3. prosince
• O Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.
4. prosince.
• 2. Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
• Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
• Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
• Na svatou Barboru saně do dvoru.
• Po svaté Baruši střez nosu i uší!
• Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
6. prosince
• Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
• Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
• O svatém Mikuláši snížek často práší.
• Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
• Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
13. prosince
• Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
• Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
• Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
• Svatá Lucie noci upije (a dne nepřidá).
16. prosince
• O svaté Albíně schovej se do síně.
• Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
17. prosince
• O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.
21. prosince
• O svatém Tomáši meluzína straší.
23. prosince
• Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. prosince
• Na Adama a Evu čekejte oblevu.
• Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
• Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
• Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
25. prosince
• Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
• Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
• Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
• Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
26. prosince
• Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
• Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
28. prosince
• O Mláďátkách den se omlazuje.
31. prosince
• O Silvestru papeži snížek si už poleží.
• Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
• Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
• Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
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USNES ENÍ
z 38. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 11. 11. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
















ukončení prací části kabelizace NN a VO v Dolní Stropnici;
ukončení kabelizace telefonních spojů O2 Telefonica ve Školní ulici a odstranění
části nefunkčních vzdušných přípojek. Výjimkou je ponechání 2ks sloupů se vzdušným závěsem k nemovitostem čp. 94 a čp. 172 ;
probíhající úpravy cest, příjezdových prašných komunikací do chatových osad;
přípravu žádostí o finanční granty na opravu – zhotovení živičného povrchu v ulici
Školní z fondu POV a přípravu žádosti přímo na MMR ČR o finanční grant na
odstranění škod způsobených přívalovými dešti v r. 2009 Obnova krajského a obecního majetku. Jedná se o cestu Na Padělky do chatové osady Šťastná hvězda;
zahájení těžby napadeného lesního porostu kůrovcem, na ppč. 514/1 k.ú Římov;
přednesenou zprávu – odůvodnění předsedy finančního výboru Ing. R. Máchy
Návrhu rozpočtu obce Římov na rok 2010. Návrh rozpočtu doporučuje Finanční
výbor v celkové výši 6.600 tis. Kč. Jedná se o rozpočet přebytkový (z důvodů
splácení půjčky);
a doporučuje valné hromadě SMO regionu Pomalší schválit Návrh rozpočtu SMO
regionu Pomalší na rok 2010 ve výši 100 tis. Kč v příjmech i vydáních;
informace k výstavbě sportovního areálu – hřiště TJ Sokol Římov. Kontrolami bylo
zjištěno nedodržení termínu výstavby. Finančním úřadem v Českých Budějovicích
byl vyměřen TJ Sokol Římov platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně
z poskytnuté dotace. TJ Sokol Římov podala žádosti o prominutí odvodu a dosud
nesděleného penále, dále posečkání úhrady odvodu a odvolání proti uvedenému
platebnímu výměru;
výsledky (za ¾ roku) krajské soutěže „My třídit umíme 2009“, obce od 500 do 1999
obyvatel. Římov 46. místo ze 125 hodnocených obcí;
žádost Správy a údržby silnic Jčk o úpravu připojení místní komunikace do Horní
Vesce na silnici II/155 – zhotovení nového propustku;
již druhou vzniklou havárii v kotelně MŠ. Tyto byly následně v nejkratším možném
termínu odbornou firmou a pracovníkem kotelny odstraněny;
ukončení činnosti masérky p. Ing. Zd. Blažkové ze zdravotních důvodů a vyjádřilo
poděkování za poskytované služby.

Zastupitelstvo obce souhlasí:










a doporučuje O2 Telefonica přemístění 1 ks sloupu za původní 2 sloupy v místech ke
konci Školní ulice za účelem zachování vzdušného vedení pro nemovitosti čp. 94
a čp. 172;
s uveřejněním Návrhu rozpočtu obce Římov na rok 2010 ve výši 6.600 tis. Kč;
s provedením rozpočtové změny č. 7;
s ponecháním výše vodného a stočného pro obyvatelstvo na rok 2010 v dosavadní
stejné výši roku 2009;
s uveřejněním návrhu vyhlášky obce Římov č. 1/2009, kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Římov č. 5/2003, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 12.11.2003,
ve znění obecně závazné vyhlášky obce Římov č. 1/2006 ze dne 13.12.2006;
s vyhověním žádosti Farního úřadu Římov o poskytnutí finančního daru na obnovu
a údržbu památek, restaurování mobiliáře a vzniklé náklady na následné
zabezpečení soch po vzniklé krádeži. Odsouhlasená částka 20.000,- Kč;
s požádáním o finanční grant vyhlášený Nadací ČEZ na rok 2010 - grantové řízení
pro projekt Oranžové hřiště (sportovní dětské hřiště).
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DRAKIÁDA 2009
V neděli 4. října tohoto roku se od 15:00 hodin na římovském fotbalovém hřišti uskutečnil
4. ročník DRAKIÁDY. Hlavní organizátorkou byla paní Pavlína Vaněčková a celou akci
podpořilo Pekařství Martínek Michal. Ideálnější počasí si už majitelé draků ani nemohli
přát. Bylo slunečno, ale hlavně větrno.

Někteří draci byli elegantní...

.... a někteří nepřekonávali jen výšky.

Někteří měli po celou dobu dobrou náladu.

…?
Autor textu a snímků: Petr Mikoláš ze Římova

Více fotografií naleznete na:
http://album.volny.cz/petr_mikolas/browse.php?album_id=110187&browse_page=0
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SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
V podvečer svátku sv. Martina jsme se sešli na Svatomartinské slavnosti pod lipami
v Římově již počtvrté. Příchozí byli opět v úžasu projevem Martinovi zcela vlastním –
rozdělit se s bližním i o to poslední, o plášť a skývu chleba. Sv. Martin je následné noci
blaze ujištěn Kristem, který se mu zjevil oděn půlkou pláště, a jenž říká andělům: „Tímto
pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu“.
Zvláště děti rychle pochopily, že nošení světla tmou se koná po Martinově
způsobu.... je to tak krásné, v srdci hřejivé a tak skutečné! Děti se hned o překot dělily
lámáním martinských rohlíků s nejbližšími, kterých dělením se neubývalo, ba naopak –
staly se Svatomartinskými. A radost dětí rostla, všem bylo moc dobře, Římov byl přeplněný
Svatomartinským světlem, o kterém platí „darované světlo rozdáváním neubývá, nýbrž se
šíří“.
O tom, že tato tradice se v naší obci stává stále oblíbenější, svědčí asi stovka účastníků,
kteří tak mohli prožít vskutku slavnostní večer i zářící oči dětí vzhlížející na svého svatého s
otázkou touhy: „Přijede milý Martin za rok zase?“

Role sv. Martina se tradičně ujal páter Tomáš Koňařík

Poděkování patří Karlu Tomanovi i jeho arabskému běloušovi jménem Gaius
a Pekařství Michal Martínek za výborné martinské rohlíky

Foto na stránce: R. Vysloužil
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Velký dík Obci Římov za dar na opravy.
Římskokatolická farnost Římov děkuje Zastupitelům Obce Římova na špici s panem
starostou Vladimírem Koupalem za štědrý dar 20.000,- Kč na opravu kaple Šimon
Cyrenský, na který jsme renovovali celý střešní plát. Na zdravý krov firma Dolmen-CB dala
nové laťování, novou bobrovkovou krytinu a klempířské prvky; obnovila dvě římsy, z toho
spodní římsu šikovní řemeslníci zdařile pokryli obdélníčky pracně zhotovenými
z bobrovek. Oprava bude stát 315.000,-Kč, vlastní podíl farnosti je 65.000,-Kč.
Jsme velmi vděčni svatomartinskému zasedání římovských zastupitelů, neboť svou
vstřícnost nám mocně ulehčili jařmo finančního krytí opravy střechy jmenované kaple. Pán
Bůh zaplať.

P. Tomáš Koňařík O.Cr.
duchovní správce Římova

Poděkování
V závěru roku chce Římskokatolická farnost Římov připomenout tu hrůzu krádeží
deseti dřevěných soch Římovských pašijí, kdy rabování započalo o Štědrém večeru
láskyplných vánoc. Je na místě poděkovat starostovi obce panu Vladimíru Koupalovi za
pohotovou pomoc k záchraně zbylých soch našich pašijí. Byl pohotový a tvůrčí během
jednání krizové komise, která rozhodovala o budoucnosti zůstavších soch; zjednával
snesení soch i jejich odvoz; své dovednosti dal do služeb Trpícího Krista (Passio Christi).
I okamžité finanční krytí výloh vzal na svá bedra. Pane starosto, tímto přijměte upřímné
poděkování od Římskokatolické farnosti Římov, od Trpícího Krista ať se Vám dostane
odměny skrze zvolání Pán Bůh zaplať. Firmě Prokeš chceme poděkovat za poskytnutí
nákladního auta, šoféra i ochotných jinochů, a všem nejmenovaným, kteří ochotně
přispěchali na pomoc, upřímně děkujeme.
P. Tomáš Koňařík O.Cr.
statutární zástupce farnosti

Vánoční blahopřání
My, tady v Římově se nacházíme v úžasném dění díla spásy dobrého Boha od
Vtělení, přes vrchol spasitelného díla Ukřižování, až po slavné seslání Ducha svatého
o Letnicích.
Počátek spásy je vtělení Božího syna v Marii Pannu, kteréžto se stalo v chýši dívky
z Nazareta, a my v Římově máme tento Domek, jmenujeme jej Loreto, a od r. 1650 stojí
uprostřed Poutního areálu. Domek P. Marie nemají ledaskde, a tak přesná kopie k r 1550 je
na celém světě pouze ta naše zde v Římově. V ambitech pak máme vyobrazení ze Života
Panny Marie na 34 obrazech a nemalá část těchto ikon mluví o tajemství vánoc. Již 14
generací našich předků si zbožně váží díla otců jezuitů a P. Alexia, kapucína, který vstříc
mnohým nebezpečím osobně kráčel do Nazareta a Betléma, aby to úžasné tajemství Božího
narození přinesl k co nejpřesnějšímu vyobrazení v římovských ambitech, aby se mohl lid až
do konce času co nejzbožněji účastnit Mariánského modlení – této poutě rodin.
Vánoce se slaví v rodině, v rodině fyzické i v rodině církevní, náboženské. O vánocích na přelomu věků do rodiny Josefa a Marie se rodí Boží syn Ježíš, který činí tu
Betlémskou rodinu svatou. I letošní vánoce mohou být pro každou jednu rodinu v Zemích
Koruny sv. Václava tou svatou nocí (Wei-nachten), dovolí-li Božímu synu pod jejich
střechou se zrodit a v jejich srdcích přebývat.
By se tak mohlo dít i v Římově, aby se snáze Boží příslib stal blahou skutečností
i v r. 2009 od vtělení Páně v každé jedné Římovské rodině, příjde s námi prožít Svatou noc
Božího narození nástupce apoštolů pan biskup Pavel Posád, světící biskup z Č. Budějovic,
a bude sloužit Půlnoční mši svatou v kostele Svatého Ducha.
Přeji Vám, vážení občané ctné obce Římova, požehnané svátky vánoční s vše dobré
do nového roku.
P. Tomáš Koňařík O.Cr.
váš duchovní správce
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ROZHOVORY SE STAROSTOU
Pane starosto, v posledním vydání Info listů č. 6 jsme se dočetli, že na zasedání ZO
bylo mimo jiné projednáváno chování dětí - žáků ZŠ, jejich podléhání psychotropním
látkám, kouření a požívání alkoholu. Můžete se k této problematice, která je našimi
občany skutečně kritizována, vyjádřit nějak blíže. Dlouhá léta jste působil u učňovské
mládeže, než jste přijal funkci starosty. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?
Každá generace, každý starší člověk, má sklony hodnotit chování dětí a mládeže
z toho svého pohledu, svých zkušeností, dlouhého odstupu času. Potom slyšíme …“jó za nás
když jsme byli mladí to nebylo, to je dnes hrůza, to my bychom si nedovolili ani na to
pomyslet“ apod. Po takových názorech, zaplať Pán Bůh, lidstvo nevymřelo. Každá doba má
své specifika, přináší jiné vymoženosti, prostě řečeno svět jde stále dopředu. Na dnešní
mládež dnes působí mnohem silněji různá masmédia, mají mnohem snazší přístup ke
všem vymoženostem, ke všemu poznání, které bylo v minulosti tabu. Děti a mládež jsou
přibližně po svém desátém roce velmi zvídavé, chtějí vše poznat, vše okusit. Dospělí si musí
připustit, že okolí dětí je silně obklopeno různými možnostmi lehkého přístupu k drogám,
návykovým látkám, alkoholu, tabákovým výrobkům, lze zařadit i hrací automaty apod.
Těch nástrah a zvláště těch negativních je dnes přespříliš. Tyto nástrahy nelze nikdy
zlikvidovat mocensky. Nejúčinnější pomocí je, co nejvíce snížit poptávku po drogách
(a dalších), a to je úkol každého z nás. Plná odpovědnost výchovy nadále spočívá na
dospělých, především na matce a otci, na zdravé rodině. Nelze ponechávat vše jenom na
škole a následně na partě kamarádů, masmédiích apod. U dětí musíme vytvářet, vštěpovat
jim morálně charakterové vlastnosti a ne je nechat, jak se říká, na pospas ulici. Mít od
nich pokoj, protože já mám především své starosti, své problémy, tak si je musíš vyřešit
sám(a). Je přirozené, že děti chtějí poznávat a vše si vyzkoušet a to někdy i za cenu
vydírání a různého vynucování. Takové byly i předcházející generace. Bohudík, dnes si
převážná většina lidí uvědomuje ty záporné stránky, které mají negativní vliv na dnešní
děti. Proto ten podiv občanů, který vlastně dospěl až do žádosti o pomoc zastupitelstva
obce. Všichni máme děti a v drtivé většině je máme rádi. Nenecháme na ně dopustit. Každý
z nás je pevně přesvědčen, že ty vlastní děti jsou opravdu ty nejlepší. Jsou to prostě
„Zlatíčka“. Já jako dědeček jsem o těch svých vnoučcích naprosto přesvědčen, jako vy
ostatní. Jako bývalý pedagog však musím tento názor silně opravit. Děti jsou v drtivé
většině všechny stejné a byly i v minulosti. Kdo z nás si nezakouřil, kdo z nás neochutnal
alkohol. V dřívější době nebylo tolik negativních nástrah, přístup k omamným látkám,
a o sexu bylo ve škole zakázáno mluvit apod. Rodiče nás vychovávali v duchu svých předků
desaterem, které bylo na prvém místě. Stále platí a to i pro dnešní dobu že, za výchovu jsou
plně zodpovědní rodiče, prarodiče a všichni dospělí kolem vyrůstajících dětí. Bohužel si
někteří rodiče toto nechtějí uvědomit. Nemají čas, nebo jsou skutečně přesvědčeni, že vše
je v dokonalém pořádku. Nechtějí vědět, nechtějí vidět, co dělají děti ve svém volném čase.
Jsou tak pohodlní, nebo přesvědčení, že to co všichni vidí se jich naprosto netýká? Stačí se
poohlédnout po obci kam děti chodí, kde po nich zůstávají nepěkné stopy. Není to jen
v autobusové čekárně, na hřišti u ubytoven, pod mostem, v areálu ZD a pod. Nedávám vinu
jen některým jedincům. Každý jsme měli, každý má a každý bude mít problémy se svými
dětmi. Jen si je musí každý připustit, přehodnotit a začít pracovat na nápravě. Každé dítě
vyroste, ale nestačí, že je zdravé, což si přejeme všichni. Zdravé by mělo být i po té stránce
duševní, mít co nejvíce dobrých charakterových vlastností. Když tomu tak není, tak se
najdou i takoví rodiče, kteří hledají vinu na někom jiném. Mnohokrát jsem se setkal
i s názorem, že za to může ten či onen zastupitel, ale především starosta. Důvod?, protože
o tom již ne jedenkrát ZO jednalo. Když jako starosta někoho z dětí napomenu za nějaké
špatné chování apod. ihned poznám, že se to rodičům nelíbí, mračí se, protože Zlatíčko
doma přesvědčí rodiče, že to okřiknutí od starosty bylo neprávem, že to udělal někdo jiný.
Co si to vůbec starosta na naše děti dovoluje. Z dlouholeté praxe vím, že se vysvětlování
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rodičům a poukazování na záporné stránky jejich dětí velmi špatně vysvětluje. Rodiče se
nenechají jen tak snadno zviklat ve svém názoru, přesvědčit se o pravdě.
Z tohoto pohledu zastupitelé zvolili jinou cestu. Cestu pomoci rodičům při výchově
dětí. Sdělit rodičům co by měli vědět, jak si poradit při sebemenších začínajících
problémech. Za tím účelem se uskutečnila beseda s psychologem na téma Rizika
výchovných procesů v dospívání v mimoškolní činnosti, sociálně patologické chování dětí
a mládeže. Na besedu byla pozvána široká veřejnost a zvláště rodiče všech dětí, které plní
základní školní docházku. Je škoda, že pozvání přijalo jen několik rodičů. V každém
případě slova psychologa se setkala u všech posluchačů s dobrou odezvou. Beseda
pokračovala i po oficiálním ukončení a všichni se shodli na tom, že se rádi účastní dalších
možných besed – porad.
Uplynulo 20 let ode dne, kdy se zhroutil totalitní režim. Myslíte si, že nabytou
svobodu jsme zvládli dobře? Že jsme využili všech možností, které nám nabízí
demokracie? Co to přineslo Římovu?
V těchto dnech slavíme 20 let od pádu komunismu. Mnohým z nás se vybaví
vzpomínky na ty chvíle, které ztrhli většinu národa skoro až do euforie. Ty převratné
změny nastaly především díky mladým lidem, díky vysokoškolákům. Přidali se umělci,
intelektuálové, středoškoláci i učňovská mládež. Starší generace přistupovala trochu
opatrněji a uvážlivě, zvláště mimo Prahu a další velká města, ač si dlouhá léta přála, aby už
to konečně prasklo. Ta dlouho očekávaná svoboda přišla tak náhle až nečekaně. To co
jiným generacím trvalo dlouhá léta a v mnohých případech přes válečná léta nesmírných
obětí. To jsme my měli v jednom okamžiku. Touha lidí po svobodě byla vysoká. Do nového
roku 1990 jsme již vstupovali jako svobodní občané.
Vaše otázka zněla, zda jsme zvládli nabytou svobodu. Svoboda to je vlastně
odpovědnost za vlastní život. Před námi se otevřely dveře různých možností. Tyto kroky
jsme zvládli dobře. Ale o svobodu se musí stále usilovat – bojovat. Každý jedinec si musí
uvědomit, že svoboda patří k těm nejcennějším právům, které má. Proto si ji musí cenit a
vážit. V dějinách našeho národa tomu tak nebylo. 20 let v porovnání s historií národa je jen
malý zlomek. I v tom dnešním překotném žití je to poměrně dlouhá doba skutečné
svobody, protože historicky takovou dobu nenajdeme. Nenechme se o svobodu připravit.
Někdy si uvědomujeme, že jako národ potřebujeme pevnou ruku, pevný řád. Ano, ale
nedopusťme, aby se tak stalo umožněním vzestupu silám v čele s osobou typu např.
diktátora apod.
Nyní již k té druhé otázce týkající se demokracie. Vyspělým státům trval přechod
k demokracii dlouhá léta, ba i staletí např. v Anglii. Demokracie se dá vykládat různě.
Mnozí z nás zažili lidově demokratický stát, nazývá se tak třeba i Severní Korea. My jsme
vlastně spadli do vyspělé demokracie rovnýma nohama. Na to nejsme připraveni, k tomu
jsme nebyli celá léta vedeni, spíše naopak. Potom si každý vysvětluje demokracii po svém,
jak se to komu hodí. Nad ostatními hodnotami, duchovnem převládá materialismus. Takže
jednoduchá odpověď. Demokracii jsme nezvládli a nezvládáme. Opět čekáme na nějakou
chvíli, na zázrak, kdy někdo přijde a řekne takhle už to dál nejde, bude to tak a tak. Díky
svobodě jsme se rozhodli pro vstup do EU a NATO. Jsem za to velmi vděčný, protože je to
naše velká pojistka, abychom opět jako národ nešlápli a nesklouzli někam do vedlejší slepé
koleje. Mám pocit, že v nich stejně občas jedeme. Naskýtá se otázka: co proto vlastně
udělat?: Začít se chovat jako skutečný občan, začít ctít a dodržovat zákony. I když jsou
některé pochybné. Nezávidět druhému, když se mu daří lépe než mě samému. Je svoboda,
může si to zkusit každý. Nedávat na sliby některých politiků, které stejně nemohou splnit.
Musíme stále myslet na budoucnost našich dětí, nelze žít na jejich úkor, žít na dluh.
A ohlédneme li se za těmi 20ti lety a to ne jenom u nás v Římově, nemusíme vidět jenom
zápory, ale vidět i klady. Většina z nás (údajně asi 2/3 obyvatel) je přesvědčena, že dnešní
režim je lepší než předlistopadový. Je všeobecná spokojenost možností, které byly za
totality nedostupné. Každý, kdo chce, může něco vlastnit, může něčeho dosáhnout, určit si
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svůj životní cíl. Jsme v Evropě a snažíme se srovnat krok. K těm záporným určitě patří
hodnocení pořádku ve společnosti, po všech stránkách. Určitě je to též otázka bezpečnosti
občanů, bezpečnosti majetku (viz zcizené sochy u nás v Římově). Nepříznivý je i názor na
mezilidské vztahy. Možná, že bych mohl jmenovat dál. V předcházející stati jsem se
vyjadřoval k výchově dětí. I to s tím úzce souvisí. Obec to je jedna velká rodina. Tu
zodpovědnost k obci i k ostatním spoluobčanům máme všichni, jako v rodině.
Děkuji za rozhovor.

Rozmlouvala M. Bártů

KOMUNÁLNÍ ODPAD - Významná zátěž i pro naší obec!
S postupným zvyšováním životní úrovně naší společnosti se stává stále větším
problémem organizace likvidace komunálního odpadu.Stoupá jeho množství a s tím
samozřejmě stoupají i nároky a náklady na jeho likvidaci. I tomu nejméně pozornému
občanovi jistě neuniká jaké jsou problémy s komunálním odpadem především tam, kde je
velká koncentrace obyvatel. Postupně se stává problém odpadu nosným i v menších
obcích.
Jednou z nejvyšších položek rozpočtu naší obce jsou v současné době náklady na
sběr a svoz komunálního odpadu a je nutné konstatovat, že tyto náklady každým rokem
postupně narůstají. Za rok 2008 činily tyto náklady již 786 tis. Kč, z toho obec doplácela
317 tis. Kč (což je doplatek na osobu nebo nemovitost ke 480 Kč poplatku za komunální
odpad 300 Kč z obecního rozpočtu). Do konce letošního roku lze předpokládat, že
nákladová položka na sběr a svoz komunálního odpadu bude již činit 1,060.000 Kč pro
naši obec. Tyto náklady na občana event. nemovitost tak budou činit v letošním roce více
než 1.000 Kč. Celková situace se tak pro rozpočet naší obce stává zejména v době významně snížených daňových příjmů vyplývajících z následků ekonomické krize postupně
neúnosnou. Pro rok 2010 vstupuje v platnost nová Obecní vyhláška č. 1 o poplatcích za sběr
a svoz komunálního odpadu, která stanoví zvýšení poplatku na osobu (nemovitost)
o 20 Kč, což znamená zvýšení z dosavadních 480 Kč na 500 Kč, tedy na maximum, které
umožňuje zákon. Jak je z předcházejícího jistě každému jasné, ani toto zvýšení poplatku
nemůže stále se zvyšující nároky na náklady na odpad z obecního rozpočtu vyřešit.
Kde tedy hledat příčiny prudkého nárůstu nákladů na odpad v naší obci
a jak tomuto nárůstu zamezit?
Především došlo k významnému zvýšení poplatku (ze zákona a pravidel EU) za
ukládání odpadu na skládkách, což je položka ze strany obce a našich obyvatel
neovlivnitelná. Došlo i k nárůstu finančních prostředků na mzdy a kilometrovné na straně
svozové firmy a i když tento náklad netvoří podstatnou složku celého nákladu, bude ze
strany obce nutné uvážit i event. konkurenční nabídky jiných svozových firem. Další
formou ušetření nákladů v tomto směru je důsledné třídění odpadu a zřízení dostatečné
kapacity míst pro separovaný odpad, protože poplatky za svoz separovaného odpadu jsou
menší než ukládání odpadu na úložiště a v některých případech je realizován i částečný
výkup některých separovaných surovin. To ovšem znamená pečlivé třídění odpadu
v nádobách pro tento účel určených i v kontejnerech na sběrovém dvoře a neukládání
odpadu s možností separace do popelnic.Do popelnic a kontejnerů neukládat zeminu
a kompostovatelné materiály, stavební suť a podobně. Co lze ekologicky kompostovat,
kompostovat na zahrádce či na sběrovém dvoře, co lze ekologicky spálit (dřevo, listí apod.)
spálit na ohništi sběrového dvora. Samozřejmě nelze pálit plasty, lamináty, pneumatiky,
oleje, ředidla a podobné látky jejichž exhalace výrazně zhoršují životní prostředí.
Stále zůstává významným faktem, že největší nárůst nákladů je v oblasti sebraných
odpadů v obci a nárůst nákladů na odstranění velkoobjemového odpadu v kontejnerech na
sběrovém dvoře. Do kontejnerů a popelnic není vhodné ukládat zeminu, železo, lednice,
televizory, počítače atd. Vše co je nutné zařadit do tzv. nebezpečného odpadu (laky, ředidla,
autobaterie, monočlánky atd) je nutné střádat na dny svozu nebezpečného odpadu, které
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jsou realizovány 2 x ročně, v dubnu a v říjnu. Železný odpad je nutné rezervovat pro
organizovaný svoz železného odpadu.
Na tomto místě je také vhodné připomenout, že při nákupu nového elektropřístroje
je možné odevzdat starý již nepoužívaný přístroj příslušné prodejně, která je povinna starý
přístroj bezplatně přijmout k likvidaci, stejně jako je povinna každá lékárna přijmout
k likvidaci prošlé léky.
T.č. se snažíme přijmout i příslušná opatření, aby na náš sběrový dvůr neukládali
odpad občané a firmy z jiných obcí, což je rovněž zejména v poslední době velice významný
problém a obec v tomto směru žádá všechny spoluobčany o spolupráci. Sběrný dvůr se totiž
neutěšeně plní zejména stavební sutí a vytipovat náhradní lokalitu k ukládání stavební suti
se zatím nedaří.
Ze všech výše uvedených důvodů si dovoluji jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce požádat všechny naše spoluobčany o spolupráci, abychom postupně nebyli
zavaleni odpady nebo na jejich likvidaci nevyčerpali finanční prostředky v poslední době
tak omezené, které je tolik potřebné uplatnit jinde ke zkrášlení naší obce.
MUDr. Lubomír Zdařil
Komise pro životní prostředí, ZO Římov

SPOLEČENSKÉ AKCE
4.12. Výroční valná hromada SDH Branišovice
5.12. Mikulášská zábava Obecní hostinec D. Stropnice
12.12. Výroční valná hromada SDH Římov
18.12. „Zpívejme koledy“, předvánoční posezení Hostinec Pod Ořechem
20.12. „Zpívejme koledy“, předvánoční posezení Obecní hostinec D. Stropnice
21.12. Setkání s dětmi MŠ a ZŠ u vánočního stromu – 10,00 hod.
21.12. Prodej vánočních kaprů
27.12. Tradiční povánoční „odmašťovací“ výstup na Kleť
29.12. Tradiční soutěž „O nejlepší římovský zelňák 09“, Hostinec Pod Ořechem
31.12. „Silvestr 2009“ ve všech hostincích v obci

PLESY 2010
22.1.
30.1.
6.2.
19.2.
23.2.

Reprezentační podnikatelský ples
Hasičský ples v Dolní Stropnici
Hasičský ples v Římově
Sportovní ples
Tradiční římovské masopustní úterý

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
24.12.2009
25.12.2009
26.12.2009
27.12.2009
31.12.2009
01.01.2010
02.01.1010

čtvrtek
pátek
sobota
neděle S
čtvrtek
pátek
sobotaT

Štědrý den
Hod Boží
sv. Štěpán
vatá Rodina Nazaretská
Silvestrovská pobožnost
Nový rok
říkrálová sbírka
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23:59 hod
8:30 hod
8:30 hod
8:30 hod
18:00 hod
8:30 hod
10:00 hod

COMMUNITY POLICING
Pojem community policing se v praxi naší policie během posledních let střídavě
objevuje a zase mizí, aniž by současně zmizel i jeho obsah. Ten je totiž srozumitelný,
nadčasový a pro každého policistu přijatelný. Zatímco, jak se zdá, v západní Evropě pojem
zdomácněl a mezi policisty je známý jako zastřešující pro řadu různých postupů
zohledňujících komunikaci s občany, mezi našimi policisty se zatím příliš neujal. Tomu, co
představuje, říkají totiž obvykle jinak.
Co je community policing?
Community policing může jednak znamenat komunitní přístup k policejní práci,
policejní práci orientovanou na službu veřejnosti, anebo společenskou policejní činnost.
Zatímco předmětem zájmu tradičních policejních strategii je protiprávní chování,
předmětem zájmu community policing jsou následky, které kriminalita způsobuje, vzniklé
škody a potenciální hrozby.
Jednoduše řečeno je to souhrn takových policejních přístupů, které dokáží
identifikovat a pojmenovat řadu problémů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti.
V návaznosti na označení jevů pak policie navrhne možnosti opatření jevům předcházející,
a to nejen vlastních, tedy policejních, ale i takových, na kterých se bude podílet široká
veřejnost. Na základě komunikace mezi všemi zmíněnými – tedy policií i veřejností,
vznikne řada aktivit, které jsou zaměřené především na odstraňování příčin těchto
problémů. Policie se tak chová proaktivně, předchází kriminalitě tím, že navrhuje na
základě svých znalostí a zkušeností taková opatření, která jí zamezí už při jejím vzniku.
Pojem, jak je zřejmé, nemá ani jednotnou definici, ani jednotný obsah a může se stát,
že si pod ním každý zasvěcenec představí něco trochu jiného. Někoho ihned napadne „Aha,
tedy prevence!“, jiného „To je obchůzkář, který zná svůj okrsek a lidi v něm……..“, další
„Znamená to snad, že do policejní práce mluví kde kdo?“. Je to tím, že community policing
je spíš filozofie než taktika nebo nějaký specifický přístup. A jako filozofie také pracuje
s určitým teoreticky odůvodněným názorem na své okolí a postavení člověka – v tomto
případě policisty – v něm. Koncept je vždy naplňován v lokálních variantách, které spojují
(mimo jiné) tato základní východiska:
- Policejní práce orientovaná na službu veřejnosti nenahrazuje standardní práci
policie na základních útvarech, ale doplňuje ji a významně usnadňuje.
- Policisté jsou k proaktivní činnosti motivováni částečným přenesením
zodpovědnosti za bezpečnostní situaci v „jejich“ lokalitě, s čímž souvisí i relevantní část
rozhodovacích pravomocí.
- Preventivní aktivity jsou stejnoměrně delegovány na každého policistu v rámci jeho
běžných služebních povinností.
- Mou snahou je a bude, aby v lokalitě působili dlouhodobě stejní policisté, aby měli
dostatek času získat dobrou místní znalost a aby občané mohli dobře poznat „svého
policistu“.
npor. Bc. Jiří Hájek
vedoucí oddělení
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TJ SOKOL ŘÍMOV VCHS ( rekreační sport )
pořádá
v sobotu 19. 12. 2009 v Římově, v sále restaurace Pod Ořechem

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE.
Prezentace účastníků se uskuteční v 9:30 hodin.
Začátek turnaje v 10:00, předpokládaný konec v 17:30.
Startovné 100,- Kč.
Turnaj je otevřen všem hráčům a hráčkám nad 15 let.
Účast, prosím, potvrďte
na e-mailové adrese: petr_mikolas@volny.cz
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