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Masopustní veselice veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede!
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři,
Doufáme, že jste všichni šťastně a ve zdraví prožili vánoční svátky, a nyní nám
všem nastal zase již normální koloběh života se všemi svými klady i zápory. To ale k tomu
patří, a tak Vám ještě jednou přejeme ať těch kladů je co nejvíce a hlavně ať Vás po celý
rok provází pevné zdraví a optimismus.
Jelikož to v minulém čísle bylo trochu nesrozumitelně popsáno ještě se vrátím
k informacím, které Vám budou na začátku roku potřebné a užitečné.
I pro letošek je počítáno s velkým kontejnerem na trávu a jiný odpad ze zahrady.
Zelený kontejner bude přistaven na obvyklém místě a to od začátku března. Spolu s ním
zde budou i kontejnery na větvě a ořez. Žádáme občany o svědomité třídění těchto
materiálů a to větvě do modrých a tráva a listí do zelených.
Stále platí pro domácnosti , že ten kdo bude mít zájem o hnědou popelnici na bioodpad ,
tak to nahlásí při placení poplatku za odpady pro letošní rok. Poplatek je i letos neměnný a
to 550 za osobu. Popelnice i svoz je pak již v ceně poplatku.
Na začátku dubna přivítáme naše nové občánky a tímto prosím o rodiče o přihlášení
k této akci a to telefonicky nebo mailem.
Ing. Miroslav Slinták, starosta, a Vaši zastupitelé

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 16. 12. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s předloženým návrhem rozpočtu obce na rok 2016. Návrh rozpočtu je vyrovnaný.
Celkové příjmy 9,100.000,- Kč, a výdaje 9,100,000,- Kč. a to bez výhrad. ZO
schvaluje rozpočet obce na r. 2016 jako vyrovnaný;
- s předloženým návrhem rozpočtové změny č.5 (závěrečná úprava rozpočtu);
- s ponecháním částky za svoz pro občany stejný jako v roce 2015;
- s došlým návrhem cen vodného a stočného pro rok 2016 předložený spol. Čevak
a.s. a souhlasí se změnou přílohy k vyhlášce č.1/2011 k úhradě vodného a
stočného, kde nedochází k navýšení obou složek a to :
částka 36,50 Kč …………zůstává…... 36,50 Kč u stočného
částka 31,99 Kč …………zůstává……31,99 Kč u vodného
a u pevných složek vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku
vodoměru mění
částka 350,-Kč pro vodné na rok 2016
částka 455,- Kč pro stočné na rok 2016
Všechny hodnoty jsou uvedeny v současné platné sazbě bez DPH
Cena stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové
vody,studna) je cena 1m3…..42,91Kč/m3
- se záměrem J. Z, Pašinovice týkající se směny obecních pozemků parc. KN
1111/12 (272 m2),1111/21 (248 m2) a 1103 (752 m2) za pozemky parc. KN
2177/40 (682 m2) ,vše v k.ú. Dolní Stropnice, které jsou ve vlastnictví žadatele.
Směnou výše uvedených pozemků budou srovnány stávající přístupové cesty v této
lokalitě. Žadatel doplatí rozdílovou částku dle znaleckého posudku a také náklady
s jeho pořízením;
- se záměrem paní R. F. z Č.Budějovic týkající se pronájmu části obecního pozemku
1532/1, který je v blízkosti rekr.chaty č.e.105, která je v jejím vlastnictví;
- s odprodejem pozemku č. 396/27 49 m2 panu I.S. u Č. Budějovic za cenu 270,-Kč/m2;
- s žádostí týkající se přijetí sponzorského daru od MS Mokrý Lom;
- s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD v Římově
č.p.247 pro L.K, Římov. Pro vyplacení příspěvku budou doloženy potřebné daňové
doklady a ověření skutečného stavu;
- souhlasí s podáním žádostí o dotaci z dotačních programů Jihočeského kraje (úprava
hasičské zbrojnice, oprava pomníku obětí sv. válek, prodloužení vodovodu a
kanalizace v osadě Kladiny).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- a nemá připomínek k předloženému návrhu rozpočtu SMO Pomalší na rok 2015,
v příjmech 562,8 tis. Kč a výdajích 430 tis. Kč;
- najmenování inventarizačních komisí pro závěrečné inventury 2015
Hlavní inventarizační komise:
Ing. Miroslav Slinták, Ing. Lukáš Babka, Ing. Radek Mácha, Ing. Tamara Fuxová,
Jan Carda, Lenka Petrová.

Služby: Ing. Jan Panocha, (pro D. Stropnici Mgr. Marcela Krychová), hostinští –
vedoucí
SDH: MUDr. Jan Carda + starostové sborů a jejich zástupci
Knihovny: v osadách Ing. Miroslav Slinták, Marie Hlachová
Mgr. Marcela Krychová, František Hamberger
Římov + muzeum, tábořiště: Mgr. Ester Šnajdrová, Vilém Bártů,
Gerhart Höchtl,
ZŠ, MŠ: Ing. Pavlína Vaněčková, Mgr. Jitka Pražáková, Alena Prokešová, Marie
Tilovová
Správa obce - sklady: Pavel Crkva, Tomáš Kohout Štefan Labaj, Jaroslav Thiele
Správa obce - OÚ: Ing. Miroslav Slinták, Jan Carda, Lenka Petrová
- rozhodnutí starosty o pronájmu obecního bytu(garsoniery) na č.p. 19 v Římově pro
pana D.V, Školní 52, Římov , záměr byl zveřejněn;
- došlé výsledky soutěže obcí „Jihočeši třídí odpady“ za rok 2015, kde se obec
pravidelně umisťuje v první polovině výsledkové listiny;
- pozvání římovských občanů na předvánoční i mezi vánoční společenské akce ,
jejichž termíny byly zveřejněny v inf. listech a na plakátcích;
- došlý dopis spol. Eurovia týkající se nekvalitního provedení opravy komunikace
v ulici K Trojici. ZO nesouhlasí s návrhem a vyzve Eurovii k předělání celé
komunikace.

USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 20. 1. 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s vyřazením nepoužitelného majetku obce tak, jak vyplynulo z návrhů jednotlivých
inventarizačních komisí. Na jednotlivé položky byly sepsány protokoly o vyřazení
majetku. ZO souhlasí s odpisem nepoužitelného majetku v celkové výši 186.797 Kč
(jedná se obecně o drobný dlouhodobě nefunkční a nepoužívaný majetek);
- s inventarizací majetku obce a zároveň schvaluje účetní odpisový plán pro rok 2016;
- se záměrem p.R. F. týkající se pronájmu části obecního pozemku 1532/1 o výměře
300 m2 a části pozemku 1542/1 o výměře 50 m2, které jsou v blízkosti rekr.chaty
č.e. , která je v jejím vlastnictví.ZO obce stanovuje pronájem ve výši 7,-Kč/m2.
Záměr pronájmu byl zveřejněn;
- s obsahem darovací smlouvy , kde předmětem daru je pozemek parc.č. KN 15/23 .
Dárcem je Římskokatolická farnost Římov;
- s provedením a zpracováním PENB (posouzení energetické náročnosti budov), které
jsou od 1.1.2016 poviností pro obce a jejich nemovitosti, zejména ty, které jsou v
pronájmu a ty , kde je CEVP vyšší než 500 m2;
- s pořízením zabezpečovacího systému pro ZŠ a MŠ Římov , tak jak stanovují
současně platné předpisy pro školská zařízení;
- s návrhem, aby dotace na obnovu a opravu fasády byla poskytnuta jednorázově a to
pouze pro stávající RD. Na novostavby tato nebude poskytnuta.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci starosty o nutné revizi případně zrušení některých obecně závazných
vyhlášek obce Římov. Funkčnost a nutná revize bude prověřena kontrolním
výborem;
- podepsání smlouvy starostou obce na prodloužení užívání bytové jednotky na rok
2016 pro nájemce Restaurace a penzion Malše p.J. M.;
- žádost pana J. B. , Branišovice 15, Římov umožnění přístupu k jeho pozemkům v
k.ú.Branišovice u Římova. ZO konstauje , že v uvedené lokalitě nemá , ani nevlastní
žádné pozemky, které by plnily funkci cesty. Tyto jsou v soukromém vlastnictví;
- informaci o zápisu žáků do 1.třídy Základní školy Římov, které proběhlo
15.1.2015. Zápisu se zúčastnilo celkem 13 dětí, u některých z nich je uvažován
odklad školní docházky;
- poděkování farnímu úřadu v Římově, všem malým i dospělým koledníkům za
uspořádání letošní “ tříkrálové koledy„ kde se podařilo vybrat bezmála 22 tis Kč.
Poděkování také občanům Římova a osadě Krasejovka;
- informaci o uspořádání a současně pozvání na reprezentační obecní ples, který se
bude konat v pátek 22.1.2016. Další společenské a kulturní akce budou zveřejněny
v informačních listech obce Římov;
- informování o nadcházejícím masopustním veselí, které začne s sobotu 6.2.
Římovským masopustem s „Doudlebskou koledou, vše vyvrcholí tradičním
„Římovským masopustním úterým“ dne 9.2.2016 v sále Restaurace Malše, poté
bude následovat v neděli 14.2. „Dětský maškarní bál“.

ŘÍMOVSKÝ ZELŇÁK 2015
Příznivci soutěže „O nejlepší římovský zelňák“ se tradičně sešli v sále „Pod
Ořechem“ 29. 12. 2015 opět v hojném počtu. Místní i přespolní napekli a donesli celkem
28 vzorků zelňáků.
Desetičlenná
porota
pod
vedením Tomáše Hluštíka byla i
tentokrát
mezinárodní,
jednotlivé vzorky ochutnala a
bodově
ohodnotila.
Každý
účastník soutěže byl pak
odměněn
malým
dárkem.
Letošní výsledek byl o to
překvapivější, že tradiční českou
pochoutku
dovedl
nejlépe
připravit Angličan (i když ten je
tu vlastně již jako doma :-) Al,
gratulujeme!
Všem zúčastněným patří velký dík za prima zábavu, již nyní se těšíme na příští ročník.
Pavlína Vaněčková

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat Obci Římov, Jihočeskému kraji, firmám E-ON a EGE a panu
senátoru T. Jirsovi za finanční podporu, díky které jsem se mohl účastnit Mistrovství světa
Karate WKF 2015 v Indonésii v Jakartě. Cílem akce bylo postoupit v eliminačních
kolech této nejprestižnější soutěže Karate. Nastupoval jsem do jedné z nejobsazenějších
kategorií z celé soutěže. Bylo
zde 62 závodníku z celého
světa. Bohužel jsem vypadl
v eliminačních kolech se
závodníkem z Anglie. Tento
závodník poté vypadl v boji o
finále, a tak můj postup do
repasage (k boji o 3. místo)
byl ztracen. Jelikož toto bylo
mé první Mistrovství světa,
odnesl jsem si odtud mnoho
užitečných zkušeností, které
jsem uplatnil ihned v další
soutěži Mistrovství ČR v
Ostravě a obhájil titul mistra
ČR (U21 -78 Kg) a navíc jsem přidal seniorský titul (+18 let -84Kg).
Jiří Krych, Dolní Stropnice

MALÁ STATISTIKA

ZA ROK 2015

Narození v roce 2015
Panocha Jan
Dudák David
Stupková Eliška
Langer Eliáš
Roučková Nela
Fikejsová Barbora
Voců Amálie
Rytířová Štěpánka

Římov
Betlém
Branišovice
Římov
Svatojanská
Římov
Do Boru
Římov
Školní
Římov
Svatojanská
Dolní Stropnice
Římov

Úmrtí v roce 2015
Bican Václav
Krištofová Anna
Mikeš Hynek
Moravcová Marie
Motyčák Jan
Panuš Jan

Dolní Stropnice
Římov
Římov
Římov
Římov
Dolní Stropnice

TURISTÉ TJ SOKOL ŘÍMOV
oddíl rekreačních sportů připravil pro všechny členy a příznivce turistiky
na rok 2016 tyto akce
26.2.; 18.3. Bad Füssing
23.4. Šumava Špičácké sedlo – Lam (nebo Smrčina)
21.5. Drachenwald – Dračí stěna nad jezerem Mondsee
11.6. Kalbling (Liezen)
17.6. – 26.6. cyklovýlet „Černá Hora“ s CK Saturn
www.cksaturn.cz
– Boka Kotorska, Kotor, Cetinje, Skadarské jezero - Virpazar
15.8. – 20.8. šestidenní zájezd „Krušné Hory“
ubytování Pension Mikuláš – Mikulov Bouřňák www.pensionmikulas.cz
10.9. Totes Gebirge - Hinterstode
22.10. Podzimní toulky
4.11.; 2.12. Bad Füssing
26.11. Posezení příznivců turistiky
26.12. Setkání na hradě Velešín
27.12. Odmašťovací vejšlap na Kleť
Přihlášky a bližší informace:
Koupal Vladimír
koupal.vlad@volny.cz tel 606 606 668
Ing. Bicek Václav
bicek.vaclav@seznam.cz tel 736 161 542
Před konáním akcí budou vydány informace. Změna programu vyhrazena.

V Y B R Á N O Z K R O N I K Y před 100 a 50 lety
Rok 1916
Koncem roku 1916 nastal velký nedostatek drobných kovových peněz, takže vláda dala do
oběhu nové papírové jednokoruny železné dvacetihaléře a dvouhaléře.
Rok 1966
V měsíci březnu byla u nás výstava nábytku instalovaná v restauraci Malše.
30. března byla spáchána opět krádež v našem kostele. Odcizeny byly dva páry andělíčků
v ambitech z oltářů a socha Jana Nepomuckého nad vchodem do kostela.
Pachatelé se nechali uzamknout při večerním zvonění v kostele. Kostelník druhý den ráno
zjistil krádež.
Nejen Praha je známa svým „Podskalím“ , ale máme jej i zde my v Betlémě. Možno říci,
že celý Betlém stojí na skále. Jedná se o 7 domků, z nichž nejzajímavějším je domek čp.
47 a jeho obyvatel 95-ti letý Felix Římovský.
Prostranství před MNV je uzavřeno novým ozdobným kovovým plotem, dále je upraven
parčík před restaurací Malše a tento prostor byl také vyasfaltován.
Jak již bylo zmíněno v březnu byla letošního roku spáchána krádež. Dle posledních zpráv
bezpečnost tuto partu kostelních zlodějů zneškodnila. Tato skupina kradla nejen
v kostelech, ale také v muzeích. Odhalen byl též překupník, který kradené věci kupoval a
prodával do zahraničí.

Předělává se dřevěný dvojkrámek u kostelní zdi na čekárnu ČSAD. Jedná se o bývalé
krámky Petrů a Martínků.
Na parcele JZD začínají se stavět bytové jednotky pro členy JZD. U transformátoru začíná
stavět dvouposchoďový dům Jaromír Bauer.
V červnu začala úprava lékařské ordinace a to výměna oken a úprava vnitřních prostor.
V neděli 19. června projížděla Římovem historická vozidla vyrobena do roku 1930. Závod
byl filmován a jel se na trati Č. Budějovice – Římov – Č. Krumlov – Hluboká n/Vltavou.
Svépomocí byl upraven chodník před školou a rodičovské sdružení vybavilo školu a to
bojlerem, ledničkou a gramorádiem.
O naší kroniku je zájem, jak dokazuje návštěva redaktorky Zemědělských novin Jiřina
Dumasová a Jaroslav Pešek z Jihočeské pravdy a Nového života.
MNV vlastní turistickou noclehárnu, kterou pronajímá TJ Sokola za symbolický nájem
500,- Kčs ročně. To je jedna stránka věci. Druhá, ta stinná je ta, že Sokol, ač vydělává
slušné peníze, činí málo pro to, aby příslušníci jednotlivých zájezdů dodržovali noční klid.
Na což si stěžují občané žijící ve středu Římova.
Začátkem měsíce srpna začalo se s opravou sokolovny čp. 24. Stavbaři, kteří provádějí
výstavbu bytových jednotek opravují ve volném čase sokolovnu. Na sokolovně se dělají
omítky, nové komíny a okapové roury.
V září se konala tradiční pouť. Na této pouti je patrné, že rok od roku jsou poutě méně
navštěvovány. Přijede sem hodně poutníků, kteří vykonají pobožnost a zase hned odjedou,
ale ti, co přijedou na noc, nemohou sehnat ubytování. Dříve zde bývalo 10 hostinců
s ubytováním, nyní pouze jeden. V soukromí je nikdo neubytuje. Kde jsou ty časy, kdy
v Římově bývalo krámků a krámů od Perníkářů čp. 14 po celé délce silnice až ke Třem
sedlákům. Za pátek až neděli přicházelo pěšky na pouť až 20 000 poutníků. Dnes 500 až
800 lidí.
Začátkem měsíce října začíná se konečně s úpravou autobusové čekárny.
10. října začíná oprava vstupní brány pod lípy před kostelem.
Ve dnech 29. a 30. října zde proběhla výstava ovoce v místní restauraci. Byla velmi dobře
uspořádána.
Začátkem listopadu začíná se opravovat zámek a to obytná budova. Opravují se komíny,
nové podlahy, střecha a byty. Dále se bude opravovat kanalizace a přepadová jímka.
Ze všech oddílů na TJ Sokol si nejlépe vedl turistický oddíl. A to: v dubnu se konal III.
ročník orientačních závodů. V červnu okresní sraz turistů. Dále byl uskutečněn zájezd na
Táborsko a Choustník. V červenci zájezd do Krkonoš po stopách Aloise Jiráska.
V červenci a srpnu zájezd do Rakouska a Jugoslávie. Dále pak zájezd 8. a 9. 10. na Velkou
pardubickou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Děkujeme farnímu úřadu v Římově, všem malým i dospělým koledníkům za
uspořádání letošní “tříkrálové koledy„ kde se podařilo vybrat bezmála 22 tis Kč.
Poděkování samozřejmě patří i všem občanům Římova a jeho okolí a osady Krasejovka.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se
zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným.

ŽIVÝ BETLÉM V DOLNÍ STROPNICI
Již po čtvrté se uskutečnil v osadě Dolní Stropnice Živý Betlém, ve kterém vystupují
nadšenci ze Stropnice, Plava, Vidova a Českých Budějovic. Nejsme žádní umělci, pouze si
chceme připomenout, ten krásný příběh o narození Ježíška. Děkuji stropnických ženám p.Kočerové, p.Dudové, p.Oberfalcerové, p.Pártlové, p.Zemanové, p.Jarošové, p.Paťhové a
p.Krychové za upečení dobrůtek k vánočnímu punči.
Děkujeme všem, kteří nás
poctili svou návštěvou a Ježíškovi
přinesli dary. Dobrovolné příspěvky
byly vždy věnovány Dětskému
oddělení
Krajské
nemocnice
v Českých Budějovicích. Letošní
příspěvek byl věnován paní
Pětivoké ze Straňan, kterou před
Vánoci postihl požár rodinného
domku.
M.Krychová

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
29.01. Společenský ples ČČK a SDH Dolní Stropnice
06.02. Hasičský ples SHD Římov – sál hotelu Malše
06.02. Masopustní koleda slaměná a růžičková v Římově
09.02. Masopustní úterý – sál hotelu Malše
14.02. Dětský karneval – sál hotelu Malše
20.02. Branišovický bál – Dolní Stropnice
12.03. Sportovní ples – sál hotelu Malše
13.03. Vynášení smrti ze vsi, mazancové odpoledne – MŠ a ZŠ Římov
09. 04. Vítání občánků
23. 04. Setkání seniorů – 14:00 hodin, pod Ořechem
16. 04. Ukliďme Česko 2016

Na stránkách obce www.rimov.cz jsou různé aktivity blíže specifikovány. Rovněž
zde najdete i fotomateriály k uskutečněným akcím.
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