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ŘÍMOV

Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku
Vám přejí
Vaši zastupitelé

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Milí spoluobčané, vážení čtenáři,
s příchodem jara roste radost a chuť pustit se do nových projektů a jarního úklidu,
Začínají práce na zahradě, kolem domů a nejinak je tomu i na obecním úřadě.
Ačkoli obec neobdržela dotaci na výstavbu vodovodu v Dolní Stropnici,
zastupitelstvo rozhodlo, že daný projekt zrealizuje z vlastního rozpočtu. V současné chvíli
je zadáno výběrové řízení a ihned po jeho ukončení se začne s realizací. Věříme, že se
„kopne“ v co nejbližší době a že se stavba podaří v letošním roce dokončit.
V průběhu dubna přivítáme nové římovské občánky a prožijeme příjemné
odpoledne s místními seniory, samozřejmě nebude chybět občerstvení ani hudba.
V sobotu 16. dubna se společně uvidíme na celorepublikové akci Ukliďme Česko, do které
se již druhým rokem zapojujeme. V případě že jste se ještě neregistrovali, můžete tak
učinit na webových stránkách www.uklidmecesko.cz. Sejdeme se v 8:30 hodin před
obecním úřadem.
V květnu vyrazíme do Prahy – připravili jsme pro Vás návštěvu Senátu s projížďkou
na lodi po Vltavě, více informací se dozvíte uvnitř čísla.
Stále ještě platí možnost zažádat si o hnědé popelnice na bioodpad – pouze do konce
března. Svoz popelnic bude zajišťovat společnost Marius Pedersen. K ukládání bioodpadu
můžete využívat i kontejner umístěný za kaplí U Loučení.
Někteří z Vás jistě již zaregistrovali nový kontejner na elektrozařízení, který je umístěn
v ulici Hasičská. Do nádoby můžete ukládat veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře
i z domácnosti, např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika,
telefony, baterie a akumulátory.
S přáním slunného jara
Ing. Tamara Fuxová

USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 17. 2. 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- se zveřejněním záměru na místo správce veřejného tábořiště Hamr pro rok 2016 a to
na období květen 2016 až říjen 2016. Vhodné pro nezaměstnané, kde je možnost
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Žádosti budou
přijímány do 15.4.2016;
- se zveřejněním záměru na pronájem kiosku na tábořišti Hamr za účelem občerstvení
a to na období duben 2016 až říjen 2016. Žádosti budou přijímány do 25.3.2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- předloženou rozpočtovou změnu č. 1/2016;
- došlý dopis od paní H.B., která k 1.4.2016 ukončí svoji pedikérskou činnost
v Římově;
- a informuje občany, že v rámci zkvalitňování služeb odpadového hospodářství bude
u sběrného místa v ulici Hasičská nový kontejner na odběr drobného elektroodpadu
(baterie, drobné el. přístroje apod.). Umístění kontejneru i s popisem odebíraných
věcí bude umístěno na www.rimov.cz a ve vývěskách;
- dopis spolku Lungta, týkající se podpory mezinárodní kampany „Vlajka pro Tibet“
a podpoří tuto akci vyvěšením vlajky dne 10.3.2016;
- ZO bylo informováno o termínech dvou dubnových akcí, a to „vítání občánků“ dne
9.4.2016 od 10:00 a posléze v neděli 10.4.2016 „posezení s římovskými seniory“,
které bude v kulturním zařízení Pod Ořechem od 14:00 hodin;
- ZO informuje občany, kteří se chtějí stejně jako loni podílet na úklidu Římova a
okolí, že i letos bude probíhat celonárodní akce „Ukliďme Česko“. Termín akce je
sobota 16.4.2016.

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 16. 3. 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

-

s předloženým vyúčtováním podle „smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu. Obec v roce 2015 hospodařila se ziskem 75.720,- Kč. Finanční
prostředky ze zisku budou zpětně investována do obnovy infrastruktury i realizace
nových sítí;
souhlasí se zveřejněním záměru pana J.M., Římov 25 týkající se pronájmu ploch na
pozemku parc.č.1658/6 v k.ú Branišovice u Římova dle přiložené situace , které
budou sloužit v budoucnu jako odstavná stání pro jeho investiční záměr v této
lokalitě;

-

-

-

-

-

-

s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
k pozemku parc.č. 195/2 v k.ú. Římov zapsaném na LV č.1 pro obec Římov,
pod názvem „Římov výměna TS U hřbitova “, kde je oprávněný vlastníkem a
provozovatelem zařízení distribuční soustavy;
se zveřejněním záměru pana J. M, Římov 25 týkající se pronájmu části plochy
parc.č. (KN) 1/1 (ostatní plocha zeleň) a parc.č. 1356/13 (ostatní plocha,
komunikace) v k.ú. Římov k účelům letního posezení před restaurací;
s nezbytnými opravami a úpravami obecních nemovitostí. Jedná se zejména o
modernizaci kuchyně a sociálního zařízení v hostinci v Dolní Stropnici. Proběhla
také rekonstrukce sociálního zařízení v domě pro seniory;
s obsahem zadávacích dokumentací na zakázky malého rozsahu na stavební práce:
Zásobení Dolní Stropnice vodou – vodovodní rozvody a rekonstrukce
vodojemu_úpravny vody s AT stanicí. Výběrové řízení bude zajišťovat Stavební
poradna České Budějovice. Finanční výbor projedná ne své schůzce možnosti
financování této akce;
s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD č.p. 12 v osadě
Kladiny pro J. R. z Kladin. Pro vyplacení příspěvku budou doloženy potřebné
daňové doklady a ověřen skutečný stav;
s došlou žádostí o finanční příspěvek pro ZO Českého svazu včelařů z Trhových
Svinů a souhlasí s poskytnutím příspěvku v částce 2.000-, Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- -informaci starosty z první letošní rady SMO Pomalší, kde byly projednány
jednotlivé budoucí aktivity, kterými se budou jednotlivé obce v rámci svazku
ubírat. Zejména se bude jednat o rozvoj turistiky ve spolupráci s nově vzniklou
destinační společností „Novohradsko-Doudlebsko“;
- došlé žádosti k zveřejněným záměrům (ZO č.17/2016) týkající se pronájmu
provozní chatky a správce veřejného tábořiště na Hamru;
Do dnešního dne byly doručeny žádosti pana J. M., Římov na pronájem chatky za
účelem nabídky hostinské činnosti a paní P. M, Římov na obsazení místa správce.
Současně byla i doručena žádost pana M. Š, České Budějovice na pronájem
provozní chatky a současně s tím i obsazení pozice správce veřejného tábořiště.
ZO obce projednalo obě žádosti a starosta obce posoudí a rozhodne o pronájmu
tohoto obecního zařízení;
- informaci společnosti Marius Pedersen o připravovaném sběru nebezpečných
odpadů, který se uskuteční v sobotu 30.4.2016. Podrobný seznam a časů
jednotlivých zastávek bude vyvěšen v obci i v jednotlivých osadách a vyhlášen;
- informaci o nadcházejících společenských akcích. Dne 9.4.2016 se uskuteční
přivítání nových občánků Římova na obecním úřadě a dne 10.4.2016 se uskuteční
každoroční posezení se „římovskými seniory“. ZO obce souhlasí s proplacením
drobných dárků pro novorozence a také s částečnou úhradou pohoštění pro seniory.
Na obě akce jsou jak rodiče se svými novorozeňaty, tak římovští senioři srdečně
zváni. Dne 16.4. se naše obec zapojí do celorepublikové úklidové akce „Ukliďme
Česko“;

-

-

podepsání smlouvy se spol. TREVILE a.s, která bude i v letošním roce pro obec
zajišťovat sběr bioodpadu. Kontejner bude umístěn na asfaltové ploše za kaplí
K Loučení konci března 2016. Současně bude zajišťovat spol. Marius Pedersen i
svoz hnědých popelnic dle objednávek občanů. Občané si budou moci vyzvednout
popelnice proti podpisu na obecním úřadě;
a projednalo nabídku firmy Culligan , který zaslala nabídku mobilního zařízení na
čištění vody (z vrtu) na tábořišti Hamr. Obec i v minulosti řešila špatné rozbory
(výsledky) tohoto zdroje a i vzhledem k novým zákonům o kvalitě a následné
spotřebě vody bude nutno přijmout opatření vedoucí ke zlepšení kvality i množství
vody.

NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO
Propagovat území v jihovýchodním příhraničí v oblasti Novohradských hor a Doudlebska.
To je cíl nové destinační společnosti, která vznikla z inciativy Jihočeské centrály
cestovního ruchu a aktivně se na jejím vzniku podílely již fungující spolky, obce i
podnikatelé z této oblasti. Právní formou zapsaný spolek nese název Novohradsko –
Doudlebsko a oficiálně vznikl asi po ročních přípravách.
Navenek je cíl spolku pro letošní rok jasný: Najít silná témata, která definují území a v
návaznosti na to způsob jejich komunikace a propagace. Výkonný výbor na svém
březnovém jednání odsouhlasil plán práce na rok 2016, z něhož lze upozornit především
na tyto aktivity:
a) Zajistit propagaci turistické oblasti Novohradsko – Doudlebsko na veletrzích
cestovního ruchu (Pasov, České Budějovice, Plzeň)
b) Vytvořit „kalendář“ kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí, které se
budou konat v obcích turistické oblasti od května do prosince 2016 a distribuovat tento
materiál do všech obcí regionu, na informační centra a na další místa s koncentrací
návštěvníků
c) Provést důkladné místní šetření v území za účelem vytvoření podrobné databáze
turistických cílů, ubytovacích a stravovacích kapacit a dalších služeb a využít tuto
databázi k vytvoření katalogu služeb a cílů v turistické oblasti.
d) Vytvořit tištěný propagační materiál, který by pokryl celou turistickou oblast a byl
využitelný pro propagaci sezony 2017.
e) Propagovat turistickou oblast pomocí sociálních sítí (facebook, instagram)
„Chceme propagovat naše území na úrovni tzv. měkké turistiky v konkurenci přilehlých
oblastí, které lze označit za adrenalinovější. To jsou Lipno, Český Krumlov, Třeboň a
České Budějovice, “ říká k plánům spolku jeho předseda a zároveň starosta města Kaplice
Pavel Talíř, který byl dříve i předsedou přípravného výboru.
Cílovou skupinou pro oblast Novohradska – Doudlebska jsou aktivní turisté či rodiny,
které mají rádi čistou přírodu a bezpečné prostředí, pěší či cykloturistiku. „Chceme

podpořit místní pensiony a další pevná ubytovací zařízení stejně, jako turistickou nabídku
a infrastrukturu jednotlivých zúčastněných obcí,“ doplňuje Jarolímek. Podle statutu spolku
mohou být členy fyzické osoby i organizace. V současné době je tento poměr 7 (fyzické
osoby) :13 (organizace)
Projekt této destinační společnosti není ojedinělý. Jedná se o synchronizovaný postup
Jihočeského kraje a zejména Jihočeské centrály cestovního ruchu. Ta vznik těchto
destinačních společností nebo spolků podporuje základní investicí právě do služeb
produktového manažera. Členové spolku pak dle konkrétních ustanovení statutů přispívají
do rozpočtu členskými příspěvky. Plánováno je osm až deset stejně orientovaných
subjektů v celém kraji.
za spolek Novohradsko – Doudlebsko Michal Jarolímek

ZÁJEZD DO SENÁTU
Na úterý 17. května 2016 jsme pro Vás připravili zájezd do Prahy spojený
s návštěvou Senátu a projížďkou lodí po Vltavě.
Program:
Příjezd do Prahy okolo 10.30 k Úřadu vlády ČR, přesun do Senátu
11.00 – 12.00 občerstvení a diskuse
12.00 - 13.00 prohlídka historických budov Senátu
13.00 - 14.00 oběd v Senátu
14.00 - 14.40 pěší přesun přes Malostranské náměstí a Karlův most do loděnice, cca 2 km
14.40 – 15.40 projížďka na lodi do Čertovky
16:00 – 18:00 rozchod (bude upraveno dle domluvy) a poté návrat autobusem domů.
Doufáme, že se Vám výlet bude líbit. Program v Praze včetně občerstvení je
zdarma, vybíráme pouze příspěvek na dopravu ve výši 150 Kč/osobu. Zájemci se již nyní
mohou závazně hlásit na obecním úřadě.
Ing. Tamara Fuxová

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Dne 8. dubna 2016 od 14:00 do 17:00 hodin bude probíhat zápis dětí do mateřské
školy pro školní rok 2016/2017. Zápis se uskuteční v budově mateřské školy ve třídě
Myšek.
Co s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, vyplněné potvrzení od lékaře
a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o přijetí a potvrzení od lékaře k osobnímu odběru v MŠ nebo ke stažení na
www.skolarimov.cz
Mgr. Jitka Pražáková, ředitelka školy

SPORT
Rozloučení s Josefem Koupelem
V únoru nás navždy opustil prezident římovského
fotbalu, člověk, který se neúnavně staral o rozvoj sportu
v naší obci. Sportu zasvětil celý svůj život, místní sportovci
se stali jeho druhou rodinou, o které se s elánem neúnavně
staral a pracoval v různých tělovýchovných oddílech,
nejvíce v hokeji a v kopané. Všem sportům se snažil
vytvářet ty nejlepší podmínky. Tato snaha byla korunována
slavnostním otevřením nového fotbalového hřiště, kde
první zápas zhlédlo na tři tisíce nadšených diváků. Pan
Josef měl dar i umění jednat s ostatními fotbalovými týmy.
Pro řadu trenérů i hráčů byla čest a radost s ním
spolupracovat. Doložení toho je již 40ti leté trvání Turnaje
o pohár TJ Sokol, ale též dlouholeté trvání družebních
vztahů s TJ Přítluky okr. Břeclav. Za svůj osobitý přístup si
vysloužil pojmenování „Prezident“, tak zůstane pevně
zakotven ve všech srdcích a nesmazatelných vzpomínkách.
Pane Prezidente děkujeme!
TJ Sokol, Obecní Úřad Římov

Z historie TJ Sokol:
22.5.1921 - založen spolek Sokol, spolkovou místností u Píchů, předseda Jan Šimek –
rolník, ve třicátých letech tělocvičná jednota zanikla.
1954: Po vzoru jiných obcí zakládá se i u nás tělocvičná jednota Sokol. V Sokole budou
zastoupeny všechny sportovní disciplíny a bude určena jak pro muže a ženy, tak i mládež.
1957: Zdejší MNV získal od MNV Zliv dřevěný domek, který byl rozmontován a
opraven. Bude z něj zřízena turistická noclehárna TJ Sokol.
1958: 1. května byla slavnostně otevřena turistická noclehárna, která byla na zdejším
sportovním hřišti. Tato noclehárna byla pronajata od MNV TJ Sokol. Roční nájemné bylo
500,- Kčs. Zájezdy sem diriguje „CK Turista“ z Č. Budějovic. Prvním správcem je Josef
Koupal st.V srpnu byl natáčen na pokyn ÚV ČSTV, pod vedením režiséra Františka
Papouška, dokumentární film, o činnosti TJ Sokol v Římově.
1959: TJ Sokol v tomto roce realizuje koupi domu čp. 24 u Burdů, kde má svoji
tělocvičnu. V tomto domě bude také rozšířena noclehárna. Celková kapacita noclehárny
bude 105 lůžek. Dům byl koupen za 35 766,- Kčs, protože byl koupen bez pozemků
odečítá se částka 1 372,- Kčs.
1963: Na louce u Hamru, u jezu byl péčí TJ Sokol Římov zřízen autokempink, zároveň
byla obnovena studna s pitnou vodou.
1966: MNV vlastní turistickou noclehárnu, kterou pronajímá TJ Sokola za symbolický
nájem 500,- Kčs ročně.

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.
1970: TJ Sokol staví na hřišti u noclehárny moderní šatny pro své sportovce. Provádí se
v akci „Z“ a je financována MNV. Na stavbě pracují důchodci a sportovci.
1972: V Římově se činí a v akci „Z“ postavili dílo v hodnotě 497 tis. Kčs. V roce 1970 byl
schválen plán na stavbu šaten a technického zázemí pro TJ Sokol. Dnes stojí na pěkném
místě sokolského hřiště účelná budova, která bude sloužit jako technické zázemí a
ubytovny. Tuto budovu postavili důchodci a někteří členové Sokola. Dílo v hodnotě 497
tis. Kčs bylo postaveno za 347 tis. Kčs, což činí vlastní finanční náklady.
1974: TJ Sokol opravují střechu noclehárny a nově jí pokrývají vlnitým eternitem.
V noclehárně se upravují místnosti na menší pokojíky.
1979: Turistický odbor TJ Sokol Římov uspořádal velmi zdařilou akci „Zimní táboření“ na
Kluku u Kleťě. Tato akce, které se zúčastnilo 84 účastníků udělala velkou propagaci
Sokolu. V naší obci je známá turistická noclehárna, kterou má na starost TJ Sokol.
Noclehárna úspěšně prosperuje. Zájezdy posílá Čedok a to jak v hlavní sezoně tak i mimo.
V této době snad mimo neděli a pondělí přijíždějí zájezdy a to 2 až 3 současně. Bohužel
účastníci zájezdů zde dělají pěkný hluk a nepořádek. Tito lidí si totiž představují zájezdy,
hlavně se hodně posilnit alkoholem a následkem je rušení klidu.
1984: 10. dubna zahájil TJ Sokol generální opravu staré ubytovny v akci „Z“. Byla
provedena demontáž části dřevěné noclehárny, která sloužila od r. 1959.
Místní osvětová beseda uspořádala v rámci oslav 30. výročí založení Sokola, 55. výročí
kopané a 100. výročí založení PO v Římově estrádu pražských umělců. Návštěva byla více
než 300 lidí a účinkovali Karel Štědrý, Pavlína Filipovská, Judita Čeřovská, Kubšovský V.
ml., mim Čejka a další.
1985: V dubnu probíhá další stavba akce „Z“ a to v areálu TJ Sokol – nástavba sociálního
zařízení – nová zděná budova.
V neděli 16. června postoupili fotbalisté Sokola Římov do okresního přeboru.
1986: V měsíci září byl zahájen provoz v nové ubytovně TJ Sokol. Stavba nahradí plně
starou dřevěnou budovu, která byla postavena v polovině šedesátých let. Tato ubytovna
byla zbourána 13. září v sobotu.
1988: Koncem dubna byla zavedena voda k zimnímu stadiónu a to ne v kovových, ale
v plastových trubkách. Takže místní Sokol má dostatek vody pro vytváření přírodní ledové
plochy.
1989: TJ Sokol Římov a oddíl kopané uspořádali 25. listopadu setkání sportovců a to k 35.
výročí TJ a 60. výročí kopané v Římově.
1990: TJ Sokol Římov uspořádal tři zájezdy do Rakouska a jeden do Itálie pod vedení
Vladimíra Koupala.
1996: Skončila jarní fotbalová sezóna. Naše mužstvo Sokola Římov v okresním přeboru se
umístilo na 10. místě ze 14 účastníků.
3. srpna byl pořádán 21. ročník turnaje v kopané o putovní pohár Sokola Římov. Za účasti
6 mužstev zvítězilo družstvo pořádajícího Sokola Římov.
1998: Oddíl kopané Sokola Římov se po podzimní sezóně umístil v soutěži Okresního
přeboru na 8. místě. V r. 1999 bude slavit kopaná v Římově 70 let svého trvání a 45 let
výročí založení TJ Sokol.
1999: Hostinec Modrý džbán koupila na osmileté splátky od Sokola Římov Ilona
Michaleová.

2004: Rok 2004 byl oslavou kopané v Římově. Oslavovalo se 75 let založení. Vůbec
poprvé hraje v soutěžích okresu a kraje 5 mužstev. Za celou historii tomu v TJ Sokol
Římov nebylo. Kopanou v Římově žije téměř 100 fotbalistů, a proto se říká „Římovská
fotbalová škola“. Sportovcům se věnuje 10 vyškolených trenérů s licencí „C“.
2005: Nelze opomenout oddíl kopané při TJ Sokolu Římov vedený Josefem Koupalem.
Stará se o mladé talenty i ostatní hráče s 10 vyškolenými trenéry. Novodobý sport
hokejbal byl založen v Římově na podzim roku 1990.
2012: otevření nového fotbalového hřiště
Rozlosování – fotbal
MUŽI III.Třída skupina B
Kolo

den

12
14
16
18
20
21

SO
SO
SO
SO
SO
SO

OP přípravka mladší sk.B

datum
9.4.
23.4.
7.5.
21.5.
4.6.
11.6.

začátek

Římov - Dobrá Voda "B"
Římov- Ledenice "B"
Římov - Nové Hodějovice
Římov - Trhové Sviny "B"
Římov - Mladé "B"
Římov - Lišov "B"

Kolo

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

12
13
15
17
19
21

den
NE
NE
NE
NE
NE
NE

datum
10.4.
17.4.
1.5.
8.5.
22.5
5.6.

začátek

Římov - SKP ČB 10:00
Římov - Trhové Sviny10:00
Římov - Borovany 10:00
Římov - FMA
10:00
Římov - Mokré
10:00
Římov - Rudolfov 10:00

Dorost OP
Kolo
15
16
17
19

den
SO
SO
SO
SO

datum
14.5.
21.5.
28.5.
11.6.

začátek

Římov - Ševětín
Římov - Bavorovice
Římov - Dříteň
Římov - Zliv

10:00
14:00
10:00
14:00

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
09.04. Vítání občánků – v sále OÚ od 10:00 hod.
10.04. Setkání seniorů – sál Pod Ořechem od 14:00 hod.
16.04. Ukliďme Česko 2016 – dobrovolnická úklidová akce v obcích 8:30 hod.
23.04. turistický zájezd "Šumava - Ostrý, Špičák" (pro velký zájem přiobjednán 2.
autobus, informace V.Koupal)
30.04. Jarní splouvání Malše
30.04. Stavění máje
06.05. Zahájení výstavní sezóny v galerii, vernisáž – Šárka Svobodová – od 18:00 hod.
08.05. Jarní pouť
17.05. Poznávací zájezd do Prahy – návštěva Senátu

GALERIE
6.5. -2.6. – Šárka Svobodová – obrazy
3.6. -23.6. – Marie Holečková – obrazy
24.6.-28.7. – František R. Čech – prodejní „reprodukce“, knihy, DVD
29.7.-25.8. – Vlasta Kahovcová – obrazy
26.8.-16.9. – Petra Dvořáková Haisová – obrazy
Data vernisáží výstav jsou pátky (tučně označené), obvykle od 18.00 hodin v galerii.
Uzávěrka příštího čísla: 18.5.2016
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, rimov@volny.cz
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040, neprodejné.

