INFORMAČNÍ LIST OBCE ŘÍMOV
1/29/2018

ČÍSLO 1/2018

Slovo starosty
rok 2018 – jubileum pro Českou republiku
I

vstoupili rovnýma nohama do

významné jubileum, a to 130

Do Nového roku 2018 Vám

roku 2018. A že „osmičkový

let

základní

přejeme především zdraví,

rok“ je pro Českou republiku

školy v Římově. Škola prošla

lásku, radost a spokojenost.

příležitostí

v loňském

Mnoho úspěchů v osobním i

a

od

nás



Rok uplynul jako voda a my

k oslavným

v Římově

PF 2018

založení
roce

čeká

zásadní

vzpomínkovým akcím, jistě

stavební

nemusíme

připomínat.

rozšířena kapacita školy a

Události v letech 1918, 1938,

v současné době navštěvuje

ani

úpravou,

byla

profesním životě.
Věříme,
setkáme

že

se
na

společně
různých

kulturních, společenských či
sportovních akcí, které se

Věříme, že rok 2018 bude rokem úspěšným nejen

v roce 2018 uskuteční, že se

pro Českou republiku, ale především pro Římov a

nám

jeho okolí!

podaří

rozpracované

dokončit
projekty

a

zrealizovat nové.
1948

či

1968

patří

Základní

školu

v Římově

neodmyslitelně k významným

téměř 50 dětí. Je velkým

V roce

milníkům naší historie.

potěšením, že

funkční

Již prvního ledna jsme oslavili
pětadvacetileté výročí vzniku
samostatné České republiky.
V čele

nového

státu

stál

Václav

Havel,

kterého

po

deseti

letech

ve

do místní

2018

končí

období

a

naše
bude

školy dochází nejen „naše“

záležet především na Vás a

děti, ale že se těší zájmu

Vašem

širokého okolí.

bude následující čtyři roky

rozhodnutí,

kdo

reprezentovat obec Římov a
K dalším
patří

investicím

rozvody

obce

hájit Vaše zájmy.

vodovodu,

funkci

oprava hasičské zbrojnice,

Volby do zastupitelstva jsou

zajištění

však ještě daleko, zaměřme

vystřídal

Václav

Klaus.

V první

přímé

volbě

sportovišť

ve

spojitosti se ZŠ, postupné

svůj

prezidenta, která se konala

rekonstrukce

obecních

budoucnosti, a jak se říká,

v roce 2013, zvítězil Miloš

budov

propojení

s chutí do toho – půl je

Zeman, které své vítězství

cyklostezek.

obhájil i v letošním roce.

či

pohled

do

blízké

hotovo.
Proto s chutí do roku 2018!
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MLADÍ HASIČI SDH ŘÍMOV
aneb rok 2017 v kostce
V uplynulém

roce

s mladými

jsme

hasiči

zažili

spoustu tréninků, zajímavých
akcí

a

skvělá

parta,

která

drží

nějaký

pospolu a užívá si společně

dokoupíme

strávené chvíle.

vybavení.

samozřejmě

soutěží

především

na

topografii,

Děkujeme
nás

začneme s teoretickou
výukou,

v nejbližších

dnech plánujeme výlet

jsme strávili ve školní

do Ski-indoor, kde si

tělocvičně. Občas to při

děti vyzkouší lyžování

takovém množství dětí

na

bylo hodně náročné, a

umělém

koberci,

domlouváme

tak letos uvažujeme o
dětí

svým

Počátkem února opět

zdravovědu a uzlování

rozdělení

všem,

A co nás čeká letos?

tréninky

zaměřené

či

nákupem podpořili!

sportu.

První

výlet

potřebné

kteří

v oblasti

požárního

pěkný

prohlídku

do
s vodou

Kroužek mladých hasičů není

profesionální

jarních

jen o trénincích a soutěžení.

zbrojnice

prázdninách, kdy nám počasí

Koncem června jsme oslavili

Budějovicích a samozřejmě

již dovolilo běhat po hřišti a

začátek

jezu

budeme trénovat na další

na první soutěž v roce 2017

v Hamru a na podzim vyrazili

soutěže. Věříme, že se letos

jsme vyrazili 7. května do

na túru – Plav-Římov, možná

podaří uspořádat hasičskou

Týna nad Vltavou, kde se

jste

krásných

soutěž u nás v Římově a že

konalo druhé kolo okresní

krmítek

ptáčky

přijdete našim dětem držet

soutěže Plamen. Následovaly

umístěných na návsi – ano, i

další

ty jsou dílem našich dětí.

skupin.
jsme

Sedlci

Trénovat
začali

soutěže
či

po

v Ledenicích,

Ohrazeníčku

a

si

prázdnin

všimli

i

u

pro

Koncem

roku

jsme

se

říjnové klání ve Strážkovicích.

pravidelně

Děti si ze soutěží odvezly

v hasičárně

nejen medaile, diplomy, ale

dílnách,

především hodně nevšedních

výrobky následně prodaly na

zážitků a zkušeností. Učí se

místním jarmarku, který se

samostatnosti,

uskutečnil

9.

v kulturním

zařízení

duchu,

čelí

týmovému
strachu

scházeli
na

aby

adventních
si

děti

své

prosince
Pod

z neúspěchu, překonávají své

Ořechem. Z vydělaných peněz

limity, ale především jsou

určitě

zase

vyrazíme

hasičské
v Českých

palce a fandit!
V případě,

že

k Mladým

hasičům

chtěli

kontaktujte

paní

přidat,

byste

se

Martinu Přitasilovou, a to
prostřednictvím

e-mailu

maskark@seznam.cz nebo na
telefonu: 728 153 290. Těšíme
se na Vás i Vaše děti 

na
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POPLATKY A DANĚ 2018
Komunální odpad:
-

600 Kč/ osoba

-

od poplatků jsou osvobozeny:
o

všechny nezaopatřené děti do 18 let věku žijící ve společné domácnosti s rodiči vyjma dvou
nejstarších

o

dítě, o nějž rodič nepřetržitě pečuje a pobírá na něj rodičovský příspěvek

o

občan žijící mimo obec více než 300 dní v kalendářním roce

o

občané nad 80 let věku včetně nebo při dovršení 80 let v roce 2018

Poplatek je splatný jednorázově do 28.2.2018 – na obecním úřadě.

Pes:
-

poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců:
Římov

Osady

Samoty

o

za prvního psa

300,-- Kč

150,-- Kč

100,-- Kč

o

za druhého a dalšího psa

450,-- Kč

250,-- Kč

150,-- Kč

-

za osady se považují: Branišovice, D. Stropnice, Kladiny, Želivy a Hamr.

-

za samoty se považují: Horní Vesce, Dolní Vesce, Větrník, U Kodičků, U Rybníka a chaty
v chatových oblastech s trvale hlášenými osobami.

-

poživatelům starobního, invalidního, vdovského či vdoveckého důchodu (jež je jejím jediným
příjmem) a poživatelům sirotčího důchodu stanoven poplatek za psa 200,-- Kč, za druhého a
dalšího psa 300 Kč.

Poplatek je splatný do 31.3.2018 – na obecním úřadě.

Daň z nemovitostí 2018:
Údaje k dani z pozemků:
Katastrální území

Kód KÚ

Prům. cena zem. půdy (Kč/m2)

Římov (Horní a Dolní Vesce, Hamr) 745723

5,56

Branišovice u Římov

745642

4,68

Dolní Stropnice

745651

5,81

Na území obce Římov byla v katastrálním území Branišovice, Horní Vesce, Dolní Vesce a Hamr
provedena v průběhu roku 2017 obnova katastrálního operátu nebo pozemková úprava.
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Od roku 2018 se v těchto katastrálních územích u pronajatých nebo propachtovaných pozemků, dosud
evidovaných ve zjednodušené evidenci, které byly převedeny do parcel katastru, stává se poplatníkem
daně vlastník nově vzniklých parcel.
Vlastníkům těchto pozemků vzniká na zdaňovací období roku 2018 podat daňové přiznání za nově
vzniklé parcely pozemků bez ohledu na to, zda jsou i nadále pronajaty nebo propachtovány nejpozději do
31. ledna 2018.
Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:
-

k.ú. Římov (Horní a Dolní Vesce, Hamr)

1,0

-

k.ú. Branišovice u Římova

1,0

-

k.ú. Stropnice

1,0

Údaje k dani ze staveb a jednotek
Koeficient pro níže uvedený předmět daně stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:
budova obytného domu (H)
ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)
zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro bydlení – byt (R)
ostatní zdanitelná jednotka (Z)
-

k.ú. Římov (Horní a Dolní Vesce, Hamr)

1,0

-

k.ú. Branišovice u Římova

1,0

-

k.ú. Stropnice

1,0

Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:
-

budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u
budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže.

Podání daňového přiznání
-

nejpozději do 31. ledna 2018

Placení daní
Splatnost daně:
-

nejpozději do 31. května 2018

Způsoby placení:
-

bezhotovostně: 7755-77627231/0710

-

prostřednictvím SIPO

-

v hotovosti – na Územním pracovišti v Českých Budějovicích – v pondělí a ve středu v pokladních
hodinách od 8 do 15 hodin.

-

žádost o zaslání údajů pro placení daně na e-mail (náhrada za složenky)
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POČASÍ – ARCHIV
Pro klima České republiky

klimatu na celém světě a

pohybují

je charakteristické západní

především o jeho příčinách.

v plusových hodnotách a

proudění

s

Stále častěji se vzpomíná

sníh v lednu je spíše rarita.

západních

větrů,

na

Berte

převahou
časté

„Ladovskou“

pojďme

frontálních

systémů

vývoj počasí za posledních

z meteostanice

sedmdesát

Budějovicích.

hojné

srážky.

let.

na

vědomí,

jednotlivých

poměrně

podívat

na

střídání

a

se

zimu,

převážně

Z níže

V posledních desetiletích se

uvedených grafů je zřejmé,

diskutuje

že

o

změnách

lednové

teploty

se

že

naměřené údaje pochází
v Českých

Zdroj: www.in-pocasi.cz

Min. a max. teploty – 20. leden 1940-2018

Množství sněhu v cm – 20. leden 1940-2018
Graf udává množství sněhu v cm k 20. lednu v průběhu let 1940-2018. V tento
den se sníh vyskytoval pouze v letech 1985, 1987, 1992, 1994, 2013 a 2016.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Koledování a výjimečná událost. Čas
plný překvapení a dobré nálady – lidé
z našeho blízkého okolí se s Tříkrálovou
sbírkou již sžili a nedočkavě se těšili na

Tříkrálová sbírka - Farnost Římov
50 000 Kč

příchod malých koledníků. Počasí nám

40 000 Kč

letos opravdu přálo, jarní teploty a

30 000 Kč

sluneční paprsky zpříjemňovaly dětem
jejich koledování. Kromě finančních

40 569 Kč
20 000 Kč

příspěvků do zapečetěných pokladniček

10 000 Kč

si koledníčci vysloužili i různé dobroty a

0 Kč

pochutiny. A s jakým výsledkem letošní

27 247 Kč 28 673 Kč

2014

2015

31 901 Kč

34 625 Kč

2016

2017

2018

tříkrálová sbírka skončila? V obci Římov
a jejích osadách bylo vybráno krásných 28 937 Kč, za celou Farnost Římov činil příspěvek do Tříkrálové
sbírky 40 569 Kč. Že se jedná o vzrůstající trend, si můžete potvrdit z přiloženého grafu.
Jsme nesmírně rádi, že se pořád najdou lidé, kteří si cení tradic a mají otevřená srdce pomoci druhým!

ZELŇÁK 2017

Na konci loňského roku se v sále Pod
Ořechem v Římově uskutečnil již dvacátý
ročník tradiční soutěže „O nejlepší
římovský zelňák“. Akce se těší stále velké
oblibě, o tom svědčí i velký počet
donesených vzorků zelňáků, bylo jich
celkem třicet tři.
Královnou římovského zelňáku pro rok
2017 se stala Eva Tomanová, které ještě
jednou gratulujeme. Všem soutěžícím,
porotcům a organizátorům děkujeme za
přispění ke zdárnému průběhu soutěže a
těšíme se na další ročník v tradičním
termínu 29.12.
Do
desátého
místa
se
umístili:
2. Štolcpartová Kateřina, 3. Olina Thielová,
4. Miroslav Slinták, 5. Václav Hlach, 6. Jana
Jarošová, 7. Ruda Zíka, 8.
Jolana
Hluštíková, 9. Libuše Persanová, 10. Marta
Novotná
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TURISTÉ TJ SOKOL - program 2018
23.2.; 16.3. Bad Füssing
21.4. Okolím Bad Leonfeldenu – Sternstein, pod Jezevčím vrchem, Studánky
25. – 27.5. Třídenní zájezd „Kroměřížsko“ ubytování s polopensí Hotel Hvězda
Kroměříž:
Arcibiskupský zámek, Podzámecká a Květná zahrada, Arcibiskupské vinné sklepy. Svatý Hostýn, Mohyla
míru, Předklášteří, Jeskyně Blanických rytířů atd.
8.6. – 17.6. cyklovýlet s CK Saturn Č.B. „Od Julských Alp k Jaderskému moři“ Itálie - Grado
23.6. Totes Gebirge „Seespitz“ (nebo při pěkném počasí Wurzeralm lanovkou)
18.8. – 25.8. Osmidenní zájezd „Krkonoše“ 7 x ubytování s polopenzí v penzionu Starý Mlýn v Rokytnici
nad Jiz. Vycházky a výlety do západních Krkonoš: Kotel, Zlaté návrší, pramen Labe, Harrachov, Čertova
hora, Polsko (Wroclaw) …
8.9. Albrechtsberg kaňonem Kremsu, Kittenberské zahrady
20.10. Podzimní toulky 2018 (bude upřesněno dodatečně)
9.11.; 7.12. Bad Füssing
1.12. Posezení příznivců turistiky
26.12. Setkání na hradě Velešín
27.12. Odmašťovací vejšlap na Kleť
Přihlášky a bližší informace:
Koupal Vladimír
Ing. Bicek Miroslav

koupal.vlad@volny.cz
bicek.vaclav@seznam.cz

tel. 606 606 668
tel. 736 161 542

VOLBA PREZIDENTA – výsledky Římov

II. kolo - účast 70,32%

I. kolo - účast 68,69%
33 832
43

135

56

193
63

286

132

Jiří Drahoš

Miloš Zeman

Marek Hilšer

Pavel Fischer

Michal Horáček

Mirek Topolánek

Vratislav Kulhánek

Jiří Hynek

Petr Hanning

Jiří Drahoš

Miloš Zeman
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
02.02. Společenský ples ČČK a SDH Dolní Stropnice
10.02. Masopustní koleda slaměná a růžičková v Římově
11.02. Dětský karneval – 14:00 – 17:00 v Římovské hospodě
13.02. Masopustní úterý – 19:00 v Římovské hospodě
17.02. Hasičský ples SDH Římov
10.03. Sportovní ples TJ Sokol Římov
18.03. Vynášení smrti ze vsi, mazancové odpoledne – ZŠ a MŠ Římov
07.04. Ukliďme Česko
14.04. Posezení se seniory
28.04. Vítání občánků – žádáme rodiče novorozenců o nahlášení na OÚ

PRONÁJEM – zahrádky, byt v seniorském domě

Obecní úřad nabízí k pronájmu
pozemek, který je v současnosti
rozdělen
na
sedm
jednotlivých
zahrádek, za účelem zahradničení či
relaxace. Cena pronájmu je stanovena
na 3 Kč/m2/rok. Žádosti o možný
pronájem doručte na podatelnu
Obecního úřadu v Římově nejpozději
do 31.3.2018.
Zároveň informujeme občany o možnosti
pronájmu bytu v seniorském domě – více
informací na Obecním úřadě.

Uzávěrka příštího čísla: 21.3.2018
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, rimov@volny.cz
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
Neprodejné.
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