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Informace z obecního úřadu
Vážení a milí spoluobčané,
v tomto předprázdninovém čísle Vám opět touto cestou sdělíme pár informací, které se
uskutečnily, popř. i ty co právě jsou hlavním tématem v naší obci.
Obec obdržela dotaci ve výši 260.000 Kč z programu Obnovy venkova Jčk a spolu s vlastním
podílem proběhne o prázdninách rekonstrukce sociálních zařízení v I. a II. patře naší mateřské
školy.
Naši nejmenší tak budou mít nové prostory odpovídající současným jak hygienickým tak i
moderním požadavkům.
V době vydání tohoto čísla ještě nejsou známy výsledky podané žádosti na výstavbu nového
„multifunkčního sportoviště“, které by mělo být vybudováno v zadní části starého fotbalového
hřiště. Budou zde prostory pro různé kolektivní hry a najdou zde možnost jak malí sportovci, tak
také ti z rekreační sportovci a hrát se díky umělému povrchu bude dát v zimním období
(omezeněji, ale půjde to).
V závěru tohoto čísla bude také naše oblíbené sportovně kulturní kalendárium, kde si každý najde
nějakou tu akci, která se u nás přes letní období uskuteční.
Opětovně také vyjde kulturní magazín, který vydává společnost Novohradsko_Doudlebsko a zde
budou i pozvání a pěkné akce od ostatních obcí z našeho regionu.
Určitě největším tématem těchto dnů je dopravní situace v našem okolí. Bohužel uzavření
Římovského mostu a obrovská nekázeň řidičů vnesly do provozu jak v Římově, tak i osadách
obrovský chaos. Duch nedodržování a obcházení zákonů se opět projevil u našeho ještě
nevyzrálého demokratického národa.
Vyhovělo se žádosti mnoha obyvatel osady Dolní Stropnice, kteří po prvních dnech byli zděšeni z
velké průjezdnosti vozidel. A nejednalo se jen o osobní auta a o nějaké ohleduplné jízdě nemůže
být ani řeč. Došlo tak k omezení provozu přes tuto osadu, ale i tak se situace dle mého názoru moc
nezlepšila. Pro tzv. povolení k průjezdu si dochází lidé i z velmi vzdálených vesnic a odůvodnění
je prosté - „je to kratší“. To že jsou komunikace úzké a vedoucí v těsné blízkosti obydlí a po mostu,
který na tento provoz není přizpůsoben téměř nikoho nezajímá, přestože je zde nabádáme, aby
využívali jiných možností, tak jak je to stanoveno v dopravním opatření.
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A obdobná situace nastala i pro obyvatele Kladin a Branišovic, jelikož auta přijíždějící od Holkova
vzali průjezd přes hráz a cestu tzv. Peškovcem přímo útokem. I zde se připravuje omezení
provozu, kde budou zvýhodněni pouze obyvatelé a chalupáři osady Kladiny. A takto by se dalo
psát ještě dále a dále, ale stejně nám nezbývá nic jiného, zatnout zuby a přečkat tuto nepříjemnost
až do konce opravy mostu, který je naplánován na závěr měsíce srpna.
Takže zahodíme chmury a naštvané obličeje a raději se pomalu těšme z blížících se prázdnin a
našich naplánovaných letních dovolených.
A na úplný závěr ještě informace pro ty, kteří mají zamluveny kompostéry. Probíhá nyní výběr
dodavatele, který se musí ze zákona provést a tak mějte ještě strpení, ale dříve jak v září tyto
nebudou. Takže k plnému využití budou až pro příští rok. Schvalovací procesy jsou dnes u všeho
zdlouhavé, ale to už i někteří znáte, pokud si jdete sami něco vyřizovat na příslušné úřady.
Z obecního úřadu Římov

Ing. Miroslav Slinták

UNSNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV,
konaného 14.5.2019
Zastupitelstvo obce souhlasí:

- s celoročním hospodařením obce za rok 2018 a schvaluje závěrečný účet, včetně účetní
závěrky obce Římov a ZŠ a MŠ Římov za rok 2018 - bez výhrad. Závěrečný účet obce byl
řádně zveřejněn. Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu.
- s obsahem zadávací dokumentace na akci „stavební úpravy sociálních zařízení v MŠ Římov
“. Předpoklad zahájení stavebních prací je 07/2019..Akce je jako zakázka malého rozsahu a
bude provedena dle směrnice obce Římov o veřejných zakázkách.
Starosta obce jmenuje komisi pro otevírání obálek a následné vyhodnocení výběrového
řízení ve složení :
Ing. L. Babka - předseda, ing. M. Langerová- člen, J. Carda - člen, J. Mičan - člen.
- s obsahem a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
k pozemku parc.č. 592/42 v k.ú. Dolní Stropnice zapsaném na LV č.1 pro obec Římov,
pod názvem „Dolní Stropnice, K 592/45 - úprava NN“ , kde je oprávněný vlastníkem
provozovatelem zařízení distribuční soustavy.
- se záměrem prodeje pro pana J. W. z Římova_Kladin týkající se odkupu části pozemku
parc. č. 3220/2 o výměře 150 m2 a v k.ú. Branišovice u Římova. Jedná se o pozemek v
blízkosti jeho nemovitosti a dojde tím ke scelení pozemků.
Zastupitelstvo hlasovalo o prodeji a stanovilo cenu 330/m2
6 – 3 – 2.
- se záměrem prodeje pro M. a I. T. týkající se odkupu části pozemku parc. č. 1547/2 a
1547/1 o výměře 650 m2 a v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek v blízkosti jejich
nemovitosti a bude využíván jako zahrada.
Zastupitelstvo hlasovalo o prodeji a stanovilo cenu 500/m2
7 – 3 – 1.
2

-

-

-

-

nesouhlasí se zveřejněním záměru pana J.H. z Římova týkající se odkupu části pozemku
parc. č. 230/6 o výměře 20 m2 a v k.ú. Římov. Jedná se o pozemek v blízkosti jeho
nemovitosti a sloužit bude jako předzahrádka.
Zastupitelstvo hlasovalo o neschválení zveřejnění záměru
11 – 0 – 0.
nesouhlasí se zveřejněním záměru pana K. Š. z Včelné týkající se odkupu části pozemku
parc. č. 1583/1 o výměře 500 m2 a v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek v blízkosti
jeho nemovitosti a bude využíván jako zahrada a přístup k jeho chatě.
Zastupitelstvo hlasovalo o neschválení zveřejnění záměru
11 – 0 – 0.
souhlasí se zveřejněním záměru paní I. F. z Římova týkající se odkupu části pozemku
parc. č. 15/61o výměře 75 m2 a v k.ú. Římov. Jedná se o pozemek v sousedství její zahrady,
který již dlouhodobě užívá a stará se o něj
Zastupitelstvo hlasovalo o schválení zveřejnění záměru
11 – 0 – 0.
s došlou žádostí p.J. Š. o pronájem pozemku u její nemovitosti par. č. 58/1 v k.ú. Římov o
výměře 109 m2. ZO navrhuje pronájem 3 Kč/m2.
s podporou krásné akce „Římovský běh pro úsměv“ a příspěvkem 15.000 Kč a také
nabídkou spolupráce a pomoci při organizaci.
s finanční podporou běhu „Vltava Run 2019“ a s příspěvkem 3500 Kč.
s aktualizací investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP pro ZŠ a MŠ Římov .
Tabulka s doplněnými záměry bude odeslána k zaevidování.

ZO bere na vědomí:

-

informaci o odměně za 1.čtvrtletí roku 2019 ve výši 47 950,-Kč , která je poskytnuta za
separaci odpadů z obalů. Je patrné , že v naší obci dochází k dobrému a poctivému třídění
všech odpadových obalů a poděkování patří všem našim občanům

-

došlé dopisy občanů Římova (části Betlém) , kteří poslali svá stanoviska k možnému
prodeji části pozemku 230/6 v k.ú. Římov .
nabídku od společnosti Ekolamp na možnost umístění kontejneru na různé druhy svítidel
(zářivky, výbojky LED apod.)
došlý dopis organizátorek 5.ročníku benefiční akce „Římovský běh pro úsměv“, který se
uskuteční 15.6.2019 v Římově.
žádost obyvatel z Horního Římova o zachování zastávky v ulici Krumlovská. ZO se touto
žádostí bude zabývat a zkusí situaci probrat s dopravcem.
Plánované akce:
31.05. zahájení galerie malířky Jany Jarošové - od 18,00
01.06 dětský den v Branišovicích - od 14,00 na návsi
02.06. dětský den v Římově – bude upřesněno
15.06. 5. ročník benefiční akce „Římovský běh pro úsměv“ od 13,00 staré
hřiště
15.06. Slavnosti SMO Pomalší a města Velešín - náměstí ve Velešíně
21.06. I. světová válka v Římově v dokumentech – galerie Římov M. Strob
konec června - školní akademie

-
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ŘÍMOVSKÝ BĚH PRO ÚSMĚV 15.6.2019
Zdá se to být téměř neuvěřitelné, ale 15.6.2019 poběžíme
v Římově společně pro úsměv dětí, kterým osud do života
nadělil mnohé překážky, už po páté. V tento jubilejní ročník to
bude pro úsměv Báry, Karolínky a Martínka.
Šestnáctiletá Bára Sedláčková z Českých Budějovic maluje ústy,
protože její nohy i ruce ochromila před dvanácti lety nemoc a
upoutala ji na invalidní vozík. Aby se mohla nějak tvořivě
projevit, vypilovala si postupně svůj vlastní výtvarný styl
Pusopis a její obrázky mají takový úspěch, že od roku 2013 měla
už jedenáct samostatných výstav po celé republice. Po náhlém
kolapsu předloni v prosinci, kdy přežila stav klinické smrti, jí lékaři změnili diagnózu. Její nemoc
označili jako CIDP a dostala jinou léčbu. Každý měsíc nyní jezdí do Motola na infuze a její
zdravotní stav se zvolna zlepšuje – postupně začíná hýbat rukama i nohama. Každý nový pohyb
je zázrak a velký dar … Po devíti letech života s domnělou neuropatií je to pro ni i její rodinu
obrovská naděje – a moc tomu napomáhá Bářina trpělivost, odvaha a silná vůle žít, včetně
odhodlání cvičit a překonat bolest. Na podzim 2018 prodělala těžkou operaci páteře, která jí
umožnila sedět bez korzetu, a den za dnem se díky tomuto zpevnění lepší i Báry zdravotní stav.
Báře chceme vyběhat prostředky na magnetoterapeutický přístroj Biomag a rehabilitační cvičení
ve vodě Watsu.
Šestiletá Karolínka z Borotína u Tábora, původem z Velešína, trpí
dětskou mozkovou obrnou diparetické formy. Denně cvičí Vojtovu
metodu, jezdí na plavání, hypoterapii, ergoterapii, logopedii.
Navštěvuje speciální školku v Táboře. Absolvovala několik
rehabilitační pobytů v Jánských Lázních a na speciální pražské klinice
Axon. Díky velké píli se rodičům podařilo,
i přes nepříznivé prognózy lékařů,
postavit Káju pomocí berliček na vlastní
nožičky. Karolínce chceme díky běhu
umožnit rehabilitaci ve speciálním
oblečku na pražské klinice Axon, která ji
výrazně posouvá a dává naději i na
samostatné krůčky bez berliček.
Podobnou diagnózu má i čtyřletý Martínek ze Střížova, který se
narodil ve 32 tt s váhou 1460 g a už v nemocnici se zjistilo, že měl
krvácení do mozku. Cca v roce mu byla diagnostikována DMO
spastická levostranná triparéza (postižení obou nožiček a levé ruky).
Zpočátku Martínek cvičil Vojtovu metodu, později Bobath. Od dvou
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let každoročně navštěvuje lázně Klimkovice. Druhým rokem navštěvuje školku v Arpidě, kde cvičí
s fyzioterapeutkou, chodí na logopedii a ergoterapii. Začíná se stavět na nohy a snaží se udělat pár
kroků samostatně. V tom by mu měly hodně pomoct nové speciální ortézy na nohy, které se vyrábí
ve Vídni a jejich cena je 5 800 euro. Také Martínkovi chceme umožnit absolvovat další
neurorehabilitační pobyt v lázních.
Odvaha a bojovnost, s jakou se nejen tyto, ale i všechny děti z předchozích ročníků, perou
s nepřízní osudu, je pro nás hnacím motorem a obrovskou motivací, inspirací a důvodem
pokračovat v započaté práci dál. Nechte se motivovat a inspirovat společně s námi a pomozte
nám podpořit Báru, Karolínku a Martínka v jejich odhodlání zlepšit svůj život. Odměnou vám
bude úsměv v jejich tváři, radost v srdci a skvělé sportovní odpoledne pro celou rodinu.
Rozhodnete-li se naši akci podpořit, můžete své finanční dary zasílat na účet, který nám speciálně
zřídila obec Římov – číslo 2598496379/0800 (do zprávy pro příjemce napište Římov a název své
firmy či vaše jméno).
Poskytnuté finanční dary lze zahrnout do nákladů a lze jimi snížit základ daně (dle zák. č. 586/1992
Sb., o daních z příjmu)
Běh je určen pro všechny věkové kategorie – na start přivítáme děti s rodiči i bez, ženy a muže
a v neposlední řadě také aktivní seniory!
Projekt se letos uskuteční v sobotu 15. června na starém fotbalovém hřišti v Římově.
V případě Vašeho zájmu jsou k dispozici darovací smlouvy a umístění Vašeho jména či loga firmy
na propagačních materiálech je samozřejmostí. V případě zájmu je možné umístit Vaše reklamní
bannery v místě konání akce – start, cíl.
Děkujeme, že pomáháte s námi!
Za organizátory akce:
Tamara Fuxová: 797 993 446
Klára Vášová: 604 309 006
Tereza Panochová: 724 953 685
Petra Prokešová: 777 486 876
Aneta Jarošová: 724 510 863
Obec Římov
Email: rimovskybehprousmev@seznam.cz
https://www.facebook.com/RimovskyBehProUsmev/
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VLTAVA RUN 2019
Jedna výzva, spousta zážitků
Tak zní motto nejprestižnějšího běžeckého
štafetového závodu v České republice, kdy
jeden tým během jednoho víkendu urazí 360
km dlouhou trasu podél Vltavy ze
šumavských hvozdů až do hlavního města.
Trasu tvoří 36 v průměru 10 km dlouhých
úseků vedených těmi nejkrásnějšími místy
jižních a středních Čech, divokou přírodou
Šumavy, podél Lipna, historickými městy a
kolem přehradních nádrží Orlík a Slapy až do
cíle v Praze Braníku.
Letošní cesta k cíli začala vlastně už v říjnu,
kdy byla spuštěna registrace pro 5. ročník a
kapacita závodu, která čítá 300 týmů, byla
naplněna doslova bleskově, a to za pouhých
45 vteřin. Tým Římováci, jehož členové byli
ve střehu a připraveni, registraci pro svou
druhou účast, úspěšně získali.
A tak jsem se, plni očekávání a lehké (někteří
z nás velké) nervozity, postavili 12. května
v Zadově opět na start. Letošní ročník byl,
oproti teplému a slunnému počasí loni, ve
znamení extrémního deště, mokra, zimy i
větru. Povětrnostní podmínky tentokrát
skutečně prověřily nejen fyzické síly všech,
téměř 3500 běžců, ale hlavně jejich obrovské
odhodlání. Zejména noční úseky v hustém
lijáku, v černočerné tmě lesa, osvětleného
pouze trochou světla z čelovky, cestami
plných bahna a kaluží, byly na hony vzdálené
představám o pohodovém běhu. O to větší ale
byla chuť překonávat své limity, vzájemná
podpora všech členů v týmu a odhodlání
proběhnou, s touhle partou stejně bláznivých
nadšenců,
společně
cílovou
páskou.
Vltavarun je závod s nepopsatelně úžasnou
atmosférou, plný vzájemné podpory nejen ze

strany vlastních běžců, ale i napříč týmy.
Účast v něm je zárukou fyzického vyčerpání,
včetně možnosti, že si sáhnete na své dno, jak
jsme se letos na vlastní kůži přesvědčili.
Odměnou je vám ale obrovská porce zábavy,
adrenalinu
a
euforie
z naprosto
neuvěřitelného týmového zážitku.
Tým
Římováci
uháněl
k cíli opět
v tričkách
s erbem
naší
krásné
vesnice a
když
se
pak
s hrdostí
hlásil na
nočních předávkách pokřikem „Římov“,
sklízel hlasitý potlesk od všech přihlížejících.
Závod jsme měli rozběhnutý fantasticky,
všichni nechali na trati všechno, co mohli a
dlouho to vypadalo na ještě lepší umístění než
loni. Na jednom z posledních úseků před
cílem nás ale potkala komplikace, takže jsme
nakonec skončili na úplně stejném místě jako
v loňském roce. A to se jen tak někomu
nepovede 😊. Takže tým číslo 178 Římováci,
dobíhá do cíle s časem 31h 41m 17s na
úžasném 94. místě a hlavně v plném počtu, a
bez zranění. Bylo nám ctí reprezentovat naši
obec a děkujeme všem, kdo jste nám fandili
z domova a byli jste po celou dobu závodu
s námi. Ani nevíte, jak velká podpora to pro
nás byla!
Tak zase za rok, „Římováci“
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KULTURNÍ OKÉNKO
MORANA
Vítání jara letos vyšlo na první dubnovou neděli.
Tradičně se vynášení Morany účastnily děti,
které se sešly u školy a v průvodu svých
sourozenců a maminek vynesly symbol zimy
přes ves k křece. Za hlasitého prozpěvování a
odříkávání jarních rozpočitadel a veršů dorazily
na louku k jezu, kde na ně čekali tatínkové. Velká
Morana byla odzdobena, zapálena a vhozena do
vody. Děti zazpívaly a zatančily písně oslavující
příchod jara a s radostí ozdobily mazance svých maminek zelenými lítečky. Změřila se délka řady
utvořená z maminek držící mazance a společně se zasedlo k ohni. Tam si mnozí letos poprvé opekli
buřty a zakrojili mazanec. V slunném počasí byla radost pozorovat houf hrajících si dětí i
ochutnávat různé druhy této kynuté pochoutky.
Setkání seniorů
V
neděli
28.4
se
pořádalo
od
14h.
Pod
Ořechem
tradiční
jarní
setkání
římovských seniorů. Setkání bylo obohaceno zajímavým programem, o který se
postaraly děti z MŠ a ZŠ Římov pod vedením svých učitelů. Děti si připravily
taneční, recitační a hudební program, který také zaslouženě sklidil úspěch. Na
rozloučenou rozdaly vlastnoručně vyrobené kytičky pro naše seniory. O další
zpestření programu se zasloužil i PhDr. Jan Šimánek, regionální historik a
kronikář obce doudlebské, se svou milou přednáškou o jarním období z pohledu
tradic, zvyků a gastronomie. A tak jsme mohli zavzpomínat, jak jaro slavili naši
předci dříve a jaké typické pokrmy vařili. Přednáška byla zajímavá a jistě
se budeme těšit na další exkurzi do naší minulosti. Celý program k tanci i
poslechu
hudebně
doprovázela
oblíbená
Miniševětínka
Pavla
Veselého.
Příjemně
se
posedělo,
zatančilo,
popovídalo,
popilo
a
samozřejmě
nechybělo
i
dobré
bohaté
občerstvení.
A
jarní
nedělní
odpoledne
nám
krásně
uběhlo.
V
neposlední
řadě
patří
poděkování
jak
účastníkům
setkání,
tak
i
jeho
organizátorům. Již nyní se můžeme všichni těšit na další setkání, které se uskuteční na podzim.
Májka a čarodějnice
Tak jako každý rok i letos se u nás v Římově poslední dubnový den slavila Filipojakubská noc.
Velkou změnou oproti předchozím letům bylo, že se májka nestavěla na návsi, nýbrž u ohniště na
starém fotbalovém hřišti. Díky tomu se tentokrát sešlo mnohem více římováků i rodin s dětmi.
Počasí nám také přálo a i přes upršené dopoledne se nám nakonec ukázalo i sluníčko. Děti si mimo
opékání špekáčků také vhodily do ohně vyrobené čarodějnice a celou slávu okořenili také
kolotočáři, kteří se rozhodli povozit děti i dospělé na připravených labutích k příležitosti jarní
římovské pouti, která se konala následující neděli. Stavitelé májky přes noc dobře hlídali, a tak nám
májku nikdo nepodřezal a tyčí se hrdě k nebesům ještě dnes.
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Ukliďme Česko
Naše obec se již několikátým
rokem účastní celorepublikové
akce
s názvem
„Ukliďme
Česko“. V sobotu 6. dubna se
téměř 50 dobrovolníků sešlo u
obecního úřadu, nafasovali
rukavice, pytle a děti i drobné
občerstvení na cestu a rozešli se
na různé strany Římova a
nejbližšího okolí. Cílem akce bylo posbírat co nejvíce odpadu, který se nám povaloval kolem obce
a zkrášlit si tak Římov a jeho okolí. Letos se při této akci sebralo 50 kg odpadků a některé úlovky
byly opravdu kuriózní, např. pneumatiky, umyvadlo apod. Tímto děkuji všem účastníkům za
jejich nadšení a doufám, že si naše okolí udržíme krásné a čisté nejen jeden den v roce, ale celý rok,
aby se nám tu hezky žilo.
Velikonoční tvořivá dílnička
V sobotu 13. dubna se sešla skupina malých i velkých milovníků tvoření a vyrábění. Tématicky
byla
dílnička
zaměřena
především
na
jaro
a
Velikonoce.
Mohli jste si zde obarvit vajíčka několika technikami, uplést pomlázku, upéct jidáše, vyrobit si
ozdobné lžičky z Fima nebo si poskládat velikonoční origami. Na své si přišly všechny věkové
kategorie. Většinu výrobků si účastníci odnesli domů, jen po jidáších nezbyl ani drobeček :-)
Budeme se na vás těšit na dalším tvoření, které plánujeme po letních prázdninách.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
01.06. Dětský den – Branišovice – 14:00 na návsi
02.06. Dětský den – Římov
08.06. Soutěž požárních družstev „O pohár starosty“ – muži, ženy, děti
15.06. Římovský běh pro úsměv – 13:00 staré fotbalové hřiště
15.06. Slavnosti Pomalší - Velešín
07.07. Letní pouť v Římově
13.07. Beach volejbal trojic – sportovní areál Římov
20.07. ITA Club 2019 – sportovní lukostřelba
V PRODEJI JE OPĚT KNIHA - „ MALŠE ROMANTICKÁ KRÁSKA“
KRÁSNÁ KNIHA MAPUJÍCÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA OD JEJÍHO PRAMENE AŽ PO SOUTOK S VLTAVOU.
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