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ČÍSLO 04/2019

Platíme víc, než musíme
Náklady spojené s likvidací odpadů v naší obci se rok od roku navyšují. Po vypracované podrobné
finanční analýze hospodaření za rok 2018, lze konstatovat, že v naší obci ročně zaplatíme za
odpady více, než musíme. Proto také Zastupitelstvo obce na své schůzi dne 16.7.2019 diskutovalo
o možných úsporách těchto nákladů.
Jako velmi pravděpodobné opatření se jeví úprava četnosti vývozu komunálního odpadu, a to v
obdobích mimo topnou sezónu (duben - říjen) na jedenkrát za 14 dní. Dále vzhledem k možnosti
ukládání odpadu ze zahrad do zelených kontejnerů, jejichž vývoz obec dotuje, se uvažuje o
zpoplatnění vývozu hnědých popelnic – zde záleží na rozhodnutí obyvatel, zda by popelnici vrátili
nebo dále využívali.
Největší úspora nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím se do budoucna jeví v
kompletním soustředění separovaného odpadu do sběrného dvora.
Již několik let (i volebních období) se v naší obci tato otázka řeší. Místa ukládání odpadu se během
let několikrát změnila, hlavně z důvodu, že jej zneužívali nezodpovědní občané i firmy ze širokého
okolí k odkládání odpadu, který sem vůbec nepatřil nebo byl dáván mimo kontejnery. Důsledkem
byl nepořádek a nekončící práce zaměstnanců obce s úklidem těchto míst.
Po zrušení sběrného místa v bývalém ZD není situace kolem kontejnerů na tříděný odpad o mnoho
lepší. Zvláště u hasičské zbrojnice se nám neustále hromadí haldy odpadu mimo kontejnery.
Některým spoluobčanům vadí i umístění těchto nádob v blízkosti jejích domů a pozemků,
kontejnery nám stěhují různě po obci, což také není dobré.
Z hlediska dotačních titulů do odpadového hospodářství obcí existuje do konce měsíce února 2020
možnost čerpat dotaci např. na vybudování sběrného dvora až do výše 85% nákladů, o to více se
tímto záměrem zaobíráme a hledáme vhodnou lokalitu pro nové úložiště .Vhodná lokalita se
nachází v areálu stávající ČOV , kde se vypracuje studie o tom, jak by to zde vypadalo, a toto by se
projednalo s občany na veřejném setkání. Umístění musí být také v souladu s naším územním
plánem a se stanovisky všech dotčených orgánů.
V současné době je podepsána dohoda s firmou Kapex s.r.o., která provozuje sběrný dvůr ve
Velešíně. Náklady bude hradit obec a obyvatelé Římova zde mohou proti OP bezplatně
odevzdávat odpad. Provozní doba a podrobné informace najdete na závěr tohoto článku. popř.
občané budou také informování v letáčcích.
Zpracoval: Josef Mičan
Pavlína Vaněčková
ing. Miroslav Slinták
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Občané Římova a místních částí mohou využívat k odkládání odpadu z domácnosti sběrný dvůr
ve Velešíně. Sběrný dvůr se nachází v ulici Na Humnech, pod areálem Zemědělského družstva.
Otevírací doba sběrného dvora:
od 1. 11. do 28. 2. provozní doba:
pondělí až pátek
7:00 – 16:00
sobota
8:00 – 13:00

od 1. 3. do 31. 10. provozní doba:
pondělí až pátek
7:00 – 17:00
sobota
8:00 – 13:00

Občané budou vyzváni při vjezdu do sběrného dvora v předložení občanského průkazu k ověření
totožnosti.
Sběrný dvůr přijímá tyto druhy odpadů:
Číslo
pro
Název odpadu
určení
odp.
1.
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy
barev mohou být slité.
2.
Motorové, převodové a mazací oleje:
Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru při výměnách
oleje, na sběrný dvůr přijímáme pouze oleje od obyvatel
z individuální výměny oleje.
3.
Rozpouštědla a ředidla:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy
rozpouštědel a ředidel mohou být slité.
4.
Papírové a lepenkové obaly:
Přijímá se neznečistěný suchý sběrový papír, noviny, časopisy,
knihy, papírové a lepenkové obaly
5.
Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Papír a papírové obaly znečistěné barvami, oleji, rozpouštědly.
Musí být vytříděny z běžného sběrového papíru.
6.
Plastové obaly:
Přijímají se samostatně čisté lahve PET, které se třídí a ukládají do
kontejnerů na tříděný odpad i v místech bydliště. Na sběrný dvůr
se hlavně přijímají igelity, fólie, čisté obaly od potravin a
drogérie, kýble, přepravky, apod.
7.
Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se igelity, fólie a jiné plasty znečistěné rozpouštědly, oleji
a jinými nebezpečnými odpady. Znečistěné obaly od potravin
patří do popelnice
8.
Kovové obaly:
Přijímají se čisté a vymyté plechovky

Katalog.
číslo

Kateg.

20 01 27

N

20 01 26

N

20 01 14

N

15 01 01

O

15 01 01

O/N

15 01 02

O

15 01 02

O/N

15 01 04

O
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se prázdné plechovky od barev, oleje, rozpouštědel
apod.
Kompozitní obaly (tetrapak):
Přijímají se čisté krabice od mléka, džusů, sirupů, vína a podobně.
Před odevzdáním, prosím, sešlapávejte, aby objem byl co
nejmenší.
Skleněné obaly a tabulové sklo:
Přijímají se samostatně skleněné obaly od potravin – lahve,
sklenice, lahve od alkoholu, bílé i barevné a běžné okenní
tabulové sklo. Křišťálové, olovnaté a barevné sklo, drátosklo,
zrcadla, automobilové sklo se ukládají samostatně do objemného
odpadu. Nelze recyklovat.
Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se samostatně skleněné obaly znečistěné barvami,
ředidly a oleji.
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami:
Použitá absorpční činidla (Vapex), prach a hlína po zametení
proolejované podlahy dílny, čistící hadry a montérky od oleje,
barev a rozpouštědel, vzduchové a naftové filtry, filtry ze
vzduchotechniky a digestoří apod.
Pneumatiky:
Všechny pneuservisy jsou místa zpětného odběru při nákupu
nových, na sběrný dvůr přijímáme pouze pneumatiky od
obyvatel z individuální výměny pneumatik.
Olejové filtry:
Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru filtrů při
výměnách oleje, na sběrný dvůr přijímáme pouze olejové filtry od
obyvatel z individuální výměny olejového filtru.
Olověné akumulátory:
Přijímají se autobaterie včetně elektrolytu.
Železo a ocel:
Přijímá se běžný železný šrot z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo
jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho
části, průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, obecně
prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro
hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo
příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a
energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.

15 01 04

O/N

15 01 05

O

15 01 07

O

15 01 07

O/N

15 02 02

N

16 01 03

O

16 01 07

N

16 06 01

N

17 04 05

O
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18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

Kyseliny:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy
kyselin mohou být slité.
Dřevo:
Samostatně se přijímá dřevo z domácností, např. rozebraný
nábytek, dřevotříska, palety, dřevěné bedýnky, rámy z oken,
dveře apod. Dřevo bude určené k štěpkování a dalšímu
zpracování.
Kovy:
Přijímá se běžný odpad z barevných kovů a běžné množství
kabelů z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo
jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho
části, průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, obecně
prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro
hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo
příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a
energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.
Objemný odpad:
Přijímá se objemný komunální odpad, který nelze dát do
popelnic nebo použít jako surovinu pro další zpracování:
molitany, potahy, koberce, linoleum, autoskla, drátoskla, zrcadla,
a ostatní podobné odpady.
Textilní obaly a oděvy
hadry, oblečení, boty, plyšové hračky
Izolační materiály
polystyren
Stavební materiály obsahující azbest
Eternitové šablony
Asfaltové směsi obsahující dehet
Např. IPA
Jedlý olej a tuk
Kuchyňský olej

20 01 14

N

20 01 38

O

20 01 40

O

20 03 07

O

20 01 10
20 01 11
17 06 04

O

17 06 05

N

17 03 01

N

20 01 25

O

O

Kromě výše uvedeného roztřídění odpadů se na sběrném dvoře přijímá další odpad z domácností
ke zpracování a recyklaci:
Alkalické baterie, baterie z domácích přístrojů NI-FE apod. – na OÚ Římov umístěna nádoba.
Zářivky trubicové i kulové – obec bude mít svůj kontejner.
Úsporné žárovky a žárovky obsahující rtuť.
Malé domácí spotřebiče: rádia, televize, rekordéry, vařiče, žehličky, fény a podobně, ale musí být
vždy nerozebrané a kompletní včetně přívodního kabelu – vybírá rovněž SDH Římov.
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Velké domácí spotřebiče: pračky, ledničky, mrazničky, sporáky apod., ale musí být vždy
nerozebrané a kompletní včetně přívodního kabelu – vybírá rovněž SDH Římov.
Za provozovatele sběrného dvora je zodpovědná osoba:
Pavel Peroutka, odpadový hospodář, tel.: 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz

UNSNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV,
konaného 11.6.2019
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- a schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Římov za rok 2018.
- s navýšením kapacity v MŠ Římov pro rok 2018/2020 o 4 děti. Navýšení nutno projednat
s příslušnými úřady.
- s došlým dopisem paní I.V. týkajícím se příspěvku pro společnost RAFAEL (útulek pro psy)
a souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 4 000 Kč.
ZO bere na vědomí:
-

-

-

-

-

rozpočtové opatření č.5/2019
a odkládá zveřejnění pana P. K. z Českých Budějovic týkající se odkupu části pozemku
parc. č. 592/15 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek v blízkosti jeho nemovitosti,
který bude využíván jako zahrada.
a odkládá zveřejnění záměru pana J. K. z Českých Budějovic týkající se odkupu části
pozemků parc.č.589/1 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek v blízkosti rekreační
chaty.
a odkládá zveřejnění záměru paní K. N. z Č.B. týkající se odkupu části
pozemků
parc.č.1545/3 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek v blízkosti rekreační chaty.
informace o změně osoby pana faráře v Římově. Pan farář informoval ZO o možnosti
ponechat kostel otevřený po dobu letních prázdnin. Dále bylo ZO informováno o tom, že
rekonstrukční práce na kostele by měly být zahájeny na podzim roku 2019.
informace pana F. K. o nefunkčnosti propustku a o špatném vzhledu autobusové zastávky
(nelegální plakátovací plocha).
vědomí oznámení (upozornění) a současně stížnost týkající se provozování chovné stanice
psů v chatové oblasti Klady. Jedná se zejména o nadměrný hluk, štěkot a zápach. Bylo
provedeno místní šetření a na oznámení bude odpovězeno.
došlý dopis manželů K. z Římova týkající se přeložení sloupu veřejného osvětlení u jejich
RD. ZO souhlasí s přeložením sloupu č. 106 na náklady žadatelů.
došlý dopis pana J. B. z Římova týkající se finančního příspěvku na pořízení sociálů u
římovského jezu, kde provozuje občerstvení. ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku.
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UNSNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV,
konaného 16.7.2019
Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

-

-

s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav v MŠ Římov. Ze tří došlých
nabídek vybrala výběrová komise stavební firmu pana J. P. z Římova z nabídkovou cenou
495 389,50 Kč bez DPH.
Starosta podepíše se stavební firmou smlouvu o dílo, tak aby bylo možno zahájit stavební
práce.
Na tuto akci obdržela obec dotaci z POV Jčk ve výši 260 000 Kč.
se záměrem pana J. D. z Římova, který si na pronajatém pozemku v zahrádkářské kolonii
hodlá postavit dřevěnou pergolu o rozměrech 4 x 2 m na uložení nářadí.
se zveřejněním záměru ZD Ločenice týkající se možnosti pronájmu pozemku parc.č. 175
v k.ú Pašinovice.
s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD č.p.59 v Římově pro T.
K. z Římova. Pro vyplacení příspěvku jsou doloženy potřebné daňové doklady a ověřen
skutečný stav opravené fasády.
se zasláním objednávky pro spol. KAPEX s.r.o., která provozuje sběrný dvůr ve Velešíně a
na základě které pak můžou občané Římova bezplatně odevzdat odpadový materiál.
nesouhlasí s podepsáním příkazní smlouvy se spol. Odpady – Jih na základě, které by tato
pro obec zpracovala projekt včetně vypracování žádosti na nový sběrný dvůr v Římově. I
tak bude obec řešit tento problém a hledat vhodné lokality.

Zastupitelstvo obce Římov:
1. rozhoduje
o pořízení změny č. 2 územního plánu Římov
2. schvaluje
uzavření smlouvy se Ing. L. Š., B. Smetany 10, České Budějovice, zabezpečující osobu
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona, pro pořízení
změny č. 2 UP Římov
3. určuje
Ing. Miroslava Slintáka, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny
územního plánu Římov
4. ukládá
Ing. Miroslavu Slintákovi informovat o výsledku jednání zastupitelstva navrhovatele a úřad
územního plánování a spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny územního
plánu Římov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

rozpočtové opatření č.6/2019
návštěvu velitele hasičů pana S. P., který obeznámil přítomné o možnosti pořízení nové
hasičské stříkačky.
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-

-

-

-

-

schůzku se zástupci společnosti Čevak, kde bude projednána možnost zahájit stavební
práce na obnově a modernizaci ČOV Římov. Na tuto akci má obec vydané platné stavební
povolení.
blížící se ukončení stavebních prácí na opravě římovského mostu a skončí taktéž i objízdné
trasy. Vzhledem k tomu, že se hodně využívaly i cesty, které nebyly součástí objízdné trasy
bude nutná oprava těchto komunikací.
a odkládá zveřejnění záměru pana P. K. z Netřebic týkající se odkupu části pozemku parc.
č.1583/1 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek v blízkosti jeho chaty a bude využíván
jako zahrada. Pro možný prodej je nutná prohlídka a dohoda s okolními majiteli
nemovitostí.
informaci od sekretáře SMO Pomalší Ing. Miroslava Slintáka, která se týká pokračování
projektu Interreg a výstavby Muzea poutnictví v Římově.
návštěvu paní L. F. majitelky chaty v Dolní Stropnici - Klady , která byla pozvána , aby
podala vysvětlení na stížnost, která byla doručena na obecní úřad. Tato se týká chovu psů
v místech rekreace, kde je tato činnost velmi nevhodná a ruší okolní majitele chat.
došlý dopis části obyvatel Římova a také lidí z okolních vesnic, který byl společně
s podepsanými petičními archy doručen na obecní úřad. V dopise napsán nesouhlas
s možnou výstavbou sběrného místa v areálu ČOV Římov.

SPORTOVNÍ A TURISTICKÉ AKCE TJ SOKOL

27.7.
3.8.

43. Ročník fotbalového turnaje o „ Římovský pohár“
13:00 hod.
Přeložený turnaj v beach volejbalu trojic o „Pohár starosty obce Římov“ zahájení v 9:00 hod.
V podvečer s hudbou k poslechu i tanci. Jste srdečně zváni
10.8. Turnaj v beach volejbalu dvojic
9:00 hod.
17.8. zahájení Okresního přeboru v kopané Borek – Římov
24.8. Turnaj v nohejbalu
9:00 hod.
24.8. OP v kopané Římov – Úsilné
6.9. OP přebor mladšího žactva v kopané Římov – Kamenný Újezd
17:00 hod.
17. – 24.8. osmidenní zájezd „Beskydy“ ubytování Horní Bečva Hotel Cherry
7.9. Rakousko „Údolím Dyje“, Raabs, Kollmitz, Ribenstein, Slavonice, Monserrat
12.10. „Podzimní toulky“ Písecko, Sedlec u Pištína
8. 11. a 6.12. pátek - lázně „Bad Füssing“ (přihlášky na zájezdy Vl. Koupal)
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FARNOST ŘÍMOV
Milí spoluobčané,
některým z Vás v posledních měsících neušla zvýšená koncentrace osob, které se podle oděvu daly
jednoznačně identifikovat jako kněz. V červnu dokonce kdosi na ceduli označující začátek obce
přelepil poslední dvě písmena, a tak se na pár týdnů mohl zdát, že se z Římova stal dokonce Řím.
Dotyčný vtipálek však nebyl až zas tak daleko od pravdy, neboť Římov láká návštěvníky a těší ty
šťastlivce, kteří zde bydlí, především jako poutní místo – podobně jako samotný Řím. Aby tomuto
významnému duchovnímu místu mohla být věnovaná náležitá péče i ze strany Církve,
českobudějovický biskup Dr. Vlastimil Kročil se rozhodl pozvat do Římova komunitu katolických
kněží s názvem Kněžské bratrstvo sv. Petra a svěřit tomuto poměrně mladému (*1988)
římskokatolickému společenství římovskou farnost. S plánovanou rozsáhlou rekonstrukcí, která
by měla začít po prázdninách a trvat po tři roky, se totiž ukázala aktuální otázka, co jednou s krásně
opraveným poutním areálem bez kněze, který by zde byl také přítomen.
Pozváním Kněžského bratrstva sv. Petra do své diecéze se panu biskupovi podařilo zajistit
duchovní správu v Římově, a to se specifikou, která je našemu společenství vlastní. Mši svatou
sloužíme tak, jak bylo obvyklé ještě až do poloviny 20. století. Při bohoslužbách věřící zpívají česky
a Boží slovo slyší v rodném jazyce; některé části posvátných obřadů jsou pronášeny latinsky, a
kromě lidového zpěvu zaznívá také starobylý gregoriánský chorál. Tím získal Římov další
jedinečnost, a to nejen ve své pašijové cestě v okolní krajině, ale i díky bohoslužbě v kostele, které
je sloužena v podstatě stejně jako v dobách, kdy byl Římov jako poutní místo zakládán.
V Římově tak postupně vzniká komunita, ve které budou od září tři katoličtí kněží, a sice Pater
Štěpán Šrubař jako kaplan, Pater Dominik Ettler, který bude správcem farností Doudleby, Střížov
a Kamenný Újezd a podepsaný Pater Jakub V. Zentner jako správce římovské farnosti.
S rekonstrukcí poutního místa však nejde jen o to čistit staré malby a zpevňovat popraskané
památné zdivo, ale jde o mnohem víc. Naši předkové byli schopni postavit tak krásné duchovní
místo, jako je Římov, protože jim bylo jasné, že člověk má duši, kterou je třeba tu a tam
rekonstruovat a obnovit. Na to ovšem nestačíme sami. To může udělat jen Ten, který naši duši
kdysi učinil. Ale protože jsme všichni stvořeni jako svobodní lidé, nemůže ani Bůh nikoho nutit
k tomu, co je pro člověka tak prospěšné. Úkolem kaplana a faráře je Pánu Bohu v tom nepřekážet
a naopak těm, kteří Ho hledají, podle míry vlastního úsilí k tomu pomáhat.
Mnozí na faru přicházejí, když se jim narodí dítě, aby ho dali pokřtít, a když jim někdo umře, aby
jeho mrtvolu pohřbili. Život je přeci mnohem víc! Nebylo by pěkné chtít také, aby byl Bůh s námi
nejen, když jsme v plenkách nebo naše těla leží v rakvi?
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Ježíš Kristus říkal, že ten, kdo hledá, také to, co hledá, najde. Proto pro toho kdo třeba hledá rozpis
bohoslužeb nebo kontakt na faráře či jenom dobu, kdy je kostel otevřen, jsou určeny následující
informace:
Nedělní mše jsou od 8:00. Pravidelné bohoslužby jsou také v úterý, v pátek a v sobotu od 18:00.
Poutní areál je v červenci a srpnu otevřen kromě pondělí denně od 9:30 do 17:30. Podrobnější
informace se lze dozvědět na stránkách římovské farnosti farnostrimov.cz. Telefon a e-mail na
faráře je 603201149 a jwz@seznam.cz.
Pater Jakub Václav Zentner

LUKOSTŘELBA – COUNTRY TURNAJ 20.7.2019
Jako každé léto, tradičně proběhl prestižní
lukostřelecký turnaj, který se těší velké oblibě
nejen u nás, ale i v zahraničí. Díky dobré
propagaci k nám jezdí lukostřelci nejen z Čech
a Moravy, ale také ze Slovenska, Rakouska i
Německa.
Turnaje se zúčastnilo 70 lukostřelců a většina
z nich už Římov velice dobře zná z předešlých
akcí. Podle ohlasů, patří náš lukostřelecký
parkur ke špičce v České republice.
Lukostřelci si pochvalují profesionálně postavenou trať, místní pohostinnost, překrásnou krajinu i
schopné organizátory. Alespoň touto cestou bych moc chtěla poděkovat obětavým římovským
SOKOLÍKŮM a HASIČŮM, bez kterých bychom nebyli schopni tyto mezinárodní turnaje pořádat.
Ita Club získal napříč kategoriemi 4 zlaté a 3 bronzové medaile, což je v takové konkurenci
vynikající výsledek. Nejmladšímu účastníkovi bylo 7 let, nejstaršímu 72...
Po vyhlášení výsledků proběhly ještě volné disciplíny – střelba na „sklopky“ (po zásahu se
sklápějící terče), která zaujala nejen střílející, ale i velké množství přihlížejících a fandících diváků.
Tím se turnaj příjemně protáhl až do večerních hodin a spontánně přešel ve volnou zábavu.
K tanci a poslechu skvěle hrála velešínská kapela Fontanela a určitě si nejen u „Římováků“ získala
nové fanoušky. Bylo vidět, že stejně se bavila starší generace, jako i ti nejmladší a taneční plocha
byla zcela obsazená.
Asi pomyslnou třešničkou na dortu bylo vystoupení zpěvačky Radůzy, která je zároveň vynikající
lukostřelkyní a podle jejích slov jí Římov přirostl k srdci a ráda se k nám bude vracet.
Ještě jednou děkuji Sokolu, hasičům, lukostřelcům i ostatním, kteří pomohli a ukázali, že sport a
kultura spojuje a odstraňuje bariéry.
Za Ita Club – Iveta Mikešová
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ŘÍMOVSKÝ BĚH PRO ÚSMĚV 15.6.2019
Před pěti lety jsme v Římově, vlastně trochu z dlouhé chvíle, uspořádali sportovně benefiční akci
nazvanou Římovský běh pro úsměv. Výsledek nás velmi překvapil a celá akce neskutečně nadchla,
že nešlo nepokračovat. A tak se letos 15. června běželo v Římově pro úsměv dětí, které se
každodenně musejí potýkat s překážkami a bojovat se svým handicapem, už po páté. V tento
jubilejní ročník to bylo pro úsměv Báry, Karolínky a Martínka. Úsměv nejen na jejich tvářích se
podařilo vykouzlit díky úžasné částce více než 240 000 Kč, která mezi ně byla rozdělena rovným
dílem, aby jim pomohla v jejich odhodlání posunout se zase o kousek dál. Během všech pěti
ročníků jsme vyběhali prostředky na rehabilitační pobyty nebo pomůcky pro Lukáše (2015),
Matouše (2016), Adélku a Terezku (2017), Nikolase, Anetku, Míšu a Peťu (2018) a letos tedy Báru,
Karolínku a Martínka za téměř 730 000 Kč.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se
během

těchto

společně

pěti

s námi,

let

nechali,

motivovat

a

inspirovat a pomohli nám podpořit
tyto úžasné malé hrdiny v jejich
odhodlání zlepšit svůj život. Věříme,
že úsměv v jejich tvářích je pro Vás
stejnou odměnou jako pro nás.
Odměnou,

která

stojí

za

vynaloženou námahu a která zaseje
radost v srdci.
Velice si vážíme podpory všech našich sponzorů,
běžců a všech zúčastněných, bez kterých bychom
tuto skvělou akci nemohli uskutečnit. Největší
poděkování patří našim manželům, kamarádům,
rodinám a holkám „Sokolkám“ – lidem, kteří
s námi stěhovali, naváželi, připravovali, pekli,
prodávali, fotili, malovali, tvořili a na které se
můžeme spolehnout za každé situace. Večer se o
báječnou atmosféru zasloužili Radek

Mácha

s kapelou. Děkujeme vám všem, kteří jste se
benefiční akce zúčastnili. Letošní ročník, kdy bylo vedro k padnutí, byl opravdu náročný. O to víc
si této pomoci ceníme. Přejeme všem pevné zdraví, úspěch a štěstí a za rok na shledanou v Římově.
Děkujeme, že pomáháte s námi!

Klára, Peťula, Anet, Terka a Tamara
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PŘEVZATO Z JIHOČESKÉHO DENÍKU
Velešínští potápěči soutěžili v řezání dřeva pod vodou
Římov/Velešín - S neobvyklou výbavou se vydali potápěči na ponor do řeky pod římovskou
přehradou. Pod vodu si s sebou vzali pilu, poleno a kozu, aby měli na čem poleno řezat.
Aqua pílink nazvali netradiční potápěčský závod členové Klubu sportovních potápěčů Kalmar Velešín.
První ročník se uskutečnil v sobotu pod římovskou hrází, v místě zvaném vývar.
„Na takovou blbinu, že budeme pod vodou řezat pilou, jsem přišel já,“ vyprávěl předseda klubu
Stanislav Skupa. „Viděl jsem v televizi, jak armádní potápěči v USA při zkouškách řezají dřevo pod
vodou. Tak to musíme vyzkoušet taky, řekl jsem si.“ Aby poleno nevyplavalo, přivázali ho velešínští
potápěči na kozu vyrobenou z lešenářských trubek a potopili ji do čtyřmetrové hloubky v řece.
V předchozích dnech to potápěči zkoušeli a pokus od pokusu řezali dřevo většího průměru. Teď na
kozu připevnili poleno o průměru tak 17 centimetrů. Jenomže ouha, dřevo hravě zvítězilo nad svou
kovovou zátěží a nemínilo jít pod vodu. Potápěči tedy nakonec řezali polínko kolem 6,5 centimetru
v průměru. Což vypadalo takto: potápěč se ponořil. Kde se pohybuje, ukazovaly jen bubliny. Na
hladinu posléze vyskočilo uříznuté dřevěněné kolečko a pak se potápěč ještě musel trefit do cíle. Což
nebylo jednoduché, vzhledem k tomu, že viditelnost ve vodě činila maximálně půl metru. „Někdy vzal
potápěč jiný směr,“ říkal Stanislav Skupa. „Ale užili jsme si to, zvláště pak opékání buřtů. Vychytali
jsme závodu bolístky a za rok bude zase.“
Zdroj:
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/velesinsti-potapeci-soutezili-v-rezani-dreva-pod-vodou20190715.html

Sochám chtějí vyrobit dvojníky
Římov – Sto milionů korun má pomoci k obnově jednoho z nejznámějších poutních míst na
Budějovicku – Římova
O jeho založení se zasloužili jezuité. Jako první zde byla vystavěna roku 1648 loretánská kaple na
podnět Jana Gurreho, jezuitského lékárníka z Krumlova. Postupně přibyla křížová cesta, čtyřboký
ambit či kostel svatého Ducha. Na poutě přicházely desetitisíce lidí.
Ani ty nejvýznamnější památky ale neumí odolávat zubu času. Proto se nyní chystají v celém
římovském areálu velké opravy. Podle mluvčího Biskupství českobudějovického Miroslava Bíny se
plánují stavební i restaurátorské práce, a dokonce budou vytvořeny i kopie soch ze zastavení pašijové
cesty.
Celkem to bude stát více než 98 milionů korun, dotace činí 93,5 milionu a pět milionů dodá farnost. Na
kostele, ambitu nebo kaplích se připravují renovace střech i fasád a uvnitř třeba restaurování
nástěnných maleb. „V kostele budou restaurovány varhany,“ dodává Miroslav Bína a připojuje, že
specialisté opraví i textilní nebo kovové předměty z vybavení kostela, ambitu nebo fary. Rekonstrukci
si areál zaslouží i podle Heleny Petrové z Římova. „Kostel se mi líbí. Já jsem se tam i vdávala. Mělo by
se to opravit, vždyť je to kulturní památka,“ říká.
Kvůli opravám nebude třeba kostel „odsvětit“. Po dobu prací je ale z prostoru oltáře vyjmuta
eucharistie
(chléb
proměněný
v tělo
Kristovo)
a
odneseny
posvátné
oleje.
Opravy mají začít na jaře roku 2020 a skončit v roce 2022.
Zdroj:https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/socham-chteji-vyrobit-dvojniky-20190620.html
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Na římovský most přes Malši vrací kámen
Římov – Jihočeský kraj vloží do oprav skoro devět milionů korun.
Opravené bílé zdi kryté kamennými deskami, nové chrliče, obnovené kvůli odvodnění vozovky a
dělníci pracující na klenbách nad řekou Malší. Takový obrázek teď poskytuje most u Římova, který
prochází velkou rekonstrukcí.
Na most se podaří vrátit zajímavý kamenický prvek – chrliče. Původně byly na mostě otvory odvádějící
vodu od vozovky skrz zeď, nad řeku vedly kamenné žlábky. „Kdysi dávno je odsekali,“ říká Jan
Pelikán, stavbyvedoucího ze společnosti K-Building, která práce pro Jihočeský kraj provádí. Dodává,
že odvodňovací žlábky následně zedníci zazdili… A na řemeslnický detail se zapomnělo. Osud však
přál jeho obnově. „Našli jsme otvory pro chrliče a jeden kámen rozbitý na fragmenty,“ popisuje Jan
Pelikán „archeologický“ počin stavařů. „Pan Rudovský z Holašovic udělal nové kousky,“ dodává
stavbyvedoucí a s úsměvem ukazuje na zbrusu nové žlábky.
„Nejsou projekty, ani dokumentace z oprav ani mostní list,“ upozorňuje Jan Pelikán, že se nepodařilo
ke stavební minulosti objektu dohledat téměř nic. Jsou jen doklady, že most existuje od roku 1869.
Silničář, který se o most „staral“ už bohužel nežije a pouze se ví, že v minulosti se menší opravy dělaly.
„Těžko se určuje, jestli před válkou nebo po ní. Jen se dozdívaly pobourané poprsní zdi,“ říká Jan
Pelikán o dřívějších pracích na zdech, které se nacházejí nad úrovní vozovky a občas se mezi ně nevešel
náklaďák nebo zemědělský stroj. „Klenby zůstanou původní, jen jsme je odhalili, aby se zjistil jejich
stav,“ doplňuje k úkolům stavařů Jan Pelikán s tím, že se důležitá část mostu jen zesilovala injektážní
maltou. Investorem opravy je Jihočeský kraj a na akci je podepsána smlouva s cenou 8,7 milionu korun
s DPH. Hotovo by mělo být do konce srpna.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Galerie:
2.8.-23.8.2019

Kateřina Ašenbrennerová

Obrazy

23.8.-13.9.2019

Lenka Pužmanová

Fotografie

13.9.-30.9.2019

ZŠ a MŠ Římov

Obrázky dětí a učitelek naší ZŠ
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