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Z obecního úřadu
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem našeho obecního úřadu popřál v tomto posledním
letošním vydání římovských listů příjemné a klidné prožití zbytku letošního roku a
nadcházejících vánočních svátků a také šťastný vstup do nového roku 2020.
Co pěkného nás čeká do konce roku 2019, si můžete přečíst na konci našich listů, kde je
kulturní kalendář římovských akcí, ale také akcí, které jsou pořádány v okolí. Více
se také dozvíte na webových stránkách SMO Pomalší – www.pomalsi.cz.
Jinak co se týká organizačních věcí u nás v Římově, tak v brzké době budou odvezeny
kontejnery na trávu a dřevní hmotu. Kdo ale neví, co s vánočním stromečkem, tak ho může
dát na volnou asfaltovou plochu a naši zaměstnanci ho po vánocích odvezou. I nadále však
zůstanou na asfaltové ploše naše modré kontejnery, do kterých bude možno i v zimním
období ukládat listí, trávu a větvě. Kdo sleduje bedlivě sdělovací prostředky, jistě mu
neuniklo, že tuto novinku a povinnost vymyslely nějaké „chytré hlavy“, které ukládají
obcím, aby občané mohli bioodpad ukládat celoročně. A že když bude třeba 1 m sněhu, tak
nevím, jak vydolujete to listí…, ale kontejnery budou v pohotovosti připraveny. Ukončen
je také svoz biopopelnic a znovu začneme až na jaře 2020 a upřesněno bude na vývěskách.
Ale ať neskončíme s pesimismem, tak také trochu toho pozitivního. Doufáme, že se
osvědčilo to, že můžete svůj velkoobjemový, ale i jiný odpad odvést do Velešína a tam
bezplatně předat. I nadále hledáme vhodné prostory pro otevření našeho nového sběrného
dvora.
Také máme u hasičské zbrojnice nové nádoby na olej, kde můžete odevzdat olej z fritéz či
jiného smažení.
A jak máme informace, situace v oblasti odpadového hospodářství bude i nadále každým
rokem přísnější, snad až do doby, kdy se nebude moci ukládat do země, ale vybuduje se
nová spalovna.
Takže ještě jednou hodně zdraví a osobní pohody v roce 2020, kdy nejbližší akcí bude
tříkrálová sbírka. O tom a jiném se dočtete v článku našeho pana faráře.
Za obecní úřad Ing. Miroslav Slinták
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Vážení spoluobčané,
možná již víte, že od roku 2020 nás čeká menší „revoluce“ ve svozu komunálního odpadu.
Částečně související změna nastala již v první polovině tohoto roku, kdy byl zrušen „sběrný
dvůr“ v prostorách ZD. Jak jsme, myslím, již psali, důvodem byla jednak finanční náročnost
vývozu těchto kontejnerů a také skutečnost, že do areálu ZD vozili odpad i občané, kteří
v Římově nebydlí. Místo toho aktuálně obec Římov nabízí možnost vyvážet
velkoobjemový odpad do Velešína, přičemž náklady jsou v převážné většině hrazeny
z obecního rozpočtu. Úspora, která vznikla zrušením „sběrného dvora“ v ZD, je však zcela
nedostačující s ohledem na to, kolik obec Římov každý rok za sběr komunálního odpadu
doplácí. Jen pro informaci v letošním roce se očekávají příjmy z poplatků za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, tj. z poplatků za popelnice ve výši 600 000 Kč. Naproti tomu výdaje za svoz
komunálních odpadů jsou předpokládány ve výši 1 800 000 Kč. To je třikrát více. Zatím
stejné sumy jsou předpokládány pro rok 2020, ale to jen z toho důvodu, že se zastupitelstvo
rozhodlo přistoupit ke snížení frekvence svozu komunálního odpadu. Pokud bychom
ponechali stávající každotýdenní svoz, náklady by byly ještě vyšší, neboť v říjnu nám
společnost Marius Pedersen, a.s., se kterou má obec Římov uzavřenou smlouvu na svoz
odpadu oznámila jednak navýšení cen za služby a uložení komunálních odpadů o 5 % a
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dále zavedení recyklačních poplatků za separovaný odpad (v případě papíru 300 Kč bez
DPH/tuna a v případě plastu dokonce 1 500 Kč bez DPH/tuna). Právě tato skutečnost byla
zřejmě hlavním impulsem, na základě kterého se zastupitelstvo rozhodlo snížit frekvenci
svozu na jedenkrát za dva týdny. Tímto způsobem by měly být náklady za svoz
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komunálního odpadu o cca 180 000 Kč nižší než v případě aktuálně praktikovaného
každotýdenního svozu. Pro přehlednost jsem si dovolila přenést výdaje a příjmy za svoz
odpadu za posledních sedm let do grafu, ze kterého je jasně patrné, že výběr poplatků za
popelnice, tj. příjem obce se téměř nemění, ale výdaje za svoz odpadu se zvýšily téměř
dvakrát z 942 000 Kč v roce 2013 na 1 800 000 Kč v roce 2019 (v tomto roce se jedná o
předpokládané výdaje; konečná suma zatím není známa).
A pokud zastupitelstvo obce zatím nechce zvyšovat poplatky od obyvatelstva, bylo třeba
učinit změnu jinde – v tomto případě ve frekvenci svozu. Rozhodli jsme se tedy jít cestou,
kterou se vydala již celá řada obcí v našem okolí. A ač jsme si vědomi obav občanů, ať už
z toho, že jim čtrnáctidenní svoz nebude stačit nebo z toho, že nevyvezené popelnice budou
cítit, věříme, že se tyto obavy nenaplní. Nelibou vůni lze minimalizovat (správným
tříděním, vymýváním obalů či používáním odpadkových pytlíků) a v případě
nedostatečného objemu popelnice pro některé občany se pokusíme najít řešení např.
v podobě navýšení počtu či objemu vlastněné popelnice.
Věřím tedy, že i vy pochopíte, že řešit neustále rostoucí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce
bylo v tomto případě již nezbytné, neboť čím více obec doplácí za svoz komunálního
odpadu (který je navíc čistě privátní věcí místních občanů), tím méně obci zbývá na řešení
záležitostí, které naopak v silách jednotlivců nejsou, tj. na opravu silnic, chodníků,
výstavbu veřejného osvětlení, revitalizaci čističky odpadních vod atd.
Předem Vám tedy všem děkuji za pochopení této změny a přeji radostné prožití vánočních
svátků a úspěšné vykročení do nového roku.
Martina Langerová

Poznámka redakce:
Svoz komunálního odpadu je běžně „dotován“ z rozpočtu obcí:
Vidov
Plav
Sv. Jan
Doudleby

Příjmy*
300
142
350
8

Výdaje*
580
571
710
500

Výše doplatku*
280
429
360
492

*uvedeno v tis. Kč, zdroj webové stránky jednotlivých obcí
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Svozový plán na rok 2020
S platností od 6.ledna 2020 z důvodu změny systému svozu v některých obcích,
přecházející na čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu a svoz separovaného odpadu
přímo od občanů z 240l nádob, byla provedena změna svozového dne odpadu.
Svozový plán je platný od 6.ledna 2020.
Svoz probíhá v určený svozový den od 5:30 do 22:30 hod.

SVOZOVÝ PLÁN 2020
platnost od 6.1.2020

Obec Římov
Komunální
odpad

BRKO

PLASTY

PAPÍR

SKLO

Kovové
obaly

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
STŘEDA

každý týden
PONDĚLÍ

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 30 dní

1x za 30 dní

1x za 14 dní
BRANIŠOVICE LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

X

1x za 14 dní
SUDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 30 dní

X

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

X

1x za 14 dní
SUDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 30 dní

X

1x za 14 dní
DOLNÍ a
LICHÝ TÝDEN
HORNÍ VESCE
PONDĚLÍ

X

X

X

X

X

X

1x za 14 dní
SUDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

X

X

X

X

1x za 14 dní
SUDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

X

X

X

X

1x za 14 dní
SUDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PÁTEK

1x za 30 dní

X

ŘÍMOV

DOLNÍ
STROPNICE

HAMR

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

chaty KLADY

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

KLADINY

1x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN
PONDĚLÍ

Svoz odpadu probíhá od 5:30 do 22:30 hod
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PING-PONGOVÝ TURNAJ
Dne 10.11.2019 se uskutečnil v pořadí již druhý „Rodinný amatérský turnaj ve stolním
tenise“ v sále Římovské hospody. Účast byla hojnější než při prvním jarním turnaji, a tak
jsme se pořádně zapotili. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – muži, ženy, děti a manželské
páry. Na hráče, kteří obsadili první tři příčky, čekaly zajímavé ceny a domácí perníkové
medaile. V průběhu turnaje si děti mohly ozdobit perníčky a hráči i diváci mohli ochutnat
dobroty, kterými přispěli „do placu“ všichni účastníci. Velmi dobře jsme se pobavili
v kolektivu nadšených amatérských
sportovců a pak již na nás čekal
zasloužený oběd v Římovské hospodě.
Na jaře bychom rádi uspořádali třetí
ročník tohoto turnaje, doufám, že ještě
v hojnějším počtu. Ráda bych touto
cestou poděkovala všem hráčům i
pořadatelům.
Za kulturní komisi Jana Kohoutová

VYSVĚCENÍ NOVĚ OPRAVENÉHO POMNÍKU
28.10.2019 se římovští občané sešli
pod lipami v areálu poutního místa
v Římově k oslavám vzniku naší
samostatné republiky.
Součástí byla také vzpomínka na
naše zemřelé spoluobčany v I. a II.
světové válce.
U této příležitosti byl letos opraven
pomník, který byl právě před 100
lety na tomto místě vystavěn. Pan
farář po skončení vzpomínkové mše,
za tyto zemřelé, nově opravený
pomník slavnostně vysvětil.
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FARNOST ŘÍMOV - VÁNOČNÍ SLOVO A BOHOSLUŽBY
Vážení spoluobčané!
Každé Vánoce jsou příležitostí ke ztišení a zamyšlení. Doba čtyř neděl, která jim předchází,
se nazývá Advent – to znamená příchod. Připomínáme si totiž, že lidé, kteří žili před
narozením Ježíše Krista, na příchod Mesiáše čekali a těšili se na něj. Proč? Letmý pohled do
historie i současnosti ukazuje, jak vypadal svět, do kterého ještě neproniklo nebo z něhož
se už vytratilo Kristovo poselství o lásce k nepřátelům, o usmíření se s tím, kdo má něco
proti mně, poselství o nutnosti přemáhání sebe samého a o nesmrtelné duši každého
člověka, kterou je třeba zachránit pro život věčný. Svět bez Boha totiž připomíná temnotu.
Proto se v Adventu, ještě za tmy, konají brzké ranní mše ke cti Matky Boží zvané roráty.
Jsou slouženy jen při světle svíček a za doprovodu staročeských zpěvů, které vyjadřují
očekávání příchodu Spasitele. Adventní dobu podtrhuje stále se zkracující denní světlo
v týdnech před Vánoci. Do této tmy září naděje, již symbolizuje adventní věnec se čtyřmi
svícemi, které se postupně rozsvěcejí o jednotlivých adventních nedělích. S Kristovým
příchodem nakonec vysvitlo světlo, které symbolizuje rozzářený vánoční stromeček, na
jehož vrcholu bývá hvězda – na památku hvězdy, které ukázala mudrcům z Východu cestu
k Ježíši. Toto Světlo po prvních Vánocích asi před 2019 lety prozářilo celý svět a dalo základ
křesťanské kultuře, na jejíchž zbytcích žijeme my všichni. Kristus na svět už přišel, ale jde
o to, aby přišel i ke každému z nás. Chceme jej přijmout? Pro ty, kdo Ježíše Krista přijmout
chtějí, budou Vánoce skutečně radostné a pokojné – naplněné radostí a pokojem, který
nemůže dát ani ta nejbohatší vánoční nadílka.
Váš farář pater Jakub Zentner

Pořad adventních a vánočních bohoslužeb v Římově
Pro pravidelné bohoslužby viz webové stránky farnosti (farnostrimov.cz) nebo vývěsku ve
věži kostela.
V době adventní každé pondělí a každou středu od 6:30 mše svaté ke cti Panny Marie
(Roráty) v římovské Loretě.
30. listopadu
Od 18:00 žehnání adventních věnců a vánočního stromu na náměstí
23. prosince
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Od 16:00 do 18:00 možnost duchovního rozhovoru nebo svaté zpovědi. Následuje od 18:00
rozdávání betlémského světla.
24. prosince – Štědrý den, vigilie Narození Páně
8:15 mše svatá – poslední adventní
16:00 pobožnost u Jesliček v Loretě (zvláště pro děti)
24:00 půlnoční mše svatá
25. prosince – Narození Páně, Boží hod vánoční
8:30 mše svatá
26. prosince – svátek sv. Štěpána
8:30 mše svatá
17:00 pobožnost u Jesliček v Loretě – svatoštěpánská koleda
27. prosince – svátek sv. Jana Evangelisty
18:00 mše svatá v kapli na faře, žehnání vína ke cti sv. Jana Evangelisty a svatojánský
přípitek
31. prosince – svátek sv. Silvestra
18:00 mše svatá a děkovná pobožnost za uplynulý rok
1. ledna 2020 – Oktáv narození Páně a svátek Matky Boží Panny Marie
18:00 mše svatá za ochranu farnosti po následující rok
Oslava svátku svatého Martina se v Římově ani letos neobešla bez svatomartinského

SVÁTEK SV. MARTINA
průvodu. Několik desítek dětí a
rodičů si u

kaple

„Loučení“

vyslechlo úvodní milá slova pana
faráře, poté dorazil i Martin na
bílém koni a děti spolu s rodiči za
svitu

lampionů

a

lucerniček

Martina následovali průvodem až
ke kostelu. U kostela pak mohli
zhlédnout hru ze života svatého
Martina a nakonec se podělit
s rodinou a kamarády o výtečné makové svatomartinské rohlíčky, které připravovaly
maminky z Římova. Sníh nám sice letos Martin nepřinesl, ale alespoň dobrou náladu zcela
jistě.
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
29.11.2019 18:00 Rozsvěcení vánočního stromu v Branišovicích
30.11.2019 18:00 Rozsvěcení vánočního stromu v Římově
30.11.2019 14:00 Posezení římovských turistů v kulturním zařízení Pod Ořechem
01.12.2019 18:00 Rozsvěcení vánočního stromu v Dolní Stropnici
01.12.2019 15:00 Tvůrčí dílna s vánoční tématikou v kulturním zařízení Pod Ořechem
06.12.2019 Zájezd do lázní Bad Füssing
06.12.2019 18:00 Renesanční Vánoce – ZUŠ Nathanel v kulturním zařízení Pod Ořechem
19.12.2019 16:00 Pojďme, uděláme si Vánoce – ZŠ Římov
21.12.2019 10:00 Prodej vánočních kaprů, Římov – náměstí J. Gurreho
22.12.2019 17:00 vánoční zpívání se skupinou Bezpravidel – adventní písně, koledy a
jiné vánoční písničky pro děti a dospělé
23.12.2019 18:00 Betlémské světlo – nové muzeum poutnictví
26.12.2019 10:00 Medovina na hradě Velešín
27.12.2019 Povánoční „odmašťovací“ výstup na Kleť
28.12.2019 Vánoce pod vodou – potápěči Kalmár na Malši u „vývaru“
29.12.2019 Tradiční soutěž „O nejlepší římovský zelňák“
31.12.2019 Silvestr v římovských hospodách a osadách
A dále:
22.11.2019 Výroční schůze SDH Branišovice
23.11.2019 Výroční schůze SDH Dolní Stropnice
30.11.2019 Valná hromada mysliveckého sdružení v Mokrém Lomu
07.12.2019 Výroční schůze SDH Římov
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