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Krásný adventní čas bez nervů, spěchu a shonu,
radostné vánoce v rodinném kruhu
a vše nejlepší do roku 2012
Vám přeje Vaše zastupitelstvo

ADVENT
V neděli 20. 11. se slavila ve všech křesťanských kostelích včetně kostela Sv. Ducha
v Římově slavnost Krista krále. Tedy poslední neděle církevního – liturgického roku. Dle
katolické tradice končí starý rok. Nový rok začíná západem slunce před první adventní
nedělí. Ta připadla v letošním roce na 27. 11. Tak začíná ADVENT. V současné době se u
nás toto slovo znovu vrací do slovníku a podvědomí lidí. Pro některé znamená obnovení
jeho náboženského smyslu, pro jiné představuje zábavu, kterou přinášejí tradiční zvyky,
jako je například mikulášská obchůzka. Pro všechny je však advent časem příprav na
vánoce, vymýšlení dárků a třeba i vymýšlení speciálního jídelníčku na štědrovečerní
vánoční stůl. Tak jako v mnoha městech a obcích se i u nás v Římově rozsvěcuje velký
vánoční strom. Z Rakouska a Německa k nám proniklo mnoho adventních dekoračních
předmětů, které se u nás dříve téměř neobjevovaly, ale dnes zaplavují obchody. Týká se to
hlavně adventních věnců, kalendářů, vánočních hvězd a svíček do oken. Adventní věnec
často zdobí vstupní dveře. Ten správný bývá doplněn svíčkami a hodí se do interiéru.
Svíčky mají být čtyři. Podle křesťanské tradice mají být ve čtyřech barvách – fialové,
červené, růžové a bílé. Zapalují se v tomto pořadí. Na první neděli adventní je rozsvícena
první fialová svíce. Tato svíce se obvykle nazývá „svíce proroků“, hlavně Izaiáše, kteří
předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání.
Především očekávání příchodu Mesiáše. Každý další týden v neděli, je zapálena další
svíčka. Na druhou neděli adventní, je zapálena další červená. Tato svíčka obvykle
reprezentuje lásku. Některé tradice ji označují jako svíčku „betlémskou“, která
symbolizuje Kristovy jesle. Na třetí neděli Gaudete – radostná je zapálena růžová, nebo
růžově svítící barevná svíčka. Tato se obvykle nazývá „pastýřská“ a představuje radost.
Čtvrtá poslední bílá svíčka, je nazývána „andělská“ a představuje mír a pokoj. Je
rozsvícena na čtvrtou neděli adventní. Každá symbolizuje jeden adventní týden. Když pak
hoří všechny čtyři najednou, symbolizují, že kruh se uzavřel, advent je u konce a za
dveřmi je Štědrý den.
(použito materiálu p. M. Nollové – Akademický klub Aktiv Č.B.)

USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 16. 11. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s předloženým návrhem rozpočtu pro rok 2012 k uveřejnění
- s rozpočtovou změnou č. 4 týkající se překročení položek v kapitolách
- s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, Č.B. k pozemku pč.st. 108 EN 60/2,PK
1322/1,PK 1365/1, k.ú. a obec Římov,Školní- kabel NN
- ZO nesouhlasí s předloženým návrhem p. RNDr. A. B., p. S. S. a man. ing. E. Z. a
Mgr. K. Z s odprodejem části obecního pozemku pč.25/13, k.ú. Římov. Jedná se o
část pozemku (kom.,trav.porost). Záměr prodeje se odkládá, jelikož v uvedené
lokalitě nemá obec doposud vypořádány pozemky se sousedními majiteli.
- s předloženou cenovou nabídkou firmy GEFOS pro SMO Pomalší týkající se
aktualizace GIS MISYS
- s příspěvkem na fasádu pro p. V. P., který společně se spolumajiteli provedl opravu
staré sýpky nacházející se v okrajové části obce Dolní Stropnice
- s ukončením pojistné smlouvy pro obec Římov a dle vyhodnocených nabídek
podepíše starosta novou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou
- se zhotovením balíčků dětem k vánočnímu stromu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informaci předsedy finančního výboru ze schůzky, který přijal a projednal
návrh rozpočtu obce na rok 2012.
informaci předsedy kontr. výboru, který obeznámil zastupitelstvo obce
s výsledky schůzky, a to zejména s kontrolou. Kontrola se soustředila na plnění
smluv k pronájmům majetku včetně nebytových prostor. Nesrovnalosti byly zjištěny
s nájemníkem Restaurace Malše ve způsobu fakturace uznatelných nákladů.
informaci předsedy komise služeb a cestovního ruchu, který seznámil ZO
s výsledky schůzky. Poukázáno na nedostatky v aktuálnosti webových stránek. V
oblasti poskytování služeb jsou výsledky obce na dobré úrovni zejména díky dobře
fungujícímu informačnímu centru obce.
informaci předsedy školské rady a komise školské a kulturní, který
informoval ZO o projednání hlavních bodů a to: Školní vzdělávací program ZŠ a
MŠ, pro daný školní rok, projednání Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ, která se
tímto předkládá ZO. Projednání možnosti otevření třetí učebny v MŠ pro přechodné
období silných ročníků. Po zvážení všech skutečností a počtů dětí jednotlivých
ročníků, není nutné tuto třídu otevírat. Pro zlepšení zviditelnění přijímání dětí do
MŠ doporučuje Školská rada i školská a kulturní komise držet se vzorových kritérií
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vydaných veřejným ochráncem práv
(ombudsmanem). Jedním z hlavních bodů je trvalý pobyt dítěte v obci.
výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ.
informaci starosty o průběhu dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2011,
které skončilo s uspokojivým výsledkem.

informaci místostarosty a jednatele p. Vl. Koupala z valné hromady SMO
Pomalší a návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2012, výsledek dílčího přezkumu
hospodaření svazku Pomalší .
sdělení p. L. T. o ukončení nájmu nebytových prostor v obecním hostinci v D.
Stropnici. Starosta obce vstoupí s pronajímatelkou v jednání o možném pokračování
pronájmu. V záporném případě bude zveřejněn záměr o pronájmu této obecní
nemovitosti za účelem provozování hostinské činnosti.
žádost ing. J. B. o dobudování konečného povrchu poslední části vozovky na
pozemku 348/11, který je ve vlastnictví obce. Povrch bude dokončen v jarních
měsících roku 2012, kdy bude v obci prováděna rozsáhlá rekonstrukce opravy
komunikací.
informaci starosty o schválení žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova
(SZIF), týkající se oprav místních komunikací - ulic Průběžná, Panská a Nad
Hřištěm. ZO pověřuje stavební komisi vstoupit v jednání s organizací, jež by
provedla nejvýhodnější výběrové řízení na dodavatele oprav.
návrh starosty o postupné kontrole nájemních smluv v chatových oblastech a
prověření skutečnosti s pronájmem obecních pozemků.
informaci starosty o uskutečněném místním šetření v obci Římov v ulici Do
Boru v souvislosti s požadavkem ustanovení „Obytné zóny“, kterého se účastnili:
Policie ČR - odbor dopravy, specialista na dopravní stavby, obec Římov a zástupci
z uvedené části obce. Z jednání vyplynulo a bylo doporučeno neustavovat tuto část
jako obytnou zónu, zejména z důvodu nevyhovujících technických parametrů ulice,
které jsou nezbytnou podmínkou k vyhlášení. Starosta obce svolá další schůzku
s žadateli k nalezení kompromisního řešení v tomto nepřehledném úseku
komunikace.
informaci o neuhrazení částky pronajímatelem J. M. za pronájem obecního
pozemku 100m2 za účelem letního posezení. V souladu s nájemní smlouvou bude
pronajímateli vyměřen úrok z prodlení za pozdní zaplacení. Současně vyzývá
stejného pronajímatele k uhrazení nedoplatků nájemného za nebytové prostory
č.p.25 dle podmínek nájemní smlouvy.
najmenování inventarizačních komisí pro závěrečné inventury v r. 2011.

ROUHŮV VELEŠÍNSKÝ BETLÉM 2011
Společnost přátel města Velešín pořádá ve dnech 16. 12. 2011 - 6. 1. 2012 na Kantůrkovci
tradiční výstavu „Rouhův velešínský betlém 2011“
Vernisáž se uskuteční 16. prosince v 17:00 hodin.
Otevřeno: denně 14:00 – 17:00 hod.
na Štědrý den 24. 12. 9:00 – 16:00 hod. a po půlnoční mši sv.
www.pratelevelesina.cz

NABÍDKA
vhodného dárku přátelům. Kulturní komise při OÚ připravuje tisk nástěnného
kalendáře 2012 s foto obce Římov. Po vydání bude kalendář k zakoupení na OÚ a v
obchodě.

Z KRONIKY OBCE ŘÍMOV – rok 1971
Řeka se brání
Musím předeslat, že již delší čas provádí se zkušební vrty na stavbu přehrady, aby
se zjistilo, jaká je pevnost dna řeky, jakož i bočné stěny stráně, která je v podobě velkého
„V“ v Dlážkovci. Aby si pracovníci hydrostavbu, kteří provádí vrtací práce, usnadnili
přechod přes řeku Malši, postavili si provizorní, dřevěný pontonový most přes řeku. Na
most postavili vrtací věž, aby mohli zkoumat dno řeky, a dali si tam veškerou těžkou
vrtací mechanizaci. Po mostě se dalo dobře přecházet z levého břehu na pravý a opačně.
Most jim sloužil i v době zimní, když řeka důkladně, skoro až ke dnu zamrzla.
S přicházejícím oteplením přicházejí i lední „dřenice“ a to znamená, že ledy se
lámou ve velké kry a ty pak plují po řece a to, co se jim postaví do cesty, berou s sebou.
I tentokráte se oteplilo a 22. 3. letošního roku přišla „dřenice“ a pontonový most i
s veškerou těžkou vrtací technikou stál jí v cestě, ale její síle neodolal. Ledové kry se
zapřely do mostu, nadzvedly jej, i s veškerou mechanizací převrátily do řeky a tlačily vše
před sebou jako hračku. Když šla „dřenice“ byla právě neděle a z pracovníků hydrostavbu
nebyl takřka nikdo doma, aby zajistil včas záchranu mostu a mechanizaci. Když druhý den
vrtači přišli, našli most a mechanizaci v řece. Dřevěný most se rozpadl a prkna voda
odnesla po celé délce řeky – prkna lidé si pobrali.
Řeka se snad bránila, aby nebyla spoutaná hrází, která se má v těchto místech stavět.
Ovšem řece to nijak nepomůže, přehrada přece jen se stavět bude. Vrty se provádí
s největší intenzitou. Země je rozrytá, vrty se provádí do hloubky 50 metrů. Jak levá tak i
pravá strana stráně je rozjizvená hlubokými výkopy, snad se příroda tomuto zásahu brání –
něco na tom bude, proto přišla, jak lidé tvrdí, „dřenice“ – ne, ta by byla stejně přišla.
Stará lípa
Na prostranství před kostelem stojí mnohastaletá lípa, jejími vyboulenými vazy
svých kořenů tkví hluboko v minulosti země. Její mohutná koruna byla a je stále
domovem větru, vání, ptactva i včelího zpěvu v době jejího každoročního rozkvětu. Kmen
měří v objemu přes 6 metrů a pamatuje mnohé časy a výmluvná kázání. Její koruna se
pravidelně zazelená v každém roce jara. Do její koruny zalétají jako první poslové jara
špačci a jejich chorál zpěvu zvěstuje nezadržitelný příchod jara.
Stojí tu jako strážce dávna a pamětnice dějů nikde nezapsaných. Kdo a kdy tuto lípu
zasadil nelze s určitostí tvrdit, snad pochází ze 13 století. To pak by vyvracelo tvrzení, že
lípu zasadili členové jezuitského řádu při svém příchodu do Římova, když obdrželi statek
římovský v roce 1626 od knížete Jana z Eggenberka, pána na Krumlově. Jak ve
skutečnosti je lípa stará, povědět neumí.
Dnešní její výška je, dalo by se říci, již jen poloviční z časů našeho dětství, tehdy
byla ve výši věže kostela a snad ji i převyšovala.
Co asi vše ta lípa pamatuje, co viděla – zástupy prosebníků, co slyšela asi modliteb
od těch, kteří sem v zápalu víry přicházejíce na její úpatí ve zbožné víře pronášeli své
prosby. Tisíce a tisíce otčenášů a jiných modliteb.
Lípa určitě prý zde stojí ještě před založením poutního místa – řekl bych, že je tomu
tak. Je až s podivem, že lípa jako první ze všech zde stojících se zazelená a jako poslední
z nich ztrácí listí. Je to památný, historický strom, chráněný památkovou péčí, která však
ani dost málo o něj nepečuje. Strom stářím začíná usychati, není mu však ani ta nejmenší
péče, nejsou zazděny výdutě a otvory, které stromu nijak neprospívají v jeho životě.

Važme si tak starého a vzácného stromu, stromy – to jsou plíce a okrasa obce, jejich
zeleň zkrášluje nám vzhled zdejšího okolí, stromy patří nám všem i ta naše stará památná
lípa. Chci věřit, že se na ni nezapomene, pokud půjde o její zachování, a že památkáři pro
ni přece jen něco udělají .
Výpis M.Bártů - kronikářka

SPORT
TABULKA - A2B - III.třída muži B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Lišov B
AKRA ČB
Boršov
N.Ves
N.Hodějovice A
Mladé B
Štěpánovice
Římov
D.Voda B
K.Újezd B
Včelná
T.Sviny B

Záp
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
8
7
7
6
6
5
4
4
4
3
2
2

0
1
2
0
1
1
1
2
2
0
1
3
2

2
2
4
4
4
5
5
5
7
7
6
7

Skóre
39: 14
30: 16
31: 22
26: 19
34: 28
27: 30
22: 24
20: 22
19: 29
15: 38
18: 26
21: 34

Body
25
23
21
19
19
16
14
14
12
10
9
8

TABULKA - D1A - Okresní přebor dorostu
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Ševětín
Římov
K.Újezd
D.Bukovsko
Boršov
Velešín
Č.Dub
Včelná
Pištín

Záp
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
6
6
6
5
3
3
2
1
0

0
1
0
0
1
1
1
1
2
1

1
2
2
2
4
4
5
5
7

Skóre
19: 8
39: 12
29: 7
24: 10
14: 16
20: 25
11: 23
15: 28
6: 48

Body
19
18
18
16
10
10
7
5
1

SPOLEČENSKÉ AKCE
27.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na nám. J.Gurreho 17,00 hod.
2.12.
Mikulášská zábava, rockový večer s kapelou NO STRES, Rest. Malše
2.12.
Výroční valná hromada SDH Branišovice
3.12.
Mikulášská zábava Obecní hostinec Dolní Stropnice
9.12.
Zájezd turistů do lázní Bad Füssing
10.12. Výroční valná hromada SDH Římov
15.16.a 19. Vánoční výstavka prací žáků ZŠ v budově školy
16.12. Country večer, kapela Bahňáci, Restaurace Malše
18.12. „Vánoční zpívání“ 17:00 hod. Obecní hostinec D.Stropnice
21.12. Setkání s dětmi MŠ a ZŠ u vánočního stromu – 10:00 hod.
21.12. Prodej Vánočních kaprů 10:00 hod.
22.12. „Zpívejme koledy“, předvánoční posezení Hostinec Pod Ořechem
23.12. Vánoční světlo – Muzeum Roubenka 17:00 hod.
26.12. „Vánoce pod vodou“ 13:30 hod. potápěči Kalmar Velešín – Římov ve vývaru VD
27.12. Oblíbený povánoční „Odmašťovací výstup na Kleť“ - turisté TJ Sokol
29.12. Tradiční soutěž „O nejlepší římovský zelňák 11“, hostinec Pod Ořechem
31.12. „Veselý Silvestr 2011“ ve všech hostincích v obci

Plesy:

20. 1.
3. 2.
4. 2.
19. 2.
21. 2.
10. 3.

XVII. Reprezentační Obecní ples
Hasičský ples v Dolní Stropnici
Hasičský ples v Římově
Dětský maškarní karneval
Tradiční římovské masopustní úterý
Sportovní ples

BOHOSLUŽBY
24.12. sobota
25.12. neděle
26.12. pondělí
30.12. pátek
31.12. sobota
1. 1. neděle
7. 1. sobota

Štědrý den
Hod Boží
Svatý Štěpán
Svatá Rodina Nazaretská
Silvestrovská pobožnost
Nový rok
Tříkrálová sbírka

23:59 hod.
8:30 hod.
8:30 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
8:30 hod.
10:00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou sestrám Ladislavě a Jiřině Čurnovým za darovaný letošní
vánoční strom, který zdobí střed obce. Tak jako každoročně se na převozu stromu a jeho
postavení spolupodíleli zaměstnanci Stavební firmy p. Václava Prokeše a Zemní práce
p. Otakar Šafránek. O výzdobu se postarali zaměstnanci obce. Děkujeme.

Stavění stromu není tak jednoduchá práce

UPOZORNĚNÍ REDAKCE
Redakce této tiskoviny upozorňuje své čtenáře, že nezodpovídá za obsah
obdržených příspěvků a tyto, pokud není uvedeno jinak (viz pozn. redakce), dále
neupravuje. Vaše příspěvky a další náměty rádi přivítáme.
Uzávěrka příštího čísla: 4 .1.2012
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, rimov@volny.cz
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
Neprodejné.

