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ŘÍMOV

Léto plné sluníčka
Vám přeje
Vaše zastupitelstvo!
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Hlavním investičním záměrem Zastupitelstva v tomto roce bylo vybudování
vodovodního řadu v obci Dolní Stropnice. Vzhledem k neudělení krajské dotace, byla
ještě zaslána žádost na Ministerstvo zemědělství, jejíž vyhodnocení očekáváme během
letních měsíců. Obyvatelé Dolní Stropnice byli o této skutečnosti informováni a ze strany
obce bylo přislíbeno, že v případě neschválení dotace ani z tohoto programu, budou
započaty výkopové práce a vybudování vodovodní sítě z obecního rozpočtu.
Naopak obec získala dotaci z krajského programu POV na opravu obecní
nemovitosti č.p. 19 (byt+sklad) ve výši 180 000,-- Kč a z dotačního programu životního
prostředí bude rovněž financována rekonstrukce kotelny - instalace dvou tepelných
čerpadel a zateplení Mateřské školy v Římově. Tato akce by se měla uskutečnit během
letních prázdnin, aby co nejméně narušila chod MŠ.
Obec Římov zavedla pro občany Římova svoz biologicky rozložitelného odpadu –
rostlinných zbytků ze zahrad a domácností. Tento kontejner je umístěn za kaplí Loučení.
Bohužel se množí případy, že do kontejneru jsou vhazovány věci, které tam vůbec nepatří.
Do nádob na bioodpad patří: zbytky rostlinných potravin z domácností (zbytky zeleniny,
ovoce, skořápky, slupky, čajové sáčky), tráva, listí, větve, piliny, hobliny. Podrobné
informace naleznete na informační tabuli umístěné u kontejneru.
V sobotu dne 30.5.2015 se uskuteční v Římově a přilehlých osadách očkování psů proti
vzteklině.
- Dolní Stropnice: 7:30 – 7:55 hod.
- Kladiny: 9:30 – 9:40 hod.
- Hamr: 8:00 – 8:10 hod.
- Branišovice: 9:45 – 10:15
- Římov: 8:20 – 9:20 hod.
Je možné přihlásit se na počítačový kurz pro seniory, který se uskuteční od 13.7.do
17.7.2015 v Kulturním zařízení Pod Ořechem. Naučíte se základy práce s PC, vyhledávání
na internetu, posílání e-mailů, on-line nakupování, práci s textem a mnoho dalšího
užitečného.

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 15. 4. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s celoročním hospodařením obce za rok 2014 a schvaluje závěrečný účet, včetně
účetní závěrky obce Římov a ZŠ a MŠ Římov za rok 2014 - bez výhrad. Závěrečný
účet obce byl řádně zveřejněn;
- s předloženou výroční zprávou obce Římov za rok 2014 dle zákona č.106/1999 Sb.;
- se zveřejněním záměru paní I. T. o odkoupení cca 400 m2 z obecních pozemku
1547/2 a 1547/1v k.ú. Dolní Stropnice. Upřesnění velikosti bude po vypracování
geometrického plánu a se souhlasem ZD Ločenice –dnešním nájemcem;
- souhlasí se zveřejněním záměru MUDr. P. P. o směnu části pozemku GP 44/3
o výměře 310 m2 v k.ú Římov za část obecního pozemku z parc.č. 1545/1 v k.ú.
Dolní Stropnice. Záměr bude řádně zveřejněn;
- s finanční výpomocí související s úhradou části nákladů, o které požádaly SDH
Římov v souvislosti s uspořádáním soutěže v červnu 2015. O průběhu a programu
budou občané informováni pozvánkou;
- s podáním žádosti na vypracování územní studie v katastrálním území obce
Branišovice u Římova v lokalitě 11A;
- souhlasí s finanční výpomocí v částce 5.000 Kč při obnově památníku padlým
z 91.českobudějovického pěšího pluku. Mezi padlými a zde pochovanými byli také
2 občani z Římova a Branišovic.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci starosty o průběhu investičních akcí pro rok 2015 a to i v souvislosti
s podanými dotačními programy:
V současnosti probíhají drobné opravy na obecních nemovitostích (výmalba,
zateplení stropu), výstavba bikeparku v lokalitě bývalého zimního stadionu. U
ostatních akcí zatím nejsou známy výsledky o přidělení dotace;
- informaci starosty o blížící se jarní pouti a jejím zabezpečení v obvyklém pořádku.
Zejména se bude jednat o pomoc při organizaci dopravy v Římově a označení
prodejních míst. V poslední době byly uskutečněny dvě již opakující se společenské
akce a to Vítání občánků a Setkání se seniory naší obce. Starosta touto cestou
děkuje všem zastupitelům, ale i všem, co se podíleli na přípravě a organizaci;
- dopis předsedy klubu vojenské historie;
- informaci o pronájmu bytu v domě pro seniory (přízemní byt);
- zprávu o hospodaření – závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2014.

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 13. 5. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- souhlasí se zadávací dokumentací pro výběrové řízení na opravu obecní nemovitosti
č.p. 19 a starosta obce jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: Ing.
Miroslav Slinták, Ing. Lukáš Babka, Ing. Tamara Fuxová a Pavel Crkva.
- souhlasí s novým zveřejněním záměru směny (viz ZO č.7) a upřesňuje
geometrickými plány lokality obou dotčených pozemků.
- s proplacením části nákladů spojených s ubytováním i stravováním pro návštěvu
dětí s partnerské obce Albrechtsberg – Rakousko
- s obsahem zadávací dokumentace týkající se zateplení objektu MŠ a instalací dvou
tepelných čerpadel z operačního programu životního prostředí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpočtovou změnu č.2/2015;
- výsledky jednotlivých dotací, jež byly podány na konci roku 2014 a začátku roku
2015:
o oprava střechy hasičské zbrojnice - nebyla přidělena dotace. Obec bude žádat
opětovně v roce 2015 z programu POV;
o výstavba vodovodu v Dolní Stropnici – nebyla přidělena dotace. Obec ukončí
probíhající výběrové řízení a bude na tuto investici žádat dotaci z programu
ministerstva zemědělství. Dne 7.5.2015 proběhla schůzka s obyvateli Dolní
Stropnice, kde byl dojednán postup pro výstavbu vodovodu v letošním roce;
o oprava obecní víceúčelové budovy (sklad a byt) - přiznána dotace ve výši
180.000 Kč. V souvislosti s touto dotací ZO souhlasí se zadávací
dokumentací pro výběrové řízení a starosta obce jmenuje komisi pro
výběrové řízení ve složení: ing. Miroslav Slinták, Ing. Lukáš Babka, ing.
Tamara Fuxová a Pavel Crkva.
- informaci starosty ze schůze valné hromady SMO Pomalší, ze dne 21.4., kde se
schvaloval závěrečný účet svazku a projednávaly výsledky podaných dotačních
žádostí:
o SMO Pomalší obdrželo dotaci z programu obnovy venkova ve výši 670.000
Kč – projektová příprava cyklotras a související infrastruktury + poradenská
činnost;
o byla také přiznána dotace ve výši 20.000 Kč z podprogramu „živá kultura“,
kde si mohou jednotlivé obce v průběhu roku mohou pořídit krátký
videodokument ze svého regionu;
o valná hromada také odsouhlasila pokračování projektu meziobecní
spolupráce, do kterého jsou zapojeny ORP Kaplice a ORP Trhové Sviny.
- informaci starosty o návštěvě dětí základní školy z partnerské obce Albrechtsberg,
která se uskuteční ve dnech 1. a 2. 6. 2015. ZŠ Římov ve spolupráci se školskou a
kulturní komisí připravuje program pro naše rakouské přátele.
- informaci o připravovaném „Dnu dětí“, který se uskuteční dne 31.5.2015 v Římově.
O programu budou občané informování v inf. listech a plakáty

- upozorňuje občany na dodržování ukládání bioodpadu do velkého zeleného
kontejneru, který je umístěn na začátku rallycrosové dráhy. Byli jsme upozorněni
svozovou firmou, že jsou zde ukládány i věci, které sem vůbec nepatří. Co lze
ukládat je na inf. tabulích a také bude zveřejněno v inf. Listech;
- poděkování starosty všem občanům a zejména dětem, které se se svými rodiči
zúčastnily celorepublikové akce „Ukliďme Česko – Římov, která proběhla v sobotu
18.4.2015;
- informaci o možném počítačovém kurzu pro seniory, který se uskuteční ve dnech
13.7. - 17.7.2015 v kulturním zařízení Pod Ořechem. Zájemci se mohou nahlásit na
obecním úřadě;
- pozvání na letní festival regionu Pomalší, který se uskuteční v sobotu 13.6.2015
na historickém náměstí ve Velešíně. Pro všechny je připraven bohatý program se
začátkem od 11:00 h. Podrobnosti na www.pomalsi.cz a v římovských infolistech;
- informaci fa PRVOK ohledně cenové nabídky provozování vodovodu a kanalizace
v Římově.

ZE ŽIVOTA MŠ A ZŠ ŘÍMOV
Žáci ZŠ se v dubnu zúčastnili vernisáže výstavy v Hluboké nad Vltavou, na které
vystavovali také své dílo. Obraz vznikal pod vedením MgA. Tiché při hodinách výtvarné
výchovy. Jedním z dalších výletů byla exkurze do Vědecké knihovny v Českých
Budějovicích nebo hravé vzdělávání na dopravním hřišti. Po Římově pak děti absolvovaly
„řemeslné“ kolečko, kdy navštívily jednotlivá stavení a seznamovaly se s různými
řemesly, zemědělskou či tvůrčí činností.
U příležitosti 70. výročí ukončení II. světové
války děti uctily památku padlých u pomníku
před kostelem. Pod taktovkou paní ředitelky
Mgr. Pražákové zazpívaly písně a položily
květiny.
Děti z mateřské školy navštívily Planetárium
v Českých Budějovicích a ještě je čeká výlet
do dětského centra Hopsárium, kde aktivně
oslaví svátek dětí.
Ve spolupráci s obecním úřadem připravujeme pro římovské děti Den dětí, který se
uskuteční v neděli 31.5.2015. V „pohádkovém lese“ se budou pohybovat známé kladné i
záporné postavy z pohádek, na děti čekají zajímavé úkoly a na závěr si společně
zazpíváme u táborového ohně a opečeme buřty. Věříme, že si tento den společně užijeme a
tímto Vás srdečně zveme!
Následující dny přivítáme v Římově děti ze spřátelené obce Albrechtsberg. I pro ně jsme
připravili zajímavý program. Je domluvena exkurze vodního díla Římov, následuje
zábavný program plný her završený posezením u ohně. Následující den vyrazíme i
s našimi žáky na stezku korunami stromů, která poskytuje návštěvníkům jedinečný výhled
do krajiny lipenského údolí.

SDH ŘÍMOV
SHD Římov od dubna letošního roku obnovil kroužek mladých hasičů, do kterého se
přihlásilo celkem 21 dětí ve věku 6 - 10 let. Děti jsou rozděleny do třech soutěžních
družstev, přičemž jedno družstvo trénuje požární útok v několika rozbězích, nejprve na
sucho a poté s vodou a zbylá dvě družstva mezitím trénují jiné disciplíny – štafeta,
topografické značky, běh, uzle atd. a poté se vymění. Trénink probíhá každou středu od 17
hodin na hřišti nebo v hasičárně, podle počasí. Hlavní náplní tréninku je připravit děti na
jednotlivé disciplíny hry Plamen - požární útok, požární útok s překážkami CTIF, štafeta
4x60m, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic a závod hasičské všestrannosti - tak, aby se
od podzimu mohly této hry zúčastnit.
V rámci tréninku proběhne 27.5. kurz
první pomoci pro děti, pod vedením
Mudr. Bohuslava Kuty.
Děti jsou nadšené, plné elánu a moc
šikovné, takže je touto cestou moc
chválíme a budeme se snažit, aby je
kroužek stále bavil. V průběhu června
pro ně chystáme na místo jednoho
tréninku bojovou hru zakončenou ohněm
a opékáním buřtů, na které tímto zveme i jejich rodiče. Datum a čas bude upřesněn. Také
děkujeme všem rodičům a dalším členům SDH Římov za jejich pomoc během tréninku,
jednak s věcmi organizačními, ale také s občerstvením, které pro děti připravují.

V sobotu 20.6. se v Římově uskuteční hasičská soutěž. Ve 12.30 se na startovní čáře
shromáždí naši mladí hasiči a ve 13.00 bude zahájení a nástup mužů a žen. Věříme, že
všichni budeme mít vaši velkou podporu!
Tým trenérů Terka, Martina, Katka, Klára, Láďa, Fanda, Maruška

FOTOGALERIE
Během dubna a května se v Římově uskutečnilo mnoho povedených akcí. V letošním roce
se Římov přihlásil do akce: Ukliďme Česko. Sešlo se mnoho dobrovolníků, a ačkoli to
zprvu nevypadalo, sesbíralo se mnoho odpadků, mezi nejzajímavější „úlovky“ bezesporu
patřila dvě cyklistická kola. Poděkování patří všem zúčastněným!

Jednou
z velice
vydařených
společenských událostí bylo
jednoznačně setkání seniorů. To
se
uskutečnilo
18.
dubna
v kulturním
zařízení
pod
Ořechem. Sešli jsme se v hojném
počtu, k poslechu a tanci hrála
Miniševětínka a o tom, že se
setkání
vydařilo, svědčí i
poděkování, které jsme na obecní
úřad obdrželi.
Součástí programu bylo i
vystoupení dětí Mateřské a
Základní školy a promítání filmu
Údolí řeky Malše.
Hodovalo se, zpívalo i tančilo.
Senioři dokázali, že se umí krásně
bavit. Děkujeme všem, že přišli a příští rok si to určitě zopakujeme!
Mezi další již tradiční akce můžeme zmínit stavění májky nebo jarní splutí Malše.
Tentokrát počasí přálo a na řeku se sjeli lidé z širokého okolí. Na jarní pouti jste si
zakoupili nejrůznější sazeničky a děti si užily legraci na pouťových atrakcích.

Také jsme měli tu čest přivítat nové občánky Římova. Do kroniky byli zapsáni: Barbora
Šnajdrová, Sofie Kopicová, Filip Šimek, Zbyněk Baron, Sabina Holubová, Nikola
Paťhová, Kristýna Zíková, Rozárka Vysloužilová, Eliška Křížová a Jan Panocha.
Rodičům ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví, radosti, pohody a trpělivosti při
výchově svých nejmenších.

Dovolte mi ještě zmínit další události,
kterými byli například šachový turnaj
nebo Kuličkijáda 2015. Ta se konala za
krásného počasí v sobotu 16. května na
starém fotbalovém hřišti.

ZE SPORTU
27.06. Nohejbalový turnaj dvojic
11.07. Beachvoleybalový turnaj trojic
18.07. Prázdninový turnaj ve fotbale pro hráče nad třicet let
01.08. Fotbalový turnaj Římovský pohár
25.7. BEACH dvojic
NOHEJBAL turnaj trojic bude upřesněno později

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
31.5. Dětský den
01. - 02. 06. návštěva dětí ze ZŠ Albrechtsberg
13.06. Letní festival regionu Pomalší ve Velešíně - od 10 hod.
Více informací na: http://www.pomalsi.cz
Výstavy v obecní galerii:
15.05. - 04.06. výstava kreseb „Konfrontace“ - k 750. výročí založení Č. Budějovice
05.06. - 02.07. dílo Jaroslava Kopáče
03.07. - 30.07. Iva Hüttnerová
31.07. - 27.08. Ema a Bára Srncovy
Připravujeme:
Běh pro zábavu a dobrou věc - plánovaný termín 12.09.
Charitativní projekt: Upleť čtverec.
Květinová soutěž 2015

PRANOSTIKY
25. května – sv. Urban
Urban krásný, vyjasněný, hojným vínem nás odmění.
8. červen – sv. Medard
Medardova kápě čtyřicet dní kape.
Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá.
11. červen – sv. Barnabáš
O svatém Barnabáši bouřky často straší.
12. červen – sv. Antonie
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
15. červen – sv. Vít
Déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu.
24.červen – sv. Jan Křtitel
Na svatého Jana otvírá se létu brána.
Když svatojánská muška pěkně se leskne a svít, bude počasí pěkné a můžem ven na tanec jíti.
27. červen – sv. Ladislav
Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se sedm neděl ukazuje.
29. červen – sv. Petr a Pavel
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.
Petr a Pavel chodí s nůší, koření a houby suší.

Na stránkách obce www.rimov.cz jsou různé aktivity blíže specifikovány. Rovněž
zde najdete i fotomateriály k různým uskutečněným akcím.
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