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Báječné prázdniny a krásnou dovolenou
Vám přeje
Vaše zastupitelstvo!
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Nastává doba prázdnin a dovolených. Někteří z nás pojedou za sluníčkem do
zahraničních destinací, někteří upřednostní aktivně strávenou dovolenou – např. na kolech,
jiní zůstanou věrni Římovsku a užijí si své prázdniny v klidném a malebném prostředí.
Než se však rozutečete do všech možných koutů světa, dovolte mi několik informací
z obecního úřadu.
Během letních prázdnin budou započaty práce na zateplení Mateřské školy a
zrekonstruována její kotelna. Nová kotelna bude osazena dvěma tepelnými čerpadly,
bude tak nahrazeno stávající elektro zařízení, které je velmi neekonomické. Na tuto akci se
podařilo získat dotaci v celkové výši téměř 1,8 mil. Kč. Věříme, že se stavební práce
podaří ukončit včas, aby nenarušily chod školky.
Zároveň z dotačního programu dojde k rekonstrukci obecní nemovitosti č.p. 19.
Nadále intenzivně pracujeme na získání dotace pro vybudování vodovodního řadu v obci
Dolní Stropnice. V příštím čísle budete informováni, zda se finance podařilo získat
z fondu Ministerstva zemědělství, či zda bude tento projekt financován z obecního
rozpočtu.
Na obecním úřadě se množí žádosti o pořízení hnědých popelnic na svoz biologicky
rozložitelného odpadu – rostlinných zbytků ze zahrad a domácností. Získání těchto
popelnic je v současné chvíli zdarma, bohužel však svoz bychom již museli financovat.
Zde tedy vyvstává otázka, zda bychom museli přistoupit k plošnému navýšení poplatku za
odvoz odpadu či zda by byly vybírány zvlášť poplatky od vlastníků hnědých popelnic.
V současné chvíli vidíme jako plně dostačující kontejner na bioodpad umístěný za kaplí
Loučení.
Vzhledem k přeplněnosti nádob na plast jsme na letní měsíce žádali o svoz těchto
popelnic 2x měsíčně, bohužel tomuto požadavku nebylo vyhověno, a tak přistoupili jsme
k pořízení dalších sběrných nádob a posílily každé stanoviště o jednu popelnici.

A také trochu negativních věcí: stálý problém s ukládáním odpadu na to správné
místo. Téměř na vše již máme nádoby či kontejnery, a tak opětovně apelujeme, ukládejte a
odevzdávejte věci roztříděné a tam, kam patří. Ačkoli se vše postupně zlepšuje, stále
musíme na třídění intenzivně pracovat. Obec je uklizená a je vidět, že Vám na jejím
vzhledu záleží.
O letních prázdninách by se rovněž měla frézovat hlavní silnice procházející
Římovem, konkrétní datum zatím ještě neznáme, prosíme Vás tímto o shovívavost, neboť
s opravou jsou spojena určitá omezení, pracovní činnosti s sebou nesou i zvýšený hluk a
prašnost. Výsledek by však měl všechny útrapy vynahradit.
Červen probíhal ve znamení akcí všeho druhu, podrobněji se o některých z nich
dočtete uvnitř Info listů. Ani v létě nebudeme zahálet a nabídneme Vám celou škálu
kulturního či sportovního vyžití. Ať už se tedy rozhodnete strávit svou dovolenou kdekoli,
přejeme Vám především, ať si řádně odpočinete a načerpáte novou energii. Krásné letní
dny plné pohody Vám přeje Vaše zastupitelstvo.

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 17. 6. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- ZO Římov souhlasí s rozpočtovou změnu č.3/2015;
- se záměrem manželů I. a M. T. o odkoupení části pozemků 1547/1 a 1547/2
o celkové výměře 383 m2 v k.ú. Dolní Stropnice dle GP č. 505-55/2015.
ZO obce stanovuje odprodej ve výši 270,-Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn.
 Hlasování: 9 pro / 1 proti / 0 se zdrželo;
- s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku parc.č. 3224/1
1331/10 v k.ú. Branišovice u Římova zapsaném na LV č.1 pro obec Římov a pro
katastrální Branišovice u Římova , pod názvem „Kladiny, K 1331/6 , Kubečka –
kabel NN “, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční
soustavy;
- a pověřilo starostu s přípravou ukončení dohodou provozovatelské smlouvy se
společností Čevak a.s.;
- s poskytnutím finančního příspěvku 15.000 Kč pro bývalého těžce nemocného
římovského faráře Pátera Filipa M. Steinera.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- došlou výroční technickohospodářskou zprávu provozovatele vodohospodářské
infrastruktury obce Římov za rok 2014 spol. ČEVAK. Z předložených výsledků
vyplývá zvýšení spotřeby pitné vody, což je dáno realizací přípojek v návaznosti na
nově zkolaudované domy. Ke změně dochází u vod odpadních, kdy nové evidenční
programy povolují zapsat pouze vody fakturované, které neodpovídají reálné

skutečnosti. Plán obnovy byl projednán a jednotlivé body budou řešeny
s provozovatelem;
- informaci starosty ze schůze valné hromady SMO Pomalší, ze dne 16.5.2015
o jednotlivé obce svazku předaly podklady k investičním záměrům na územích
svého katastru, jež souvisí s přijatou dotací z programu POV 2015;
o SMO Pomalší podal dotační žádost na pořízení štěpkovače a kontejnerů. Po
obdržení a zakoupení budou upřesněny podmínky zápůjčky a přidělení počtu
kontejnerů;
o VH schválila směrnici pro zadávání veřejných zakázek;
- žádost pana V. K, Římov o poskytnutí finančního příspěvku pro bývalého těžce
nemocného římovského faráře Pátera Filipa M. Steinera;
- jmenování 2 členů do hodnotící komise pro výběrové řízení z OPŽP – zateplení MŠ
a výměna zdroje vytápění. Jmenováni byli místostarosta Jan Carda a ing. Radek
Mácha;
- přípravu stavebních úprav v MŠ Římov - odstranění zastaralého nefunkčního
odsávání v kuchyni a nahrazení novým;

SDH ŘÍMOV
V sobotu 20 6. se v Římově uskutečnila hasičská soutěž, které se zúčastnilo celkem
10 družstev. Tři družstva žen a sedm družstev mužů. Celou soutěž zahájila dvě družstva
našich mladých hasičů. Děti poctivě trénovaly a svou premiéru si, za bouřlivého
podporování diváků a ve zbrusu nových dresech, náležitě užily. Oba útoky se jim podařily
ve skvělých časech 31,72 a 33,30. Tímto bychom rádi poděkovali společnosti Starnet za
finanční dar na pořízení dětských hasičských dresů.

Soutěž samotná se běžela na dva pokusy a výsledné časy se sčítaly. Římovské ženy
obsadily první příčku. Muži mladší skončili těsně pod stupni vítězů, starší muži byli
sedmí. Na krásném třetím místě se umístili muži z Dolní Stropnice.
Ač to tak zprvu vůbec nevypadalo, i počasí se nakonec umoudřilo. Pršku vystřídala
polojasná obloha a sobotní odpoledne tak bylo příjemným prožitkem pro děti, soutěžící i
diváky.
Poslední červnovou sobotu vyrazilo jedno družstvo mladých hasičů společně
s družstvem žen na svou první ,,ostrou“ soutěž do Trhových Svinů. Zde děti obsadily
sedmé místo a ženy se umístily na místě pátém.
Dále plánujeme se s dětmi zúčastnit Českobudějovického dvojboje v termínech
18.7. Lišov (požární útok, štafeta 4x60m), 29.8. Roudné (p.ú., štafeta požárních dvojic) a
19.9. Ohrazeníčko (p.ú., 60m s překážkami) a na podzim se přihlásit do celostátní hry
Plamen.

KNĚZ FILIP STAJNER
Zastupitelstvo obce Římov schválilo poskytnutí finančního příspěvku na vážně
nemocného kněze Filipa Stajnera, který několik let sloužil na místní faře a byl velmi
oblíbeným místním páterem. Více informací o jeho současném životě se zákeřnou
nemocí si přečtete níže:
Z celého těla dokáže hýbat pouze očima a některými mimickými svaly. Kněz Filip Stajner
(foto) vidí, slyší a myslí, funkční jsou i vnitřní orgány, ale to je všechno.
Kněz Filip Stajner onemocněl vzácnou chorobou
ALS, na kterou nedávno zemřel Stanislav Gross.
Přestože
lékaři
několikrát
Stajnerovi
předpověděli brzkou smrt, žije s nemocí už 15
let.
V nevelké místnosti jsou slyšet tiché periodické
zvuky dýchacího přístroje. Z nehybného těla
hledí pronikavé hnědé oči. Nahrazují mu hlasivky. Otec Stajner se sám nenadechne ani
nedokáže polykat. Trpí bolestmi. Jídlo přijímá sondou do žaludku a dýchá pomocí plicního
ventilátoru. “Kdybych si myslel, že jsem tady náhodou, že pocházím z opice a můj život
nemá vyšší určení, dávno bych spáchal sebevraždu. Člověk žijící tělesnými požitky by
takovou situaci asi nezvládl,” říká padesátiletý muž.
Velkou oporu našel v pečovatelce Jaromíře Machovcové, která si ho vzala domů do
Poděbrad. Domlouvají se spolu “oční řečí”. Páter ji vymyslel, jakmile se dozvěděl, že mu
nemoc časem znemožní mluvit. Tohle mu vadí nejvíc, přesto si poradil. Abecedu rozdělil
do čtyř řádků. Z nich mu dá pečovatelka nejprve na výběr, poté postupně proberou
jednotlivá písmenka a otec Stajner mrknutím oka vybere to pravé. Žena postupně z
písmenek skládá slova a věty. Jde to neskutečně pomalu, ale jde to.
“Pro zdravotní péči používáme zase číselnou řadu, která obsahuje 54 položek. Tak třeba
pětka znamená vyměnit polštář pod hlavou, jinými čísly žádá pacient utření slin, natažení

paže anebo přečtení pohádky. Vidíte, tohle je můj tahák, otec Filip zná číselné pokyny
zpaměti,” ukazuje Jaromíra Machovcová popsaný papír.
Poprvé se spolu setkali v Bosně v roce 1996 na mariánském poutním místě. To byl ještě
zdravý jako řípa.
O tři roky později ženu zasáhla předtucha, že páter bude hodně trpět. Nejprve začal ztrácet
rovnováhu. Když ho navštívila v roce 2002, lékaři předpokládali, že do tří měsíců zemře.
Myslel si to i on. “Uspořádal jsem proto svoji pozůstalost. Co jsem nepotřeboval, to jsem
rozdal. Písemnosti a korespondenci jsem spálil. Měl jsem ohled na ty, kteří by po mně
měli uklízet.” Spánek mu vylepšilo pivo. Jaromíra Machovcová pro něj s věřícími nejdříve
hledala místo, kde by mohl v pokoji umřít. Jenže on se měl k životu. Když v roce 2005
prošel klinickou smrtí, museli ho napojit na plicní ventilátor, a tak úplně přestal mluvit. Na
oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, které pacienti opouštějí téměř výlučně
přes márnici, udivil lékaře přáním, že chce domů.
“Tehdy jsem se ho zeptala: Chcete pokračovat v životě i za těchto podmítek? Trvale
napojený na ventilátor? Očima mi dal na srozuměnou, že ano. Že se chce vrátit do domácí
péče. To pro mě bylo zásadní, a tak jsme ho vzali z nemocnice zase k nám do Poděbrad,”
popisuje Jaromíra Machovcová.
Z příspěvků dobrovolníků opatřili dýchací přístroj, v nemocnici ji naučili vše potřebné.
Pacient se neobejde bez sondy do žaludku, odsávačky hlenů, kanyl a dalšího
zdravotnického materiálu. V nemocnici by tato péče přišla měsíčně na 400 tisíc korun.
Jaromíra Machovcová se stará na plný úvazek, prakticky 24 hodin denně. Pomáhají další
věřící i nevěřící dobrovolníci. Dvanáctitisícový příspěvek na péči o bezmocného a
pacientův invalidní důchod pokryjí běžné náklady domácnosti. Filipa Stajnera navštěvují
rodiče i sourozenci s rodinami a mnoho přátel.
Dříve spal otec Stajner v noci maximálně dvě hodiny a pak potřeboval obsluhu. Díky
čtvrtince piva teď vydrží až čtyři pět hodin. S pečovatelkou mají program většinou do
půlnoci. Přes den pracuje pro sdružení, které založil. Věnuje se návštěvám. Očima diktuje
texty. Jindy mu pečovatelka předčítá dopisy a on “namrká” odpovědi. Vnější svět se mu
sice zhroutil, o to více se však upnul k tomu vnitřnímu. Koncipuje kázání. Díky znalosti
řady jazyků překládá duchovní literaturu. Nadiktoval i jednu knihu. “Páter je pro mne
strhující svou opravdovostí. Takový život stojí za to žít,” vysvětluje žena. Grossova smrt
ho překvapila. Jeho den začíná většinou kolem páté, ranní hygienou a snídaní. O tom, že si
na jídle nepochutná, dokáže i zažertovat. Například poznámkou, jaká je výhoda, že mu
pečení holubi létají rovnou do žaludku. Pečovatelka mu mixuje jídlo, které sama uvaří.
Přes den se kněz modlí, ve chvílích volna poslouchá Nový zákon, nahrané má i životopisy
svatých.
Dala by se taková nemoc vydržet i bez víry v Boha? Na tuto otázku má páter pohotovou
odpověď: “Takovému člověku pomůže, když ho má někdo opravdu rád a věnuje mu svůj
čas. Nejstrašnější formou utrpení je osamocenost,” odpovídá prostřednictvím pečovatelky.

Smrt Stanislava Grosse ho překvapila. Hlavně tím, jak brzy přišla. “Myslel jsem, že bude
mít podobný osud jako já. Upokojilo mě ale, že před smrtí přijal Krista.”
Je lepší vládnout mozkem v totálně nemohoucím těle, anebo naopak? Filip Stajner si
racionálně rozvážil, co mu nemoc vezme a co mu zůstane. A toho druhého dokázal
vrchovatě využít. Ví také hodně o lidském těle. “Mimo jiné mi v prvních letech do detailu
popsal své stavy dušení, které měl i Stanislav Gross. Zároveň mi řekl, co s ním mám v
takové chvíli udělat. Vlastně si mě jako pečovatelku za ta léta sám vychoval,” vypráví
Jaromíra Machovcová.
Za Filipem Stajnerem jezdí lidé z celého světa. Hlásí se mu s pomocí nebo si přicházejí
pro duchovní radu a útěchu. On má dostatek času probrat s nimi jejich problémy do
hloubky. Tváří v tvář jeho utrpení jejich bolesti slábnou. Například jeden muž mu sklesle
líčil, že se rychle unaví. Pečovatelka vzpomíná, jak se páter usmíval a pak jenom řekl:
“Víš, já bych tu tvoji boreliózu bral.”
(převzato z Mladé fronty Dnes)

DEN DĚTÍ
Základní a mateřská škola ve spolupráci s místními rodiči a obecním úřadem
připravila pro děti k jejich svátku dobrodružnou stezku. V římovském lese ožily
pohádkové postavy – jako například Rákosníček, Krysák, Maková panenka s motýlem
Emanuelem, včelka Mája s Vilíkem, víla Amálka nebo Ferda mravenec. Děti pomáhaly
ježibabám vařit kouzelné lektvary, čelily zlým loupežníkům i samotným pekelníkům,
plnily zajímavé úkoly a na každém zastavení obdržely perlu. S pilnými mravenečky si poté
perličky navlékly a získaly upomínkový náhrdelník. V cíli je čekal král s královnou a
obdaroval všechny více či méně statečné děti krásným diplomem. Nádherně strávené
odpoledne jsme zakončili posezením u táborového ohně, opékáním buřtů a bezprostředním
dováděním na hřišti.
Věřím, že jsme si to všichni báječně užili a že si to příští rok s chutí zopakujeme!

SPORT
Poděkování fanouškům
Chtěli bychom poděkovat všem našim příznivcům za podporu v letošní sezoně, kdy
byli naším dvanáctým hráčem, a věříme, že nás budu podporovat i nadále, první
příležitostí je již 40. ročník Turnaje v kopané, který se uskuteční 1. 8. 2015
od 13:00hodin v Římově za účasti mužstev FC Velešín, FK Borek, Slovan Černý Dub a
TJ Sokol Římov.
Pavel Crkva ,TJ Sokol Římov
Blahopřání
TJ Sokol Římov a široká sportovní veřejnost přeje panu Josefovi Koupalovi hodně
zdraví a pohody do dalších let k jeho životnímu jubileu. Obec Římov se také připojuje ke
gratulaci a současně děkuje za celoživotní propagaci „římovského sportovního dění“.
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III. třída muži
Tým
Záp
Srubec
22
Č.Dub
22
Římov
22
T.Sviny B
22
Slavče
22
Lišov B
22
D.Voda B
22
Štěpánivice
22
Mladé B
22
AKRA ČB
22
Borovany B
22
Včelná
22

Body
52
43
36
34
34
32
32
31
31
19
19
14
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Okresní přebor dorostu
Body
Tým
Záp
34
Jankov
14
28
Zliv
14
27
Borovany
14
27
Bavorovice
14
25
Dříteň
14
10
Ševětín
14
9
Č.Dub
14
8
Římov
14

Sportovní areál TJ Sokol Římov nabízí k pronájmu:
- dva beachvolejbalové kurty
- dva nohejbalové kurty
- dva volejbalové kurty
Cena pronájmu: 50 Kč/osoba na dvě hodiny (včetně vybavení)
Bližší informace: Vít Koupal - 775 936 139, Říha David- 777 773 316
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
HOKEJBAL
V uplynulé sezóně 2014 – 2015 se hokejbalový oddíl TJ Sokol Římov VCHS
umístil v základní části jako pátý nejlepší tým 2. ligy Asociace hokejbalových klubů České
republiky.
V prvním kole play-off postoupil do semifinále. Další výkony ale již nestačily na
stupně vítězů a po prohře s mužstvem Čejkovic obsadil konečné čtvrté místo.
Nový ročník AHbK ČR bude pro římovské hokejbalisty již 25. sezónou, ve které
nastoupí k soutěžním utkáním.
Petr Mikoláš ze Římova

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Výstavy v obecní galerii:
03.07. - 30.07. Iva Hüttnerová
31.07. - 27.08. Ema a Bára Srncovy
Květinová soutěž – obrázky a fotografie můžete odevzdávat na Obecním úřadě
Připravujeme:
Běh pro zábavu a dobrou věc - plánovaný termín 12.09.
Charitativní projekt: Upleť čtverec
Kulturní kalendář Pomalší:
4.7. Besednice: 18:00 Výstava VSU-JČ – obrazy, Obecní úřad
11.7. Vidov:
16:00 Rockový festival – Vidovské léto, sportovní areál
18.7. Bujanov:
14:00 Koláčové slavnosti, prostranství u muzea koňky
1.8. Plav:
17:00 Benátská noc, plavba kuriózních plavidel, Rechle, jez
8.-9.8. Komařice 9:00 Setkání řemesel, kovárna
8.8. Střítež
9:00 Slet vozů Škoda, Jednota Kaplické nádraží
22.8. Velešín
13:00 Houpačka – charitativní multifestival, Velešín-nádraží
22.8. Smrhov
12:00 Smrhovská brázda – soutěž v orbě tažných koní, pole u Smrhova

PRANOSTIKY
2. červenec – Navštívení panny Marie
Prší-li na den Panny Marie Navštívení, čtyřicet dní jasno není.
4. červenec – sv. Prokop
Přijde-li svatý Prokop s deštěm, přijdeš s košem hub.
13. červenec – sv. Markéta
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu srší.
20. červenec – sv. Eliáš
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
22. červenec – sv. Marie Magdalena
Máří Magdalena své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.
25. červenec – sv. Jakub
Na svatého Jakuba brambor prvá úroda.
26. červenec – Sv. Anna
Svatá Anna – chladna z rána.
31. červenec – sv. Ignác
Od svatého Ignáca léto sa obracá.
10. srpen – sv. Vavřinec
Svatý Vavřinec dělá žním konec.
15. srpen – Nanebevzetí panny Marie
Slunce-li o nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
18. srpen – sv. Helena
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
24. srpen – sv. Bartoloměj
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
29. srpen – Umučení sv. Jana Křtitele
Na Jana stětí vlaštovka od nás letí.
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