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ŘÍMOV

Přišel podzim do zahrady,
všechny barvy namíchá,
s každým lístkem ví si rady,
barvy na něj nadýchá.
Pestrobarevný podzim Vám přeje
Vaše zastupitelstvo

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Prázdniny skončily a znovu se roztáčí kolotoč „všedních“ dnů. Věříme, že jste si
dostatečně odpočinuli, načerpali sílu a
školáci vkročili do nového školního
roku pravou nohou. V letošním roce se
podařilo otevřít samostatnou třídu
prvňáků, pod taktovkou paní učitelky
Mgr. Elišky Dvořákové se bude
vzdělávat 15 dětí, do druhého ročníku
nastoupilo 8 dětí a třetí třídu navštěvuje
6 žáků. Děti se se svými rodiči a
zaměstnanci MŠ a ZŠ slavnostně
přivítali 1. září v kulturním domě Pod
Ořechem a společně zahájili rok
2015/2016.

Léto se neslo v duchu různých sportovních akcí – mezi nimiž můžeme zmínit
beachvoleybalové, fotbalové a nohejbalové turnaje či hasičské soutěže. Závěr léta patřil
nejmenším dětem, pro které byla připravena stezka odvahy: Putování za kouzelným
stromem. Před stezkou samotnou děti zaujalo vyprávění pana Haka, který dětem
netradičně převyprávěl klasické pohádky, poté se opekly buřtíky a za úplňku, který
výrazně umocnil atmosféru, se vyrazilo na noční cestu za dobrodružstvím. V cíli děti
pomocí zaklínadla rozsvítily kouzelný strom a stromové víly odměnily všechny statečné
svítícím náramkem. Celá akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře.

Bohužel se nepodařilo započíst práce na zateplení Mateřské školy a rekonstrukci kotelny,
která měla být osazena dvěma tepelnými čerpadly. Vzhledem k technickým nejasnostem
v projektech se opakovalo výběrové řízení a práce tak budou odsunuty na podzim tohoto
roku. Chod školky nebude samozřejmě narušen.
Jistě jste během léta zaregistrovali uzavírku silnice směrem na Holkov, v nejbližších dnech
bude následovat frézování hlavní silnice procházející Římovem, s opravou budou spojena
určitá omezení, pracovní činnosti s sebou nesou i zvýšený hluk a prašnost. Prosíme tudíž o
zvýšenou opatrnost a trpělivost.
V letošním roce jsme v galerii představili díla malířek Ivy Hüttnerové
a Emy a Báry Srncových. Obě výstavy se těšily velkému ohlasu,
vernisáží se zúčastnilo mnoho místních i přespolních občanů a zájem
o koupi děl byl více než velký. V současné chvíli můžete obdivovat
tvorbu Marie Lhotákové. Jsme rádi, že o galerii je stále zájem a že
Vám každý rok můžeme představit díla více či méně známých autorů.
Poslední zasedání zastupitelstva se uskutečnilo v obecním hostinci v Dolní Stropnici.
Děkujeme za příjemné „posezení“ s místními, samozřejmě největším a nejpálivějším
tématem jednání bylo vybudování vodovodu. V současné chvíli usilujeme o dotaci
z ministerstva zemědělství, v případě, že žádost nebude úspěšná, odsouhlasilo
zastupitelstvo započíst výkopové práce z rozpočtu obce. Naším zájmem je samozřejmě
zavést pitnou vodu do Dolní Stropnice v co nejkratším časovém horizontu, nicméně se
jedná o akci velmi finančně nákladnou, a proto se snažíme využít k realizaci tohoto

záměru i jiné než obecní prostředky. Uděláme však maximum pro to, abychom si při
příštím setkání mohli „připít“ pitnou vodou.
Vážení občané, srdečně Vás zveme na 1. ročník benefiční akce: Římovský běh pro úsměv,
který se koná 19. září 2015 na starém fotbalovém hřišti a jehož výtěžek bude věnován
jedenáctiletému chlapci postiženému dětskou mozkovou obrnou. Tyto prostředky pak
budou určeny na rehabilitaci zvanou Klim Terapie. Zajištěn je bohatý program, více
informací naleznete uvnitř Info listů. Těšíme se na shledání s Vámi Vaše zastupitelstvo.

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 22. 7. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s výsledkem výběrového řízení na opravu obecní nemovitosti č.p. 19 Římov a
doporučuje starostovi podepsat smlouvu firmou J.P. z Římova. Zahájení prací je
předpokládáno na konec července 2015;
- schvaluje navýšení členského příspěvku SMO Pomalší.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- další dotační možnosti na získání finančních prostředků pro vybudování vodovodu v
osadě Dolní Stropnice. V současné době se nabízí podání žádosti do programu
OPŽP, ale také do programu ministerstva zemědělství. V nejbližší době bude
podána žádost do programu MZe;
- informaci starosty ze schůze valné hromady SMO Pomalší, ze dne 21.7.2015
o rada SMO vybrala dodavatele na pořízení _zpracování projektové přípravy
cyklotras a související infrastruktury – firma ZESA spol. s.r. o.;
o Valná hromada SMO Pomalší odsouhlasila vítěze výběrového řízení na
„systém odděleného sběru pro SMO Pomalší a doporučuje předsedovi
svazku podepsat s vítěznou firmou MEVA_CB s.r.o. smlouvu.;
o VH doporučila projednání navýšení členských poplatků jednotlivých obcí;
- dopis paní I.T. týkající se zvážení prodejní ceny obecního pozemku, který byl
schvalován na ZO č.9/2015;
- došlou nabídku spol. Čevak, týkající se cenové nabídky na nové dmychadlo pro
ČOV Římov;
- došlý dopis od spol. Čevak, ve kterém je uvedeno neakceptování o ukončení
nájemní smlouvy dohodou a pokračování ve spolupráci i v dalších letech;
- došlou žádost pana A.H, Betlém, Římov, týkající se finančního příspěvku na opravu
jeho zdi, která je narušena kořenovým systémem chráněných stromů, které jsou na
obecním pozemku;
- žádost paní J.H., Římov U Rybníka, která žádá o prodloužení vodovodního řadu a
kanalizace k její nemovitosti;
- informaci z pravidelné soutěže: „Jihočeši třídí odpady“, kde se obec v současnosti
nachází na krásném 14. místě ze 134 evidovaných. Poděkování patří občanům, že
jim naše životní prostředí není lhostejné;
- benefiční Římovský běh pro úsměv, který se bude konat 19.9.2015, všichni jsou
srdečně zváni;

- stále probíhá květinová soutěž – své fotografie a výkresy zasílejte na OÚ Římov;
- umístění antény na obecní nemovitost, nájemné nutno dořešit se společností Starnet.

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 19. 8. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- se zadávacími podmínkami pro zadávací řízení projektu operačního programu
životního prostředí: Mateřská škola Římov (zateplení objektu a nový zdroj
vytápění). Výběrové řízení bude probíhat v termínu od 19.8.2015 do 4.9.2015.
Starosta jmenuje 2 členy ze ZO do výběrové komise: ing. Lukáš Babka, Jan Carda;
- se zveřejněním záměru pana J. M. týkající se směny části pozemku KN 1685 v k.ú.
Branišovice u Římova o výměře 85 m2 za části pozemků KN 3297/15 o výměře
57 m2 , KN 3207 o výměře 28 m2, které jsou ve vlastnictví obce Římov vše v k.ú.
Branišovice u Římova. Důvodem žádosti je, že obecní komunikace je v současnosti
vedena po pozemku žadatele;
- 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.
3290/2,3290/3 a 3290/4 v k.ú. Branišovice u Římova zapsaném na LV č.1 pro obec
Římov a pro katastrální Branišovice u Římova , pod názvem „Kladiny č.p. 5 a 6 –
úprava NN“, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční
soustavy;
- s finančním příspěvkem 7.500 Kč na opravu poničené zámecké zdi panu A.H., která
bude proplacena na podkladě dodaných daňových dokladů;
- s finančním darem až do výše 15.000 Kč, který bude věnován prostřednictvím
fondu Handifest v rámci „Římovského běhu pro úsměv“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- došlou žádost pana P.P. o dlouhodobý pronájem obecního hostince v Dolní
Stropnici;
- informaci starosty o průběhu dílčího přezkoumání hospodaření obce za část roku
2015, které skončilo s dobrým výsledkem. V závěrečné zprávě se uvádí, že nebyly
zjištěny žádné chyby ani nedostatky;
- informaci od organizátorů 1. ročníku benefiční akce „ Římovský běh pro úsměv“,
který se uskuteční dne 19.9.2015 v Římově mimo jiné i pod patronací hejtmana
jihočeského kraje. Veškerý výtěžek bude prostřednictvím nadačního fondu
Handifest předán 11 letému Lukášovi s DMO na speciální rehabilitaci.
Obec Římov jako jeden ze spoluorganizátorů akce zve všechny římovské ale i
okolní obyvatele, aby podpořili tuto akci. O podrobném programu budete
informováni prostřednictvím informačních plakátů, římovských informačních listů a
na www.rimov.cz;
- informaci o došlé cenové nabídce firmy AES Licht-technik pro obec Římov týkající
se výměny a tím souvisejících úspor na pouličním osvětlení;
- dopis od spol. Čevak, ve kterém je uvedeno neakceptování o ukončení nájemní
smlouvy dohodou a pokračování ve spolupráci i v dalších letech;

- informaci starosty o připravovaných omezeních provozu v obci Římov v průběhu
měsíce srpna a září 2015:
o uzavírka Římova asi od 20.8 do konce měsíce z důvodu opravy propustku
v Římově – Želivech,
o poté bude následovat frézování komunikace v celém Římově, průjezdnost
vždy v jedné otevřené polovině, opravy potrvají do konce září.
- návštěvu přátel z chorvatských Malých a Velkých Zdenců na začátku září.
Pro občany uspořádají hudebně-taneční vystoupení v kult. zařízení Pod Ořechem
dne 5.9.2015;
- Různé: diskuze ohledně vodovodu v Dolní Stropnici – ZO informuje obyvatele o
tom, že v případě neúspěchu dotace podané na MZE (podáno do 15.8.2015), bude
obec stavět vodovod na vlastní náklady v co nejkratším časovém horizontu.

SDH ŘÍMOV
Skončilo léto a s ním i první sezona našich malých hasičů, kteří se, jako úplní
nováčci se ctí a beze strachu,
pustili do prvních „ostrých
soutěží“. Během léta se děti
zúčastnily
jednak
soutěží
v požárním útoku pořádanými
obcemi
(Trhové
Sviny,
Strážkovice, Sedlce), ale také
Českobudějovického dvojboje,
což je okresní liga, ve které se
běží vždy požární útok a jedna
z disciplín hry Plamen (Lišov,
Roudné). Děti si vedly skvěle,
ukázaly soutěžního i týmového
ducha a velikou bojovnost a
nasbíraly cenné zkušenosti do
další sezony.
Podzimní tréninky začnou ve středu 9. 9. 2015 v 17 hodin schůzkou s rodiči
v hasičárně. Těšíme se na Vás.
Tým trenérů

VOJTĚCH KOTSMICH
Římovskému rodákovi byl vděčný i spisovatel Alois Jirásek ...
V říjnu letošního roku si Římov připomíná 180 let od narození jednoho ze svých slavných
rodáků, jazykovědce Vojtěcha Kotsmicha. Dovolím si proto čtenářům římovského
zpravodaje přiblížit tuto zajímavou osobnost. Budoucí vědec a pedagog se narodil 15. října
1835 v Dolním Římově čp. 35, v malebné části obce zvané Betlém. Jeho otec Jakub byl
tesařský mistr a domkář, stejně jako jeho děd. Matka Tereza byla dcerou sedláka Děkana

z vesnice Sedlce pod Svatým Jánem. Vojtěch se narodil jako nejmladší z šesti dětí. Rodiče
později dali nadaného chlapce na studia do českobudějovického německého gymnázia a po
jeho ukončení odešel Vojtěch na univerzitu do Prahy, kde úspěšně vystudoval klasickou
filologii a slavistiku. Na sklonku roku 1866 pak započal svou učitelskou kariéru jako suplent
gymnázia ve Strážnici na Moravě. Během své profesní dráhy vystřídal další místa na
středních školách v Brně, Hradci Králové a Olomouci, kde působil i jako ředitel. Vedle
školní výuky našel i dostatek času k odborné jazykovědné práci, jež se týkala rozboru
antických i staročeských textů.
Již v počátcích své profesní dráhy během
svého působení na gymnáziu ve Strážnici na
Moravě se začal Vojtěch Kotsmich zabývat
doudlebským nářečím. V tomto kraji se dosud
rozvíjela lidová kultura moravských Slováků, jež
nalézala svůj výraz v osobité řeči, písni,
lidových zvycích i krojích. Pobyt v této oblasti
patrně zapůsobil i na mladého jazykovědce.
Posiloval v něm vzpomínky na rodný kraj, kde
se také mluvilo pozoruhodným dialektem, jenž
byl plný pěkných výrazů a jazykové čistoty.
Právě v této době napsal studii O podřečí
doudlebském, která vyšla v roce 1868 ve Sborníku Musea království Českého. Kotsmichův
odborný příspěvek o nářečí byl odbornými kruhy kladně přijat a dal podnět k dalšímu
bádání jihočeského regionu.
Zemský školní inspektor a dvorský rada
Jako učitel a vědec byl také národně činný, působil ve výboru Sokola a Matice
moravské. V roce 1888 byl povýšen na zemského školního inspektora. Současníci líčili
Kotsmicha jako muže statné postavy, vážné povahy, přísného na sebe i studenty. Jako
zemský školní inspektor byl podobně přísný i na ostatní kantory, ale zároveň uznalý a
spravedlivý. Podporoval odbornou badatelskou činnost středoškolských profesorů, kterým
zajišťoval pro tento účel u zemské školní rady potřebnou dovolenou. Díky němu tak mohl
například August Sedláček sepsat své monumentální dílo o českých hradech a zámcích.
Podobně mu byl vděčný i spisovatel Alois Jirásek, který Kotsmichovi děkoval, že mu díky
svému postavení vymohl úlevy a dovolené, aby se mohl věnovat své spisovatelské profesi.
Vojtěch Kotsmich nakonec dosáhl i hodnosti dvorního rady, což bylo tehdy nejvyšší
ocenění, které mohl zasloužilý státní úředník na jeho místě získat. Svému rodnému kraji se
neodcizil a rád prý vyprávěl o tom, jak se chodilo do Římova na pouť a jaký rázovitý lid
v jeho domově žil. Zemřel na samém prahu své sedmdesátky dne 30. března 1906 a byl
pochován na Olšanských hřbitovech v Praze. V září 1948 byl jeho rodný dům slavnostně
označen kamennou pamětní deskou. A i když autoři desky počeštili příjmení na
„Kocmich“ (po válce bylo zvykem počešťovat svá příjmení, ale nikdo neví, zda by se mu
to zamlouvalo), visí zde dosud a připomíná, že se v tomto nenápadném domku narodil a ze
skromných poměrů vypracoval významný český pedagog a vědec.
Jan Šimánek
PS Máte-li nějaké bližší informace o Vojtěchu Kotsmichovi či dokonce jeho fotografii,
dejte mi, prosím, vědět:hsimanek@seznam.cz

ŘÍMOVSKÝ BĚH PRO ÚSMĚV
Sobota 19.9.2015 bude rozhodně neobvyklý den! Tedy
alespoň pro všechny, kteří mají rádi dvě zdánlivě nesouvisející
věci. Tedy zdraví prospěšný běh nádhernou jihočeskou přírodou
a pomáhání nemocným dětem prostřednictvím charity. Rozhodli
jsme se tyto dvě činnosti spojit. A tak vznikl nápad na
Římovský běh pro úsměv!
Jak už asi z předchozích vět vyplývá, běh jako takový
nebude jen pro úsměv. Tedy ne přímo, i když jej ve svém
důsledku na dětské tváři jedenáctiletého Lukáše jistě vykouzlí. Malý Lukáš je totiž jedním
z několika tisíc dětí, které trpí mozkovou obrnou. Mozková obrna se řadí k nejzávažnějším
a také nejnápadnějším postižením. Výtěžek z římovského běhu proto bude použit na
konkrétní léčebnou metodu, tedy klim terapii, po níž by se měla mimo jiné Lukášovi
zlepšit rovnováha, koordinace nebo nárůst svalové hmoty. Tento speciální druh
rehabilitace se ukázal velmi účinným, bohužel, v České republice není hrazen zdravotním
pojištěním a vzhledem ke své cenové náročnosti (50 000Kč), je pro většinu případných
pacientů nedostupným.
A co Vás tedy čeká? Na své si přijdou všichni milovníci běhu a dobré nálady. Včetně
těch, kteří se své krátké nožky teprve naučili používat! Připraveny jsou totiž hned dvě tratě
na římovském fotbalovém hřišti, pro děti do dvanácti let. Starší si pak mohou vybrat z
terénních běhů o dvou a šesti kilometrech. Proběhnout se tedy může celá rodina, a kdo
chce, může si i v rámci tréninku dát slušně do těla.
Připraven je i nabitý doprovodný program! Těšit se tak můžete na exhibiční
vystoupení velešínského oddílu taekwonda, taneční show v podání dua Adula Abaru nebo
na skákací hrad a projížďku na koni. Občerstvení na místě je samozřejmostí a o zábavu na
pozdější oslavě úspěšného dokončení závodu se postará kapela Rain + Dj Pavel Maršík.
Startovné se pohybuje od 20Kč do 100Kč v závislosti na věkové příslušnosti.
Zveme tedy všechny, kteří mají chuť pomoci k lepšímu zdraví jak sobě, tak
Lukášovi, aby se devatenáctého září ve 13:00 dostavili do Římova na staré fotbalové
hřiště. Běhu zdar!

SPORT
Fotbal – rozpis zápasů – podzim 2015
III.Třída muži
12.9. 17:00 Římov – Vrábče
26.9. 16:30 Římov – Štěpánovice
31.10.14:00 Římov - Kamenný Újezd B
OP mladší žáci
20.9. 16:30 Římov - Lišov
4.10. 16:00 Římov - Kamenný Újezd
18.10. 16:00 Římov - Srubec
28.10. 14:30 Římov - Nové Hodějovice
1.11. 14:00 Římov – Roudné

OP Dorostu
3.10. 10:00 Římov - Ševětín
10.10. 10:00 Římov - Bavorovice
17.10. 10:00 Římov - Dříteň
31.10. 11:30 Římov - Zliv

Již odehrané utkání:
muži: Dobrá Voda B - Římov 1:1, Římov - Slavče 6:1, Římov - Ledenice B
dorost: Bavorovice - Římov 7:1;
mladší žáci odehráli své první utkání na hřišti SKP v Českých Budějovicích.

Hokejbal – rozpis utkání
Kolo
01
02
03
04
06
07
08
09
10

Hřiště
Plav
Čejkovice
Plav
Plav
Čejkovice
Plav
Čejkovice
Plav
Plav

Datum
13.09.15
20.09.15
27.09.15
04.10.15
18.10.15
25.10.15
01.11.15
08.11.15
15.11.15

Čas
11:45
10:30
10:30
10:30
11:45
10:30
10:30
10:30
10:30

Domácí
Římov
Nap. Podeřiště
Římov
Nové Vráto B
Dobřejovice
Římov
Vltava Warriors
Římov
Římov

Hosté
Velešín B
Římov
Dasný
Římov
Římov
Fireport
Římov
Blata
Včelná B

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
12.09. Posvícenská zábava v Dolní Stropnici – hraje Miniševětínka - od 20:00 hod.
19.09. Římovský běh pro úsměv – staré fotbalové hřiště - od 13:00 hod.
19.09. Zájezd turistů - "Untersberg"
20.09. Podzimní pouť ke cti „Povýšení svatého kříže“, mše v obvyklém pořádku
27.09. Svatováclavské svícení v oknech
04.10. Drakiáda 2015 – staré fotbalové hřiště – od 14:30 hod.
17.10. Zájezd turistů „Podzimní toulky“ - Mařský vrch
Muzeum Roubenka - stálá výstava „Římovské mašinky“
Otevřeno: pá – od 13:00 – 16:00 hod.
so, ne a svátky - 10:00 -12:00, 13:00 –16:00 hod.
Informace, hromadné objednávky p. Gerhard Höchtl, tel. 723 367 315 (v něm. jazyce)
Galerie obce Římov – do 25.09. - výstava obrazů Marie Lhotové
Otevřeno do konce září: pá – od 13:00 – 16:00 hod.
so, ne a svátky - 10:00 -12:00, 13:00 –16:00 hod.
Připravujeme:
Zájezd na divadelní přestavení do Č. Budějovic
Charitativní projekt Upleť čtverec
Výtvarné odpoledne pro děti
Svatomartinský podvečer
Na stránkách obce www.rimov.cz jsou různé aktivity blíže specifikovány. Rovněž
zde najdete i fotomateriály k různým uskutečněným akcím.
Uzávěrka příštího čísla: 30.10.2015
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, rimov@volny.cz
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