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ŘÍMOV

Na svatého Martina
prý už zima začíná.
Bílý mokrý sníh
leží na polích.
Prý přijede na koni,
podkovami zazvoní.
A ten kůň je sníh,
leží na polích!

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Obec pořídila ze společné dotace SMO Pomalší kvalitní štěpkovač. Do velkého
zeleného kontejneru prosím již větve nedávat, ale ukládat samostatně ve
vyznačeném prostoru (v nejbližší době zde bude i kontejner, do kterého se budou
větve ukládat). Po seštěpkování budete rozhlasem upozorněni, že je možno odebrat
drť do vašich zahrádek.
 Otevírací doba sběrného místa, kde lze do pronajatých kontejnerů ukládat
velkoobjemový odpad, bude každou sobotu od 13:00 -14:00 hod.

USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 16. 9. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- souhlasí s výsledkem výběrového řízení a doporučuje starostovi podepsat smlouvu
s touto firmou. Zahájení prací je předpokládáno na konec září 2015;
o hlasování o výsledku výběrového řízení – hlasovalo 9 pro/0 proti návrhu
- souhlasí se záměrem pana J. M., Římov 25 dle geometrického plánu č.281-70-2015
týkající se směny části pozemku KN 1685 v k.ú. Branišovice u Římova o výměře
81 m2 za části pozemků KN 3297/15 o výměře 55 m2 , KN 3207 o výměře 26 m2,
které jsou ve vlastnictví obce Římov vše v k.ú. Branišovice u Římova. Záměr
směny byl zveřejněn;
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
k pozemkům parc.č. 183/2, 200/1KM-1324 ZE,200/2-183ZE, 1426 a 1427
zapsaném na LV č.1 pro obec Římov a k.ú ŘÍMOV, pod názvem „1019-obnova
řadu surové vody Římov-Plav, I Etapa - Doudleby“, kde je oprávněným je
Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, České Budějovice 370 01;
- s návrhem příkazní smlouvy a plné moci na akci „Dolní Stropnice - zásobování
pitnou vodou“ pro Stavební poradnu spol. s r. o. České Budějovice;
- s navýšením kapacity školní družiny ZŠ Římov z počtu 20 na 35 žáků;

- s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD č.p. 230 pro
paní Ing. P. S., Římov. Pro vyplacení příspěvku budou doloženy potřebné daňové
doklady a ověření skutečného stav;
- s poskytnutím finančního příspěvku pro J.K. na reprezentaci Mistrovství světa
sportovního karate do 21 let.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci starosty o výsledcích výběrového řízení na zateplení MŠ. Na akci byla
poskytnuta dotace z programu ŽP;
- zprávu předsedkyně školské a kulturní komise ze schůzky školské rady, kde se
zejména projednávala možnost navýšení dětí navštěvující školní družinu;
- zprávu z MV odboru dozoru a kontroly a posouzení obecně závazné vyhlášky
č.1/2015;
- projednalo možnost o odkoupení parcel v rekreační oblasti Hamr a pověřilo starostu
vstoupit v jednání s majiteli pozemků;
- informace starosty o nadcházejících stavebních pracích a opravách, které budou
probíhat ve všech částech obce Římov;
- z recyklátu, který obec zakoupila se budou vyspravovat obecní cesty a to zejména
v chatových oblastech a na cyklotrasách;
- v osadě Branišovice probíhají elektro práce zajišťované spol. EON a obec v této
souvislosti provede rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení;
- žádost p. V.S. z Dolní Stropnice o pronájem obecního hostince v Dolní Stropnici

USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 14. 10. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s rozpočtovou změnou č.5/2015, přijetí finančních prostředků z POV 2015,
poskytnuté dotace a dary. Finanční výbor připraví na příští ZO návrh rozpočtu pro
rok 2016 k projednání;
- se zveřejněním záměru I. S., České Budějovice o odprodeji části obecního pozemku
o výměře cca 50 m2, který se nachází mezi parcelami 423/8 a 396/11 v katastrálním
území Římov. Záměr bude zveřejněn;
- se zveřejněním záměru pana J. Z, Pašinovice o odprodeji a směně obecních
pozemku parc. KN 1111/12 (272 m2),1111/21 (248 m2) a 1103 (752 m2) za
pozemky parc. KN 2177/40 (642 m2) a 2177/53 (59m2) vše v k.ú. Dolní Stropnice,
které jsou ve vlastnictví žadatele. Směnou výše uvedených pozemků budou
srovnány stávající přístupové cesty v této lokalitě. Záměr bude zveřejněn;
- souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem obecního bytu (garsoniery) nacházející
se v č.p.19, náměstí J.Gurreho Římov, sestávající se z obytné místnosti o výměře 25
m2, chodby a sociálního zařízení. Záměr bude zveřejněn;
- nesouhlasí se zveřejněním záměru R. F., České Budějovice o odprodeji části
obecního pozemku parc. č. 1532/1 v k.ú. Dolní Stropnice o výměře 2000 m2, který
je veden jako lesní pozemek a nachází se v blízkosti nemovitosti žadatelky.
- s poskytnutím finanční dotace pro římskokatolickou farnost v Římově ve výši
25 000,- Kč, která bude využita na údržbu poutního areálu římovského kostela.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- záměr R. F., České Budějovice o odprodeji části obecního pozemku parc. č. 1532/1
v k.ú. Dolní Stropnice o výměře 2000 m2, který je veden jako lesní pozemek a
nachází se v blízkosti nemovitosti žadatelky.
- zprávu předsedkyně školské a kulturní komise ing. Pavlíny Vaněčkové, kde se
zejména projednávaly plánované kulturně společenské akce ve zbytku roku.
- došlý dopis římskokatolické farnosti Římov, který se týká nezbytných sadových
úprav v okolí kostela a poutního areálu
- poděkování starosty všem organizátorům za uspořádání a také všem sponzorům,
kteří přispěli na charitativní akci Římovský běh pro úsměv, která se uskutečnila
19.9.2015 v Římově na fotbalovém hřišti.
- a projednalo neuspokojivou situaci, která se týká nepojízdných a dlouhodobě
odstavených aut v katastru obce Římov. Majitelé svá vozidla umístí na své
pozemky, jinak bude postupováno s nepojízdnými vozidly dle platné legislativy.
- informaci o uspořádání nejbližších kulturních akcí a to :
o zájezd do Jihočeského divadla v Č.Budějovících „Zpívání v dešti“ , který se
uskuteční dne 5.11.2015
o „Římovské dýňování“, které se uskuteční 27.10.2015 od 18:00 v kulturním
zařízení Pod Ořechem.
- došlý dopis od firmy kominictví a kamnářství pana J. H., ve které obeznamuje
zastupitele se svým záměrem podnikatelské činnosti v bývalém areálu
zemědělského družstva v Římově. Z dopisu vyplývá, že se bude jednat pouze o
doplňkovou činnost ke kominictví: drobný prodej paliv (uhlí a brikety), výkup
barevných kovů a prodej či výměna propanbutanových lahví.

ZEMĚDĚLCI A SUCHO
SROVNÁNÍ 1947 A 2015
Rok 1947
Letošní rok se vyznačuje velkým suchem, které způsobilo velkou neúrodu obilí, píce a
okopanin. Toto bylo ještě navýšeno velkým krupobitím, které bylo 28. července. Podle
úředního odhadu bylo zničeno 35 % celé úrody, která byla velmi slabá. Není dostatek obilí
a toto nám ke koupi nabídl Sovětský svaz.
Rok 2015
Zeptala jsem se pana Františka Hambergera jak dopadla sklizeň v místním ZD Ločenice a
takto mi odpověděl:
Pro zemědělce jsou poslední roky trochu zvláštní. Buď je příliš sucho, nebo
dlouhotrvající deště a staré lety vypozorované pranostiky snad již vůbec neplatí. Loňské
léto snad celé propršelo a nepodařilo se sklidit pšenici a to hlavně z důvodu špatné
újezdnosti na pozemcích a později kvůli vlhkosti zrna v klasech, které již bylo naklíčené a
rostlo.
I přes celý podzim velice vlhký se podařilo zasít ozimy na plánovaných plochách a
to 260 ha řepky a 550 ha pšenice, ozimého ječmene a tritikale. Zima byla velice mírná a až
na pár mrazíků byly teploty nad 0°C. Během zimy nebyl sníh, který by vydržel alespoň pár

dní, srážek celkově bylo velice málo, ale vlhkost v půdě zůstala až do jara. Řepka a ozimy
přezimovaly velice dobře a po jarním přihnojení vypadaly slibně. Jařiny, tedy ječmen jarní
a oves byly zasety, včas a to na výměře 170 ha. Jařiny na rozdíl od minulých let dopadly
velice dobře, výnos u jarního ječmene i ovsa překročil 50q po hektaru.
Od měsíce května byly srážky proti průměru velice sporadické a hlavně velice
nízké. Po prvních sečích, které nebyly provedeny do konce května již druhé seče
nenarostly a dá se říci, že téměř zaschly. Velkou výhodou pro ZD Ločenice bylo, že jsme
měli zasety jetele na téměř 200 ha a díky tomu máme dostatečnou krmivovou základnu pro
dobytek (680 krav, 200 býků a mladý chovný skot).
Pro náš podnik bylo také výhodou, že převažují hlinité půdy, které si vláhu podržely
déle a tudíž sucha v červnu červenci neměly takový dopad jako jinde v republice.
V našich podmínkách sucho postihlo nejvíce kukuřici. Výnos v zelené hmotě je
poloviční proti minulým letům. Veškerou plochu (270 ha) sklízí družstvo na siláž, proto
se s krmením musí šetřit, abychom měli n celý rok.
Na rozdíl od minulého roku proběhly žně velice rychle. Sklízet se začalo 28
července a sklizeň byla díky teplu a suchu ukončena 12. srpna.
Výnosy v čistém za celý zemědělský podnik Ločenice jsou následující:
ječmen ozimý- 57q/ha, pšenice - 62 q/ha, ječmen jarní - 49 q/ha, řepka - 35 q/ha, triticale 53 q/ha.
Poznámka: Co je tritikale?
Je to hybridní obilnina, která vznikla křížením žita a pšenice. Odtud její český název
„žitovec“. Mateřskou rostlinou je pšenice a otcovskou žito.
Marie Bártů, kronikářka

ŘÍMOVSKÝ BĚH PRO ÚSMĚV
Sportovní zážitky a skvělá zábava ve spojení s charitou. O
tom byl 1. ročník benefiční akce „Římovský běh pro úsměv“,
který se uskutečnil v sobotu 19. září 2015.
Věříme, že jsme v Římově nastartovali dlouholetou tradici,
která skloubí sport, a zábavu s charitativní činností. V prvním
ročníku se běželo pro malého Lukáše. Lukáškovi je 11 let, v šesti
měsících
mu
byla
diagnostikována DMO - dětská
mozková obrna. Od té doby
rehabilituje.
Již
jednou
absolvoval rehabilitační cvičení
Klim-therapy
v
lázních
Klimkovice.
Jde
o
intenzivní cvičení ve speciálním
oblečku, cvičí se 3 hodiny denně.
Toto cvičení mu pomohlo a rád
by ho absolvoval na podzim
znovu. Pojišťovna však tuto léčbu nehradí - 4-týdny cvičení stojí 47 600,- Kč.

Na starém fotbalovém hřišti v Římově se na startu seřadilo přes 300 běžců ve
čtyřech kategoriích – děti do 5 let s rodiči běžely
přes délku fotbalového hřiště, děti do 12 let dva
okruhy kolem hřiště a dále byly připraveny
terénní tratě na 2 a 6 km.
Bohatý doprovodný program zajistil
zábavu na celé odpoledne, a tak si přišli na své i
„neběžci“. Skákalo se na nafukovacím hradě,
jezdilo na koních, dětem i dospělým se na
obličejích vykouzlili květiny, motýli, kočičky, berušky, spidermani a další. Své umění
předvedli taekwondisté z Velešína. Samozřejmostí bylo občerstvení s hudbou a ten, kdo se
zdržel až do večera, to mohl rozjet na parketu s rockovou kapelou RAIN.
Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.
Díky štědrosti všech zúčastněných a
mnohých sponzorů se nám podařilo vybrat
neuvěřitelných 59 760 Kč, potřebnou částku ve
výši 48 000 Kč jsme věnovali Lukášovi na jeho
rehabilitaci v Klimkovicích a zbývajících téměř
12 000 Kč bylo převedeno na účet Arpidy.
Obrovský dík patří všem závodníků, kteří
se rozhodli svým během podpořit právě tuto akci,
všem kteří přispěli na dobrou věc, aniž by běželi.
Dále sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak věcnými dary pro vítěze a pro dětskou
kategorii, ve které byli odměněni všichni běžci mladší 18 ti let. V neposlední řadě
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří do celého odpoledne vložili svůj čas a energii.
Každý z Vás, který se prvního ročníku Římovského běhu pro úsměv zúčastnil, přispěl
k jeho nádherné atmosféře. Bylo to krásné setkání a těšíme se příští rok na shledanou.

CHYTRÁ MAPA OBCE ŘÍMOV
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Kudy vede kabelové
vedení veřejného osvětlení či vodovod a kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší
parcely? Zajímá vás, jak Římov vypadal v minulosti? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do
mapového portálu na internetu.
Portál od společnosti Geosense je umístěn na webových stránkách naší obce nebo
rovnou po zadání adresy www.geosense.cz/geoportal/rimov. Tento mapový portál byl
navržen tak, aby co nejvíce zpřístupnil informace o obci veřejnosti.
Po otevření mapového portálu se zobrazí ortofotomapa neboli letecký snímek se
základními ovládacími prvky. Horní část obrazovky obsahuje panel nástrojů (ikony se
symboly klíče pro přihlášení pracovníků úřadu, ikona pravítka či plochy pro měření
vzdálenosti a výměry a tlačítko ISKN, po jehož stisknutí a následném kliknutí myší na
pozemek či dům se na samostatné stránce zobrazí detailní informace z Katastru
nemovitostí na stránce ČÚZK). Na pravé straně je panel s mapovými vrstvami, s jehož
pomocí můžete měnit obsah zobrazované mapy.

FOTOGALERIE
Drakiáda
O letošním 10. ročníku
Drakiády
v
Římově
nebylo vůbec jednoduché
dostat draka do oblak. Ani
nefouklo a tak více draků
bylo na zemi než ve
vzduchu… Přesto patří
dík všem, kdo přišli a akci
tak svou účastí podpořili,
stejně tak i dlouholetému
sponzorovi - Pekařství M. Martínek.
Dýňování
V úterý 27.10.2015 jsme se sešli Pod Ořechem a
dlabali dýně, kterými jsme ozdobili římovskou
náves. Všichni jsme si na závěr pochutnali na
výborné dýňové polévce.

Fotbal - Mladší přípravka

Hasiči
Obvodová soutěž Plamen – Olešník 10. 10. 2015 - 3. místo

Výlet na velešínský hrad – 17. 10. 2015

Výherkyně květinové soutěže

Zdeňka Mičanová, Hana Havlíčková, Jana Jarošová

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
05.11. Zájezd na divadelní představení „Zpívání v dešti“
06.11. Zájezd do lázní Bad Füsing
11.11. Lampionový průvod 17:30 hod. sraz u Loučení,
Svatomartinský podvečer 18:00 hod.
13.11. Martinská husa v Dolní Stropnici od 18:00 hod., hraje Pavel Maršík
20.11. Výroční schůze SDH Dolní Stropnice od 19:30 hod.
28.11. Posezení turistů Pod Ořechem od 14.00 hod.
28.11. Žehnání adventních věnců a rozsvěcení vánočního stromu, náměstí Římov
28.11. Výroční schůze SDH Římov od 19:00 hod.
28.11. Předmikulášská besídka, chatové osady v Dolní Stropnici od 17:00 hod.
29.11. Rozsvěcení vánočního stromu v Dolní Stropnici
29.11. Rozsvěcení vánočního stromu v Branišovicích
04.12. Vypouštění přáníček k Ježíškovi, římovské náměstí v 14:30 hod.
05.12. Vánoční jarmark, Pod Ořechem, 10.00 – 14.00 hod. - uvítáme všechny aktivní
spoluobčany se svými rukodělnými a řemeslnými výrobky, dárkovými předměty, produkty z
vlastní zahrádky apod.

06.12. Zájezd do lázní Bad Füsing

Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi
V letošním roce se naše obec zapojí do každoroční akce Vypouštění balónků s přáníčky. V
celé naší zemi se sejdou 4. prosince děti a celé jejich rodiny na návsích a náměstích.
V určenou hodinu pak na pokyn z rádia Impuls vypustí k Ježíškovi balónky, na nichž jsou
zavěšeny kartičky s přáními a touhami (nejen) dětí. Tato akce je vedena snahou podpořit
obecnou vzájemnost, soužití se svou obcí, se svým krajem, snahou učit děti vyjádřit
společnou a jednotící vůli a tužbu.
Akci bude moderovat herec Václav Vydra, který dá v 15:15 hodin prostřednictvím rádia
Impuls pokyn ke společnému vypuštění balónků.
Zveme tímto děti a jejich rodiče k zapojení se do této akce.
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)
Připravujeme:
Výroba krmítek pro ptáčky
19.12. Vánoční zpívání
20.12. Živý Betlém v Dolní Stropnici od 17:00 hod.
22.12. Vánoční hra dětí a rodičů ZŠ a MŠ Římov
23.12. Betlémské světlo v Roubence
27.12. Odmašťovací výstup na Kleť 2015
29.12. Soutěž o „Nejlepší římovský zelňák“
Na stránkách obce www.rimov.cz jsou různé aktivity blíže specifikovány. Rovněž
zde najdete i fotomateriály k různým uskutečněným akcím.
Uzávěrka příštího čísla: 2.12.2015. Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, rimov@volny.cz
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040. Neprodejné.

