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ŘÍMOV

Radostné a klidné prožití svátků vánočních,
naplněných pohodou a štědrostí u rodinného krbu,
v novém roce pevné zdraví a mnoho spokojenosti
Vám přejí Vaši zastupitelé
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři,
„čas letí jako bláznivý“ zpívá se v jedné z písní našeho mistra, a tak i ten letošní
rok za chvíli uletí a s radostí a očekáváním přivítáme ten nový.
Ještě trochu času zbývá, abyste dokončili rozdělanou práci či úkol, který jste si na letošek
naplánovali, ale i když se to nepovede, nic závažného se nestane. Přednější je hlavně Vaše
pohoda, klid a zdraví, které Vám všichni zastupitelé přejeme.
Současně si také všichni společně přejme poklidný rok 2016 a umírnění dnes velmi
narušené světové soudržnosti. Tato problematika je však v rukou mocných tohoto světa a
nám zbývá pouze věřit, že brzy znovu pocítíme bezpečí svých domovů.
Letošní rok v obci si vyhodnotíme až v lednovém čísle, přesto nám dovolte pár
potřebných informací, které budou jen k užitku a Vaší spokojenosti.
 Pro letošek ukončujeme sběr trávy a bioodpadu, na asfaltové ploše zůstanou jen
modré kontejnery pro uložení větví ze zahrad.
 Uvažujeme, že do osad Dolní Stropnice a Branišovice umístíme přes léto, kdy není
tolik větví, modrý kontejner a zabezpečíme i zde svoz trávy a bioodpadu z Vašich
zahrad.
 Provoz sběrného místa (areál bývalého ZD) bude v období prosinec – březen: vždy
v sobotu od 13:00 – 14:00 hod.
 V příloze infolistů naleznete návrh rozpočtu pro rok 2016 a také svozový plán, kde
dochází ke změnám - svozovým dnem bude vždy ČTVRTEK.
 Pokud bude mít někdo z občanů (nemovitost) závazný zájem o hnědou plastovou
popelnici na bioodpad, ať toto nahlásí do konce února při placení poplatku za
odpady na OÚ (popř. i mailem). Popelnice Vám budou bezplatně jednorázově
vydány (při ztrátě již novou pořizujete sami) a obec zabezpečí svoz.
Toto jsou ta hlavní upozornění pro Vás na nejbližší období a ještě jednou nám na závěr
dovolte popřát Vám všem příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků, hodně
odpočinku a také pohody a radosti do roku 2016.
Ing. Miroslav Slinták ,starosta a Vaši zastupitelé

USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 18. 11. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s návrhem rozpočtu obce na rok 2016. Návrh rozpočtu je vyrovnaný. Celkové
příjmy 9 100 000,- Kč, a ve výdajích 9 100 000,- Kč;
- s uzavřením smlouvy o zajištění činnosti jednotky požární ochrany pro obec
Komařice;
- s návrhem římskokatolické farnosti v Římově o bezplatném převodu pozemků pod
kapličkami pašijové cesty a doporučuje starostovi vstoupit s farností v jednání;
- ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD v
ulici Do Boru č.p.179 pro J.Š. z Římova. Pro vyplacení příspěvku budou doloženy
potřebné daňové doklady a ověření skutečného stavu;
- s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD v Betlémě
č.p.42 pro M.K. z Římova. Pro vyplacení příspěvku budou doloženy potřebné
daňové doklady a ověření skutečného stavu;
- s předloženým návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Římov pro rok 2016;
- s čerpáním rezervního fondu ZŠ a MŠ Římov, které budou použity na nákup nové
myčky a vysavače;
- s přijetím sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Římov ve výši 2.150,- Kč od honebního
společenství Římov;
- s proplacením vánočních balíčků pro děti z MŠ a ZŠ Římov a také s úhradou části
pohoštění na setkání pracovníků komisí a výborů se zastupiteli na závěr roku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci předsedkyně finančního výboru Ing. Tamary Fuxové ze schůzky výboru,
který projednal rozbor hospodaření obce za období 1 – 10/15 a návrh rozpočtu na
rok 2016;
- informaci předsedy kontrolního výboru Ing. Lukáše Babky, zastoupeného starostou
obce, který seznámil ZO s jednotlivými body, které byly řešeny na schůzce;
- informaci předsedkyně komise sociální- návrh navýšení příspěvku na jubilanta o
100,- Kč/osobu, setkání seniorů by se mohlo uskutečňovat 2x ročně (jaro, podzim);
- informaci starosty o průběhu a výhledu investičních akcí:
Nezdařilo se započít se stavebními pracemi na vybudování vodovodu v Dolní
Stropnici. Dokončuje se rekonstrukce v MŠ Římov, opravil se objekt obecního
skladu a bytové jednotky, modernizovalo se veřejné osvětlení v Branišovicích,
zateplil se strop v kulturním zařízení Pod Ořechem, proběhla rekonstrukce
sociálních zařízení v objektu pro seniory, v chatových oblastech byly opraveny
cesty a pokračovat se bude v jarních měsících. Do konce roku bude opraven sál
restaurace Malše.
Obec společně s dalšími obcemi ze svazku Pomalší zakoupila štěpkovač a
kontejnery pro ukládání větví a ořezů.
V dalším roce je prioritou vybudování vodovodu v Dolní Stropnici, ostatní
plánované akce budou pozastaveny, vyjma havarijních oprav.
Další akce budou odvislé od možností dotačních programů.
- obsah dopisu římskokatolické farnosti Římov. Tato žádá obec o bezúplatný převod
pozemků pod kapličkami, jež tvoří pašijovou cestu. Sjednocení pozemků a kapliček
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pomůže jak k zapsání pašijové cesty do seznamu Národních kulturních památek tak
také v možnostech čerpání různých dotací;
došlý dopis ZŠ a MŠ Římov týkající se závad, které vyplynuly z kontroly BOZP;
došlý dopis majitelů a stavebníků v osadě Kladiny, kteří žádají obec o prodloužení
kanalizačního a vodovodního řadu v této lokalitě. Obec má zpracovanou
dokumentaci i stavební povolení. Pokud finanční prostředky a vhodná dotace
umožní, přistoupí obec k realizaci;
došlý dopis pana K.N. z usedlosti, samoty Větrná , který žádá o opravu jediné
přístupové cesty k jeho nemovitosti. Starosta prověří skutečnost a dohodne se s
majitelem na postupu prací;
obsah dopisů, jež byly starostou zaslány:
SúS České Budějovice za účelem sjednání nápravy ve špatně osazených
vodohospodářských zařízeních při rekonstrukci komunikace v Římově.
Firmě Eurovia s vyrozuměním o pozastavení fakturace z důvodu nekvalitního
provedení komunikace v ulici K Trojici;
došlý dopis občanského sdružení Prevent s žádostí o dotaci na rok 2016 na realizaci
protidrogových služeb;
dopis paní M. P. z Římova, která byla při výkonu pracovní činnosti pokousána
psem. ZO souhlasí, že došlo k porušení obecní vyhlášky, a pověřilo starostu předat
tento přestupek příslušné přestupkové komisi;
informace o pořádání kulturních akcí:
„vypouštění balónku s přáníčky Ježíškovi“ na návsi 4.12.2015-14:30 hod.
„prodejní výstavu ručních prací“ v kulturním zařízení Pod Ořechem 5.12.2015
„rozsvěcení vánočních stromů“ v Římově 28.11., D. S. a Branišovicích 29.11.

SLOVO PÁTERA MAXMILIÁNA
Drazí římovští farníci.
Požehnáním adventních věnců, jsme společně vstoupili do adventní doby. Světlo
první svíce rozrazilo temnotu všedního dne nadějí, kterou vkládáme do oslavy narození
Ježíše Krista. Až příliš často jsme si vědomi podmíněností našimi slabostmi a hříchy, a o
to více bychom měli radostně očekávat moc milosti, která nás proměňuje.
Život muže a ženy se s narozením dětí proměňuje na život rodiny. Soužití lidské
rodiny se s narozením Božího dítěte proměňuje v život božích dětí. Kdo patří do rodiny,
není cizí. Rodinné soužití má svou kulturu. Jakožto spoludědici radostné zvěsti evangelia
Ježíše Krista kultivujeme svůj život vzorem Jeho života a učení. Pro jsme se narodili a
křtem se stále obnovujeme – rodíme do života, který pro nás Bůh Otec přichystal.
Jednotlivé události našich životů nás vždy na okamžik zastaví. Zastavení našeho
narození i smrti s námi Boží Syn plně sdílí. Pak nikdo nemusí být sám. A kdo vyjde ze své
samoty, jako by vyšel ze tmy k světlu. První krok je stejně těžký jako ten poslední. Tak až
dojdeme k letošní oslavě svátků vánočních, nechť se usadíme ve světle rodinného stolu
s vědomím, že tam máme své místo, stejně jako jej máme v Srdci toho, který se narodil,
aby se svět Jeho příchodem proměnil. V domov lidí, žijících pod střechou víry, v domově
stojícím na základech lásky, prozářeným světlem naděje. I když sám měl jen stáj, ale i tu
něha a obětavá láska jeho Matky proměnila v domov.
Trpělivost v očekávání a radost z naplnění.
P. Maxmilián

Návrh rozpočtu obce Římov na rok 2016
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf

Druh
příjmu

Odvětví dle RS

1031

Lesní hosp.- pěsteb. čin.

2144

Vnitřní obchod, služby-právník

2310

Pitná voda

3314

Činnosti knihovnické

3114

Školní stravování

3113

Základní škola

3315

Činnost muzea

3392

Ostatní činnosti v zál. kultury a církve muzeum

3429

Zájmová čin. a rekreace - táboř. Hamr

3511

Ambulantní péče - lékaři

3612

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3632
3639

Pohřebnictví - nájemné hroby, …
Komunál. služ. a územ. rozvoj, prodej
pozemků

3727

Prevence vzniku odpadu

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6409

Ostatní nedaňové příjmy
CELKEM - nedaňové příjmy

Položka
dle RS

Plán na rok
2016 tis. Kč

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
1112 výdělečné činnosti
1121 Daň z příjmů právnických osob
1361 Správní poplatky
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341 Poplatky ze psů
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatky z ubytovací kapacity
1211 Daň z přidané hodnoty
1511 Daň z nemovitostí

Odvětví rozpočtové skladby

Plán na rok
2016 tis. Kč

200,00
10,00
150,00
0,20
50,00
25,00
5,00

1031 Lesní hospodářství - pěstební činnost

20,00
50,00
1,20
96,00
150,00
2,00

3314 Místní knihovny

3419 Tělovýchovná činnost

5,00
65,00
20,00
50,00
50,00
140,00

108,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - Hamr

100,00

80,00
1,00
15,00
963,40

3612 Bytové hospodářství

50,00
100,00
500,00
2,00

2212 Silnice
2310 Pitná voda - vodovody, studny
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
3111 Mateřské školy
3113 Základní školy
3141 Školní stravování

3319 Zálež. kultury j.n. (kronika, galerie, …..)
3326 Zachování a obnova kulturních památek
3315 Muzeum
3399 Sbory pro občanské záležitosti

3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování

Název příjmu

1351 Odvod z loterie

Paragraf

20,00

200,00
800,00
1532,00
150,00
200,00
800,00
100,00

20,00

3639 Kom.služby a územní rozvoj

400,00

1500,00

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

950,00

400,00
1700,00
34,00

3745 Vzhled obcí, veřejná zeleň

900,00
140,00
820,00

550,00
25,00
5,00
0,60
2,00
3200,00
700,00

6171 Činnost místní správy

Třída 1

Daňové příjmy CELKEM

Třída 2

Nedaňové příjmy CELKEM

8136,60
963,40

Třída 1 a 2

Vlastní příjmy CELKEM

9100,00

5512 Požární ochrana - dobrovolný hasičský sbor
6112 Místní zastupitelské orgány

6310 Poplatky - banka
6409 Ostatní činnosti jinde neuvedené
4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče
3392 kultura

890,00
10,00
30,00
6,00
70,00

Neinvestiční dotace přijaté z všeob. pokl.
4111 správy stát. rozpočtu
Neinvestiční dotace přijaté ze SR v rámci
4112 souhrnného finančního vztahu
4134 Převody z rozpočtových účtů
4222 Investiční přijaté transfery od krajů
Třída 4

Přijaté dotace CELKEM

Třída 1 - 4

ÚHRNEM PŘÍJMY

0,00
9100,00

ÚHRN VÝDAJE

9 100,00

PRANOSTIKY
13. prosinec – sv. Lucie
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
16. prosinec – sv. Albína
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
17. prosinec – sv. Lazar
O svatém lazaru utěsnit stodolu.
21. prosinec – sv. Tomáš
O svatém Tomáši meluzína straší.
23. prosinec – sv. Viktorie
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. prosinec – Adam a Eva
Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
25. prosinec – Narození Páně, Boží hod
Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.
26. prosinec – sv. Štěpán
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
28. prosinec – Mláďátka betlémská
O Mláďátkách den se omlazuje.
31.prosinec – sv. Silvestr
O Silvestru papeží, snížek si již poleží.

FOTOGALERIE

Výroba krmítek
Nácvik na
zpívání

VÝPIS Z KRONIKY:
CO SE STALO PŘED 50 LETY
Rok 1965
1. února začíná likvidace domu čp. 14 po Jaroslavu Petrovi, který odešel do pohraničí.
Usedlost je v naprosto v havarijním stavu, proto muselo dojít ke zbourání a to v plném
rozsahu. Likvidaci provedlo JZD a Pozemní stavby. Stavebním rumem se zpevňovala
cesta na Horačku.
7. února ve večerních hodinách začalo hořet na ubytovně od odhozeného nedopalku. Byli
pouze dva zranění a škoda nebyla zatím vyčíslena.
Na jaře letošního roku začíná úprava místností pro poštovní úřad, který bude umístěn
v bývalém hostinci čp. 57. Později na zdejší poště má být instalována obvodní telefonní
ústředna.
22. června byla v místní knihovně uspořádána beseda nad starou kronikou. Naši občané
ani nevědí, jakou cenu má naše stará kronika. Byly předčítány zápisy z let 1648 až 1865.
Výklad podával a doplňoval soudruh Michl.
V měsíci červnu bylo v Č. Budějovicích soudní přelíčení se skupinou pachatelů krádeží
soch a uměleckých předmětů v loňském roce. Jednalo se o krádeže v Římově, Mokrém
Lomu, v Hamru, v celém okrese a celých Čechách. Jednalo se o 3 muže a 1 ženu, kteří byli
nepodmíněně odsouzeni.
Dne 2. srpna se konečně stěhuje po zdlouhavé rekonstrukci poštovní úřad do nových
místností v čp. 57. Úprava místností stála 60 000,- Kčs.
Rada MNV konečně dokončila očíslování hrobů a to čísly, které se zakoupily loňského
roku.
V měsíci říjnu a listopadu byly prováděny v naší obci vrtné geologické zkoušky. Zkouší se
spodní vrstvy země a prameny vod.
Od 15. 11. do 28. 12. byly provedeny opravy střech u kaplí křížové cesty a to u kaple
Loučení a Pieta u Třech křížů. Kaple byly opravovány naposled v roce 1916. Opravy byly
provedeny nákladem 54 700,- Kčs.
JZD provádí výstavbu sila, sušičky obilí a dalších hospodářských objektů.
V bývalé Persánově zahradě začíná stavbu rodinného domku Stanislav Skůpa.
Mimo jiné kronikář vzpomínal v předvánoční době na život v obci v daleko minulých
dobách. Bylo zde 10 hostinců, 6 obchodníků, 5 řezníků, 2 pekaři, perníkář, cukrář a plno
dalších řemeslníků, které v poslední době velmi často postrádáme.
Požární sbor dostal nové auto značky Robur za 32 800,- Kč, dále 10 nových obleků v ceně
8 000,-Kčs.
Marie Bártů, kronikářka

PŘEHLED BOHOSLUŽEB
24.12. 16:00 – Večerní mše svatá s dětmi, Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční,
vigilie (pozvání patří hlavně dětem a jejich rodičům)
24:00 Půlnoční mše svatá, Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční, vigilie
25.12. 9:45 – Mše svatá, Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
26.12. 9:45 – Mše svatá, Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27.12. 9:45 – Mše svatá, Svátek Svaté rodiny
31.12. 17:30 – Mše svatá na poděkování za uplynulý občanský rok
1. 1. 9:45 – Mše svatá, Slavnost Matky Boží, Panny Marie
3. 1. 9:45 – Mše svatá, 2. neděle po Narození Páně – Nejsvětějšího Jména Ježíš
6. 1. 17:30 – Mše svatá, Slavnost Zjevení Páně (tři králové)
10. 1. 9:45 – Mše svatá, Svátek Křtu Páně
2. 2. 17:30 – Mše svatá, Svátek uvedení Páně do chrámu (hromnice)

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
19.12. Vánoční zpívání - Pod Ořechem - 19:00 hod.
20.12. Živý Betlém - v Dolní Stropnici na návsi od 17:00 hod.
22.12. "Byla cesta ušlapaná" - vánoční hra rodičů a dětí - Pod Ořechem od 17:00 hod.
23.12. Betlémské světlo - v muzeu Roubence
26.12. Medovina na hradě - hrad Velešín od 10:00 hod
29.12. "O nejlepší římovský zelňák" - Pod Ořechem – 19:00 h.
31.12. Silvestr v místních hostincích - Římov, D. Stropnice
Další oznámení:
12.12. Vernisáž „Rouhův velešínský betlém“ na Kantůrkovci ve Velešíně, 16:00 hod.
výstava potrvá do 06.01.2016
21.12. Prodej živých kaprů v Římově na náměstí 10:00 – 10:45 hod.
27.12. Povánoční "Odmašťovací výstup na Kleť - turisté TJ Sokol
27.12. 13:00 hod. Vánoce pod vodou - potápěči Velešín
9. 1. Tříkrálová sbírka
Zapište si do diáře - společenské plesy a bály 2016:
22.01. Reprezentační obecní ples
30.01. Společenský ples ČČK a SDH Dolní Stropnice
06.02. Hasičský ples SHD Římov
09.02. Masopustní úterý
20.02. Branišovický bál - v Dolní Stropnici
Na stránkách obce www.rimov.cz jsou různé aktivity blíže specifikovány. Rovněž
zde najdete i fotomateriály k různým uskutečněným akcím.
Uzávěrka příštího čísla: 18.1.2016
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