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Sněží, sněží, to je krása,
sníh mě chladí do tváře,
na pole už také střásá
krajkované polštáře.
Stráň je jako ze smetany,
chaloupky jak od mouky,
sníh se sype na vše strany,
smrkům krášlí klobouky
Zimu plnou radovánek Vám
přeje Vaše zastupitelstvo

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi přivítat Vás v roce 2017 a popřát Vám, aby současný rok byl pro Vás
rokem plný radosti a lásky, ale také naplnění, zábavy a hezkých překvapení. Věřím, že jste
spokojeně prožili vánoční čas a plni elánu vstoupili do nového roku.
Zima udeřila v plné síle a po mnoho letech máme zase zasněžené kopce a zamrzlé
rybníky. Pro děti tak nastává čas koulovaček, bobování a bruslení. Dospělí naopak řeší
sněhem zasypaná auta, vybité baterie, zamrzlou vodu apod. My na obci se staráme o
bezpečí na chodnících a silnicích. V letošním roce jsme zatím nemuseli řešit žádnou
havárii v souvislosti s prasklým potrubím a snad to vydrží i nadále.
Poslední dobou bylo jedním z často skloňovaných témat revize kotlů na tuhá paliva.
Zákon vstoupil v platnost již v roce 2012 a první kontrola měla být učiněna do 31.12.2016.
Někteří z Vás to již stihli, jiní nikoli. Uvnitř Informačních listů naleznete více informací
týkajících se povinné revize kotlů. V případě, že byste potřebovali pomoc, např. vyhledat
revizního technika, navštivte webové stránky: www.topenaridotace.cz nebo přijďte na
obecní úřad, rádi Vám poradíme.
V zimním období pro Vás připravujeme řadu společenských událostí, především
plesů. Prvním z nich bude reprezentační ples obce Římov, který se bude konat v pátek 20.
ledna v sále restaurace Malše. Těšíme se na shledání s Vámi
Ing. Miroslav Slinták, starosta, a Vaši zastupitelé

USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 20.1.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí:







s vyřazením nepoužitelného majetku obce tak, jak vyplynulo z návrhů
jednotlivých inventarizačních komisí. Na jednotlivé položky byly sepsány
protokoly o vyřazení majetku. ZO souhlasí s odpisem nepoužitelného majetku
v celkové výši 7.574,- Kč (jedná se obecně o drobný dlouhodobě nefunkční a
nepoužívaný majetek).
s inventarizací majetku obce a zároveň schvaluje účetní odpisový plán pro rok
2016
se zveřejněním záměru J. a I. G, Branišovice 36 o možnosti pronájmu pozemku
parc.č. 1930/53 v k.ú. Branišovice u Římova. Záměr pronájmu bude zveřejněn.
s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí týkající se zřízení věcného břemena
pro pana R. L, Římov, která se týká uložení odpadního potrubí na pozemku
parc.č.1545/1 v k.ú. Dolní Stropnice.
s nařízením vlády 414/2016 Sb. Ze dne 28.11.2016, kterým se mění nařízení
vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s
účinností od 1.1. 2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci starosty a podaných a probíhajících dotačních žádostí.
Na MZe byly podány další doklady potřebné k obdržení dotace na vybudování
vodovodu v osadě Dolní stropnice.
Byly podány žádosti do programu POV Jčk 2017 na opravu kulturního zařízení
Malše.
Byla podána žádost na Jčk týkající se příspěvku k již obdržené státní dotaci na
pořízení zásahového vozidla pro JSDH Římov.
V průběhu měsíce ledna 2017 očekáváme i výsledky na podanou dotaci u MŠMT
na výstavbu nové učebny v podkroví stávající ZŠ Římov.
Na konci měsíce února 2017 bude podána žádost do programu IROP na zřízení
nové učebny v podkroví ZŠ (tato bude podána v případě neobdržení již podané
dotace u MŠMT)
 podepsání nájemní smlouvy o pronájmu restaurace a kulturního zařízení Malše
s panem M. Š.
 poděkování farnímu úřadu v Římově, všem malým i dospělým koledníkům za
uspořádání letošní “tříkrálové koledy“, kde se podařilo vybrat více jak 25 tis Kč.
Poděkování také občanům Římova a osadě Krasejovka

ŘÍMOVSKÝ ZELŇÁK 2016
Jubilejní 20. ročník této soutěže se uskutečnil 29.12.2016 v kulturním prostoru Pod
Ořechem. Celkem se sešlo 26 soutěžních vzorků zelňáků, které ohodnotila desetičlenná
porota s těmito výsledky:
Králem římovských zelňáků pro rok 2016 se stal starosta obce, pan Miroslav Slinták, na
dalších místech se umístili:
2. Ludmila Petrová
3. Stanislav Petr
4. Marika Rácová
5. Jana&Lukáš Babkovi
6. Jan Reitinger
7. František Babka
8. Kamila Zemková
9. Marie Hlachová
10. Eva Tomanová
Všem, kdo přišli a vytvořili opět parádní atmosféru, děkujeme.

ZA FOLKLÓREM NA MORAVU
Ve dnech 27.5-28.5.2017 se uskuteční zájezd do Vlčnova na tradiční „Jízdu králů“. Odjezd
v sobotu 27.5.2017 od OÚ. Po cestě zajímavá zastavení s prohlídkami, příjezd navečer do
Vlčnova, ubytování ve vedlejší vesnici a večeře (zajištěna).
Večerní prohlídka místního skanzenu vlčnovských búd s vínem cimbálovkami …..
Ráno po snídani příjezd do Vlčnova, vesnický lidový jarmark a celodenní kulturní
program vyvrcholí v 12:00 slavnou Jízdou králů. Odjez naplánován na 16:00 a příjezd do
Římova v 20:00 hodin.
Předběžná cena je stanovena na cca 1500 Kč včetně všech vstupů, dopravy, večeře a
snídaně. Podrobné informace budou na pozvánkách
Zájemci se mohou hlásit na OÚ (387 987 236), mail: starosta@rimov.cz.

TURISTÉ TJ SOKOL ŘÍMOV
Plán akcí římovských turistů na rok 2017 je trochu odlišný od minulých let. Především
tím, že jsou v něm 2 vícedenní zájezdy a hlavní prázdninový zájezd míří na východ od
bývalých československých hranic. Přibližme si tedy plánované akce.
To, že máme dva poněkud nákladnější výlety, se snažíme kompenzovat tím, že další naše
cíle nejsou příliš vzdálené a finančně náročné.

První turistický výlet – Novohradské hory, 22. dubna – začíná pod Nebelsteinem a končí
na Dobré Vodě. Umožňuje výstup na 3 vrcholy (Nebelstein, Vysoká a Kraví hora), ale
také se nemusí jít na žádný.
Třídenní zájezd – Chebsko, 18. až 20. května je nenáročný poznávací zájezd – navštívíme
klášter v Kladrubech, poutní areál Hrozňatov, Mariánské a Františkovy Lázně, Chlum Sv.
Máří, Ostroh -Seeberg, Skalná, Vildštejn, rašeliniště Soos, Waldsassen (Německo) a další
zajímavé cíle a samozřejmě Cheb, kde 2x přespíme v hotelu Slávie. Finančně náročnější
(hotelové ubytování s polopensí, vstupy do areálů…).
10. června se vydáme do severního předhůří Mrtvého pohoří, podle aktuálního počasí buď
mýtnou silnicí na Kasberg nebo při horším počasí na Kremsmauer.
Cyklovýlet s CK Saturn Střední Dalmácie 16. až 25. června – viz www.cksaturn.cz
Srpnový zájezd na Podkarpatskou Rus s odjezdem odpoledne v sobotu 12. srpna a
návratem v neděli 20.8. bude po všech stránkách nejnáročnější akcí roku 2017. Jak časově,
tak finančně i nároky na fyzickou kondici. Dvě noci strávíme v autobuse na cestě (cca 900
km) tam a zpět. Šest nocí přespíme s polopenzí v penzionu „Četnická stanice“ v Koločavě.
Měli bychom očekávat nižší úroveň ubytování i stravování, než jsme zvyklí u nás.
Koločava leží v nadmořské výšce cca 550 m a cíle našich túr = poloniny a vrcholky
kopečků jsou ve výšce cca 1300 respektive 1700 metrů a je třeba počítat s délkou
vycházek 15 až 20 kilometrů. Stav místních komunikací neumožňuje přesun blíže k horám
autobusem, ale pouze na korbě nákladního automobilu, i toto hodláme využít. Pozor
překontrolujte si platnost svých cestovních pasů.
Zájezd 16. září nebude směřován do Alp, ale projdeme si část cesty Johannesweg v
Horním Rakousku jihovýchodně od Freistadtu s návštěvou rozsáhlé hradní zříceniny a
dalších výhledových míst.
Podzimní toulky v říjnu zatím nemají stanovenou lokalitu, jsou vítány jakékoliv nápady od
všech účastníků.
Termíny zájezdů do Bad Füssingu: 24.2.; 17.3.; 3.11.; 8.12. Podmínky zůstávají stejné. Na
podzimní termíny přihlášky až od září.
Přihlášky a bližší informace:
Koupal Vladimír
koupal.vlad@volny.cz tel 606 606 668
Ing. Bicek Václav
bicek.vaclav@seznam.cz tel 736 161 542
Před konáním akcí budou vydány informace. Změna programu vyhrazena.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 do Základní školy Římov se
bude konat v pátek dne 7. dubna 2017 ve II. třídě umístěné v 1. patře budovy od 13.15
hodin do 16.45 hodin.
Přijímací řízení do Mateřské školy Římov pro školní rok 2017/2018 se bude konat v
pátek 5. května 2017.

REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze
zákona o ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná
paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o
tom doklad. Sankcí za neplnění je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle.
Základní informace:
1) Výkon kotle – revize se týká kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu
od 10 do 300 kW. Tuto informaci naleznete na výrobním štítku kotle, popř.
v návodu. Výkon kotle je uveden v kW u starších typů v Kcal.
2) Kdo může provést kontrolu - Kontrolu provádí proškolený technik. Najít je
můžete v seznamu Asociace podniků topenářské techniky (http://aptt.cz/opravneniozo.php) nebo Vám je pomůžeme dohledat na obecním úřadě.
3) Týká se kontrola i nových kotlů - Zajištění první kontroly kotle se týká všech
kotlů, tedy i těch koupených třeba až v prosinci 2016.
4) Kontrola v praxi - Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho
celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, podávací
zařízení a sklad paliva, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje.
5) Délka revize - Základní kontrola trvá přibližně hodinu.
6) Cena revize - Cena je individuální a není zákonem stanovena. Pohybuje se mezi
500 až 1 500 korun za kotel a odvíjí se především od dojezdové vzdálenosti
technika.
7) Platnost revize - Kontrola se provádí každé dva roky.
Úřady po majitelích kotlů mohou od 1. 1. 2017 požadovat doklad o tom, že mají kotel v
pořádku. Pokud ho mít nebudou, mohou dostat pokutu až 20 tisíc korun. Za spalování
zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
Ne vždy revize automaticky vydá potvrzení. Nejčastějším důvodem, proč se tak nestane,
jsou nevyhovující emise. Problémy bývají i se špatným zapojením chladicího zařízení
nebo nedostatečným přívodem vzduchu, ale i špatný stav komínu.

KRMENÍ PTÁČKŮ
Některé druhy ptáků odlétají do teplých krajin, jiné u nás zůstávají celou zimu. Letos je
zima tuhá a dlouhá, a tak ptáčci potřebují naši pomoc poskytnout jim dostatek potravy.
Zásadní je ale krmit ptáky správně, pojďme se podívat, co do krmítek patří a naopak čím,
můžeme ptáčkům uškodit:
Vhodným krmením jsou jakákoli semena - slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko
i řepku. Uvítají drcená jádra vlašských a lískových ořechů. Pro zpestření můžete přidat i
ovesné vločky, maličké kousky syrového masa, strouhanou mrkev, a samozřejmě přírodní,
neslané a neškvařené sádlo nebo lůj.

Nevhodnou potravou můžete ptákům přivodit vážné zažívací obtíže až smrt! Proto je
nikdy nekrmte:
kuchyňským odpadem, těstovinami, slanými kořeněnými a uzenými potravinami,
jakoukoli zkaženou a nekvalitní potravou.
Obyčejné pečivo, suché a nastrouhané, lidé ptákům docela často předkládají. Je menším
zlem, než pečivo čerstvé, ale stále je příliš slané, obsahuje i další pro ptáky nežádoucí
složky. Surové obilí je pro ptáky rozhodně vhodnější!
Důležité je rovněž krmítko vhodně umístit – aby bylo bezpečné, ptáci na něm nebyli nijak
rušeni, ale zároveň abyste si mohli dopřát i dobrý výhled, který vás každý zimní den
potěší.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Již sedmnáctým rokem se v Římově a osadách uskutečnila tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek
tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci
pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další.
Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných
prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány, zhruba desetina výtěžku každoročně
připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo
vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
Letošní koledování doprovázel silný mráz, teploměry ukazovaly neuvěřitelných mínus
patnáct stupňů Celsia. Přesto se deset skupin koledníků v sobotu 7. ledna 2017 rozešlo do
rodin a s nadšením zpívali a koledovali. Díky Vaší štědrosti se v pokladničkách římovské
farnosti nashromáždilo neuvěřitelných 25 427 Kč.
Poděkování patří nejen Vám – dárcům, ale také koordinátorům a koledníkům.

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
20.01. Reprezentační ples obce Římov – sál restaurace Malše
10.02. Branišovický bál – Dolní Stropnice
11.02. Hasičský ples SHD Římov – sál restaurace Malše
25.02. Masopustní koleda slaměná a růžičková v Římově
24.02. Společenský ples ČČK a SDH Dolní Stropnice
26.02. Dětský karneval – sál restaurace Malše
28.02. Masopustní úterý – sál restaurace Malše
11.03. Sportovní ples – sál restaurace Malše
02.04. Vynášení smrti ze vsi, mazancové odpoledne – MŠ a ZŠ Římov
08.04. Vítání občánků 10:00 - žádáme rodiče narozených dětí, aby nahlásili svoji účast na
obecním úřadě
08.04. Ukliďme Česko 2017
22.04. Posezení se seniory

Vánoční hra – ZŠ a MŠ Římov / Prodej vánočních kaprů
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