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Informace z obecního úřadu
Tak, jako bylo slíbeno, budu zde v každém čísle
nemovitost, když zde její vlastníci pouze
psát o různých věcech, zejména těch aktuálních a
chalupaří, popř. užívají jako rekreační chatu.
těch, o kterých je dobré, abyste věděli a společně
V poplatcích jsou vyhláškou stanoveny různé
jsme je řešili. Zde platí s určitostí to známé rčení:
slevy a osvobození (např. na dítě, které je s
víc hlav víc rozumu.
mámou na mateřské, pro seniory, kteří
V dubnu 2019 se stejně
dovršili v tomto roce 80 let věku a jiné).
jako v minulých letech
I tak jsou náklady obce stále
PF 2019
uskuteční
slavnostní
mnohonásobně vyšší, ale nechceme se
Přejeme občanům krásný rok
přivítaní
nových
ubírat cestou zdražování, ale spíše
2019!
občánků do naší obce.
zlepšením a úspornějším řešením
Žádáme rodiče o nahlášení - přihlášení se k této
služeb ze strany našeho provozovatele. O těchto
pěkné akci a sdělení požadovaných údajů svého
připravovaných změnách na další rok Vás
dítěte na obecním úřadě, zejména pro děti 2018 a
budeme zase informovat podrobněji v našich
letošní s trvalým bydlištěm v Římově a osadách.
listech.
Na posledním zasedání ZO schválilo zvýšení ceny
Každoročně obdržíme finanční částky od
3
vodného pro rok 2019 (39,66 Kč/m – nárůst o 1,9
společnosti Ekokom, která tímto oceňuje Vaši
Kč). Tak, jak jsme již v minulosti psali, je to nejen
velmi dobrou práci tím, že vzorně třídíte a za to
z důvodu investice do vodovodu v Dolní
Vám všem patří poděkování.
Stropnici, ale zejména nařízení (podmínka)
Stále se také snažíme o vybudování kvalitního
obdržené dotace od státu, který ve svých
sběrného dvora, najít dobrý nový prostor pro tyto
pravidlech požaduje, aby se touto formou
služby, jelikož stávající místo je velmi nevhodné,
investované peníze, jak ze státních prostředků,
zejména z hlediska nekontrolovaného umisťování
tak i z našich peněz zpětně získali. Pro
odpadu a s tím související vynaložené finance s
čtyřčlennou rodinu s odběrem okolo 100 m3 se tak
úklidem a pod.
bude jednat asi o částku 180 Kč/rok. Stočné
V minulém čísle jsem psal o připravované změně
zůstává beze změn. V dalších letech se tyto ceny
územního plánu naší obce a prodlužujeme termín
ustálí a neočekává se již takové razantní zvýšení
pro podání Vašich žádostí do konce června 2019.
jako v posledních dvou letech.
A stále platí, že jsme zde na úřadě připraveni vám
Pozitivní zprávou je, že náš provozovatel nám již
pomoci a poradit s případnými dotazy či podáním
v současnosti platí nájemné za náš majetek, a to
žádosti.
bezmála 250.000 Kč/rok, a spolu s výsledkem
Tak zase v dalším čísle připravíme nové
vyúčtování, kdy nám společnost Čevak předává
informace, tak abyste byli informováni, do té
část ze zisku, se celkově jedná o pěknou finanční
doby musíme šťastně prožít zbytek nevlídné
částku, kterou můžeme použít na modernizaci a
zimy a těšit se na pěkné jaro a naše rozkvetlé
dostavbu nových sítí.
zahrádky.
Odpadové hospodářství zůstává beze změn.
z obecního úřadu
Poplatek je 600 Kč/rok na obyvatele, popř. za
ing. Miroslav Slinták
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UNSNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV,
konaného 15.1.2019
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 122.500,- Kč (jedná se obecně o drobný
dlouhodobě nefunkční a nepoužívaný majetek).
-

se záměrem paní J. H., bytem České Budějovice týkající se odkupu pozemku části z 1590/1 o výměře
330 m2 v k.ú. Dolní Stropnice. Zde se jedná se o pozemek, který se nachází v okolí její rekreační chaty.
ZO stanovuje cenu 270 Kč/m2. ZO obce pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

-

s prodejem pro paní I. B., bytem České Budějovice týkající se odkupu části z pozemku 583/5
o výměře 14 m2 a části z pozemku parc.č. 1583/1 v k.ú. Dolní Stropnice. Zde se jedná se o pozemek
o výměře 511 m2, který se nachází v okolí její rekreační chaty. ZO stanovuje cenu 270 Kč/m2. ZO obce
pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy.

-

se záměrem manželů J. a A. B. ze Římova týkající se odkupu pozemků parc. č. 31/3, 31/4,31/8 v k.ú.
Římov. Jedná se o pozemky nacházející se v okolí jejich RD a jsou využívány jako zahrada. ZO
souhlasí s prodejem pozemku parc. č.31/4. ZO stanovuje cenu 400 Kč/m2. Dále ZO souhlasí
s pronájmem pozemků parc.č.31/3 a 31/8. ZO obce pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy.

-

se zveřejněním záměru paní M.B. z Branišovic u Římova týkající se odkupu části z pozemků parc. č.
3202/4 , 1988/1 a 1932/2 v k.ú. Branišovice u Římova. Jednalo by se o plochu 450 m 2 a sloužila by
jako zázemí pro firmu žadatelky.

-

s předloženou žádostí římovských koledníků, týkající se finančního příspěvku na tradiční
Růžičkovou koledu, která proběhne v Římově dne 2. 3. 2019. ZO souhlasí s příspěvkem 5.000,-- Kč.

-

s žádostí organizátorek „Římovského běhu pro úsměv“, kde by obec byla garantem této akce.
Konání akce je stanoveno na 15.6.2019.

-

s podáním žádosti do programu MMR na výstavbu multifunkčního sportovního hřiště v areálu
bývalého hřiště TJ Sokol.

ZO bere na vědomí:
-

Informaci starosty o podané žádosti do POV JčK 2019 na rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ
Římov (550 tis. Kč)

-

ZO projednalo došlé nabídky týkající se osvětlení přechodu pro chodce v blízkosti obecního úřadu.

-

Dokončuje se dotace na pořízení digitálního povodňového plánu, jejíž součástí bude také pořízení
10 ks nových hlásičů.

-

Probíhá vyhodnocení dotace na výsadbu nové stromové aleje, která bude oddělovat bikepark od
přilehlého nevzhledného okolí.
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-

Informaci starosty o pronajmutí bytové jednotky v domě pro seniory pro paní M.K. (nar. 1933
v Dolní Stropnici)

-

Návštěvu a upozornění pana Č.K. z Hamru, který informoval zastupitele o velmi nebezpečné
dopravní situaci v blízkosti jejich rodinných domů.

-

A oznamuje a současně zve občany na připravované kulturní a společenské akce pro nejbližší
období:
o

1.2.2019

Společenský ples ČČK a SDH Dolní Stropnice

o

16.2.2019

Rodinný amatérský turnaj ve stolním tenise v Římovské hospodě

o

23.2.2019

Hasičský ples SDH Římov

ZO nesouhlasí:
-

Se zveřejněním záměru paní J. Š. z Kaplice týkající se odkupu pozemku parc. č. 58/1 v k.ú. Římov.
Jedná se o pozemek nacházející za zahradou majitelky v blízkosti komunikace u hřbitova.

POPLATKY A DANĚ 2019

Komunální odpad:
-

600 Kč/ osoba

-

od poplatků jsou osvobozeny:
o

všechny nezaopatřené děti do 18 let věku žijící ve společné domácnosti s rodiči vyjma dvou
nejstarších

o

dítě, o nějž rodič nepřetržitě pečuje a pobírá na něj rodičovský příspěvek

o

občan žijící mimo obec více než 300 dní v kalendářním roce

o

občané nad 80 let věku včetně nebo při dovršení 80 let v roce 2019

Poplatek je splatný jednorázově do 28.2.2018 na obecním úřadě.

Pes:
-

poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců:
Římov

Osady

Samoty

o

za prvního psa

300,-- Kč

150,-- Kč

100,-- Kč

o

za druhého a dalšího psa

450,-- Kč

250,-- Kč

150,-- Kč

-

za osady se považují: Branišovice, D. Stropnice, Kladiny, Želivy a Hamr.

-

za samoty se považují: Horní Vesce, Dolní Vesce, Větrník, U Kodičků, U Rybníka a chaty
v chatových oblastech s trvale hlášenými osobami.

-

poživatelům starobního, invalidního, vdovského či vdoveckého důchodu (jež je jejich jediným
příjmem) a poživatelům sirotčího důchodu stanoven poplatek za psa 200,-- Kč, za druhého a
dalšího psa 300 Kč.

Poplatek je splatný do 31.3.2019 na obecním úřadě.
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Daň z nemovitostí 2019:
Údaje k dani z pozemků:
Katastrální území

Kód KÚ

Prům. cena zem. půdy (Kč/m2)

Římov (Horní a Dolní Vesce, Hamr) 745723

5,56

Branišovice u Římov

745642

4,68

Dolní Stropnice

745651

5,81

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:
-

k.ú. Římov (Horní a Dolní Vesce, Hamr)

1,0

-

k.ú. Branišovice u Římova

1,0

-

k.ú. Stropnice

1,0

Údaje k dani ze staveb a jednotek
Koeficient pro níže uvedený předmět daně stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:
budova obytného domu (H)
ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)
zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro bydlení – byt (R)
ostatní zdanitelná jednotka (Z)
-

k.ú. Římov (Horní a Dolní Vesce, Hamr)

1,0

-

k.ú. Branišovice u Římova

1,0

-

k.ú. Stropnice

1,0

Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:
-

budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u
budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže.

Podání daňového přiznání
-

nejpozději do 31. ledna 2019

Placení daní
Splatnost daně:
-

nejpozději do 31. května 2019

Způsoby placení:
-

bezhotovostně: 7755-77627231/0710

-

prostřednictvím SIPO

-

v hotovosti – na Územním pracovišti v Českých Budějovicích – v pondělí a ve středu v pokladních
hodinách od 8 do 15 hodin.

-

Žádost o zaslání údajů pro placení daně na e-mail (náhrada složenky)
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ŘÍMOV JAKO NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
V Mladé frontě DNES v oddíle Jižní Čechy ve středu 3. 1. 2018 byl uveřejněn článek s názvem „Zapíší
Klokoty a Římov do mapy národních kulturních památek?“
Národní kulturní památka jako je Pražský hrad, Karlštejn a nebo zámek v Českém Krumlově – budou
mezi ně patřit i poutní areály v táborských Klokotech a v Římově?
Areál v Římově je navržený na tento nejvyšší status kulturní památky už poněkolikáté – například
v roce 2009, naposled před dvěma lety. Proces zabrzdily problémy s pozemky a zaměřením jednotlivých
staveb. Nemovitosti v areálu patří církvi, složitější to je ale s parcelami, na kterých stojí. V Římově patřily
některé pozemky k místnímu zámku, později obci nebo soukromým majitelům. Součástí římovského areálu
jsou poutní kostel svatého Ducha, loretánská kaple a křížová cesta s 25 zastaveními.
Památkáři zařadili do návrhu tato dvě místa pro jejich soulad s krajinou. V jižních Čechách to budou
první poutní areály s tímto certifikátem.
V případě zařazení do seznamu, jde také o zvýšení turistické atraktivity místa i o možnost větší
finanční podpory státu. V minulosti nám zloději několikrát kapličky vykradli a na pořízení nových soch
jsme nedostali nic, říká bývalý starosta Římova Vladimír Koupal, který propaguje místní památky od roku
1990. Zasloužil se například o založení muzea Roubenka s expozicí koněspřežky.
Samotná církev zatím nemá k takovému procesu jasný názor. Návrh vyšel od památkářů. Zatím
nikdo neví, jaké výhody kromě turistického ruchu zařazení přinese.
Podobně mluví i správce římovské farnosti Petr Maxmilián Koutský. Podle něj jde zatím jen o složitý
administrativní proces. Poutní areál funguje i bez podobných certifikátů a je známý po celé střední Evropě.
Římov s pěti sty obyvateli má přitom památek celou řadu. V roce 2008 zde zvítězila v anketě Strom
roku památná skoro 700 let stará lípa stojící v areálu před kostelem (chybně uvedeno stojící vedle místní
fary). Legenda připomíná, že se na jejím místě zjevila v roce 1626 Panna Marie a na památku tu vznikl kostel.
Celé poutní místo v Římově má křížovou cestu dlouhou pět kilometrů s 25 zastaveními, která je kopií
pašijové cesty v Jeruzalémě. Její součástí je loretánská kaple z roku 1650. Kapličky s dřevěnými sochami
čelily několikrát nájezdu zlodějů.
V Jihočeském kraji je 38 národních kulturních památek.
O měsíc později, ale v Českobudějovickém deníku ze dne 3. 2. 2018 jsme se dočetli potěšující zprávu.
Kraj má dvě nové národní kulturní památky. Vláda tento týden přidělila celkem devatenácti nemovitým
historickým objektům tento statut. Byly mezi nimi i Klokoty a Římov. Článek vyšel pod názvem „Klokoty
a Římov patří mezi národní kulturní památky“. Jsou to dvě jihočeská poutní místa, která získala nový
význam a prestiž.
Prohlášení římovského poutního areálu za NKP vítá dlouholetý bývalý starosta obce a patriot
Vladimír Koupal, ale nejen on i ostatní obyvatelé Římova jsou nadšeni tím, že se zhodnotí dlouholeté
historické dědictví. Ještě když jsem byl ve funkci, tak jsme se o to snažili. Římovská křížová cesta je skutečně
ojedinělá, říká Vladimír Koupal, který byl starostou od roku 1990. Podle exstarosty se může poutní areál –
ambity, kostel a kaple křížové cesty – dostat více do povědomí veřejnosti. Ve střední Evropě jsou podobné
tři a to v Římově, Hroznatově u Chebu a v Polsku.
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Status NKP je možností, jak získat více prostředků na opravy a údržbu, než když se jednalo jen o
běžnou kulturní památku. V případě NKP bude větší snaha uvést celý areál do patřičného stavu. Mohlo by
to napomoci i obnovení křížové cesty, která v minulosti značně utrpěla krádežemi nebo vandalstvím. Bude
to také pod větším zájmem veřejnosti a památkářů. Když to byla jen kulturní památka, tak se těžko sháněly
peníze a také na mnoho věcí nebyly fondy. Hlavně, aby se dostal k tomu někdo, kdo bude mít ten správný
cit, říká římovský patriot a má na mysli budoucí obnovu kaplí.
Podle mluvčího Biskupství českobudějovického Miroslava Bíny může status NKP pomoci při
shánění peněz z grantů na obnovu staveb. Status je důležitý i pro rozvoj turistického ruchu. Kromě poutních
akcí pro věřící mohou areály přilákat i běžné turisty a obdivovatele historické architektury. Na druhé straně
klade označení NKP na majitele zvýšené nároky na údržbu, případné opravy a rekonstrukce i zpřístupnění
veřejnosti.
Poutní areál v Římově chce biskupství opravovat. Už uspělo s žádostí o finanční podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu. Práce mají skončit v roce 2022. Ještě letos chce
biskupství zahájit výběrová řízení na zhotovitele. Mezi podmínkami poskytnutí dotace je zvýšení
přístupnosti objektů veřejnosti včetně uměleckých skvostů, které doposud návštěvníci nemohli spatřit.
Přibližná cena je 100 mil. Kč.
Ředitel českobudějovických památkářů Daniel Šnejd označil rozhodnutí vlády za velký úspěch.
V celé republice bylo takto nominováno 19 staveb. Oba nominované jihočeské poutní areály – Římov a
Klokoty – byly úspěšné. Tím, že budou oba areály zapsány na seznam, si výrazně zajistí zvýšenou prestiž a
následně i návštěvnost. Snáze také dosáhnou na různé dotační granty.
Na jihu Čech je kolem 5 500 nemovitých památek, pouze 40 z nich však bylo vyhlášeno za NKP.
Marie Bártů

ZELŇÁK 2018
Na konci loňského roku, 29. prosince, se v Římově a okolí již jako po mnoho let pekly zelňáky. To, že je
soutěž „O nejlepší římovský zelňák“ stále oblíbenější, potvrdilo i velké množství napečených a donesených
vzorků, bylo jich rovných třicet pět.
Všem zúčastněným a organizátorům patří dík, že tak přispěli k příjemné atmosféře tradiční akce.
Výsledné pořadí prvních deseti:
1. Alexander Bruce

6. Ludmila Petrová

2. Tichá Pavla

7. Jana Jarošová

3. Lenka Moravcová

8. Libuše Persánová

4. Alena Cvrčková

9. paní Takonová – neznámý pekař

5. Jaroslav Ramajzl

10. Rudolf Zíka
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Vážení sousedé, milí farníci,
o Slavnosti Zjevení Páně – svátku Tří králů jsme nezůstali sami. Když na naše dveře a srdce zaklepali
koledníci, nezbylo než otevřít – taková je láska. Umí překonat to, co jí stojí v cestě. Tři králové se zamilovali
do poznané Pravdy a překonali dalekou cestu. Když dosáhli cíle svého poznání, byl to pro ně takový dar,
že díky poznané Pravdě, měli sílu vrátit se zpět, odkud vyšli. A přijatou Pravdou vše změnit. Láska k pravdě
je osvobodila.
Poděkování patří všem, kdo se rok co rok ochotně nabízí se třem králům připodobnit. Organizátorům,
koledníkům, doprovázejícím rodičům a hlavně dárcům. Obzvláště proto, že obtěžkají sladkostí Lásky
koledníky a vzdálené prosebníky doprovodí na jejich cestě štědrým darem.
Letošní rok se v naší obci vybralo 27 080,-Kč. (na území farnosti pak celkem 38 479). Z této částky bude jako
každoročně podpořen Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku. V něm se již mnoho let pracovníci
ČKCH starají o osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách,
etnické menšiny, oběti domácího násilí, rodiče na rodičovské dovolené.

Všem štědrým, srdečným a pravdivým účastníkům letošní Tříkrálové sbírky v naší obci patří veliké
poděkování. Pravdou zůstává, že lásky se nedá zdanit, a to je poznání, k němuž nás naše každoroční
putování přivádí. Kéž v tomto cíli najdeme svobodu k návratu k poznané Pravdě – Láska překoná i velké
překážky.

P. maxmilián
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI AKCEMI

Ač se k nám sice pomalu, ale jistě blíží jaro, dovolte mi, abych se ještě krátce vrátila k vánočním akcím
v Římově. Je skvělé, že to u nás „žije“ a že celá řada akcí není určena jen pro úzký okruh zájemců, ale
naopak, že se často sejdou lidé různých věkových kategorií, z různých částí Římova nebo odlišného ražení.
Zmínit lze například Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoční školu, Tradiční soutěž o nejlepší římovský
zelňák nebo Vánoční zpívání.
Ráda bych se zastavila u poslední zmiňované akce. Děkuji tímto panu Radku Máchovi a jeho skvělému
souboru. Na Vánočním zpívání se schází již téměř celá naše vesnice. Není se čemu divit. Hlavní aktéři vždy
pobaví, ale i dojmou. A ač to píši nerada, je tato příjemná akce v posledních letech bohužel i příčinou neshod
mezi jejími návštěvníky.
Vánoční zpívání začíná po 18. hodině, nikoliv např. po 20. hodině, kdy se již dětská část populace ukládá
ke spánku. Domnívám se tedy, že pořadatelé akce počítají s tím, že dospělí přijdou i se svými dětmi. Pokud
vím, římovské děti chodí na zpívání rády. Mj. se jdou podívat také na své kamarády a známé, kteří na
zpívání vystupují. Ale přiznejme si, děti se nedokáží, na rozdíl od dospělých, soustředit hodinu a půl na to
samé. A ještě přitom být zticha a sedět bez hnutí. S většinou dětí, když slyší hudbu, to šije. I mnozí z nás se
často nechají unést a pohupují se do rytmu. Především děti by si však při zpívání rády zatančily nebo
chcete-li, zaskákaly a možná si i sem tam něco řekly se svými kamarády. Stejně jako dospělá část publika,
která (nalejme si čistého vína) také není po celou dobu koncertu zcela zticha. Ale bohužel k dětem nejsou
někteří dospěláci v tomto případě vůbec tolerantní. Výsledkem je, že děti, aby nerušily, jsou vyhnány (nebo
samy raději odejdou) do předsálí nebo se pohybují na chodbě či dokonce venku. Ano, možná by tam byly i
tak, ale možná také ne nebo alespoň ne v takové míře. Domnívám se, že pokud by dětem byl ponechán
prostor v zadní části sálu, tak aby příliš nerušily ostatní a mohly si zaskotačit, určitě by to uvítaly. A jejich
rodiče také, protože by nemuseli neustále vybíhat ze sálu (a tím rušit ostatní návštěvníky), aby zkontrolovali
své ratolesti, zda náhodou nevyběhly z hospody rovnou pod auto. Nebo třeba alespoň nespadly ze schodů,
na kterých se děti rovněž shlukují.
Tímto si tedy dovoluji požádat organizátory Vánočního zpívání, aby dali najevo, co si o dětské účasti myslí,
např. svým názorem ve zpravodaji nebo alespoň na plakátech k akci příští (např. zmínkou o tom, zda je či
není zpívání určeno pro děti). Také ty, kterým nesoustředěnost malých dětí tak vadí, bych požádala o
shovívavost a o to, aby si také vzpomněli, že i oni byli dětmi.
Samozřejmě počítám s tím, že se mezi organizátory či vystupujícími mohou najít tací, kteří považují neklid
dětí při zpívání za nevhodný. A to i přesto, že mi osobně někteří z nich potvrdili, že jim děti ani jejich
vrtochy vůbec nevadí. Pak by ale bylo dobré dát nám rodičům jasně najevo, že nejsme s dětmi vítáni. Nám
samozřejmě nezbude nic jiného, než toto přání akceptovat a Vánoční zpívání vynechat, dokud naše malé
děti nevyrostou. A ač se může stát, že bez rodičů s dětmi bude sál poloprázdný, budou spokojeni alespoň
ti, kterým účast dětí tak vadí.
Předem Vám všem děkuji za zamyšlení nad výše uvedeným a organizátorům za případnou odezvu. A dále
samozřejmě všem bez rozdílu přeji dodatečně krásný rok 2019.
Martina Langerová
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TURISTÉ TJ SOKOL 2019
22. 2. Pá

„ Bad Füssing“ lázně č. „I“

29. 3. Pá

odjezd z Č.B. 9:00 hod.

lázně č. „II“

Č.B. 12:30 hod.

27. 4.

„Chýnovsko“

17. – 19. 5.

Třídenní zájezd „Český les – Chodsko“

25. 5.

Rakousko „Zahrady Kittenberger“

7. – 16. 6.

Cyklovýlet „Severní Dalmácie na kole s koupáním v Jadranu“

22. 6.

„Schladmingské Taury“

17. – 24. 8.

Osmidenní zájezd „Beskydy Moravsko – Slovenské pomezí“

7. 9.

Rakousko „Údolím Dyje, Raabs“

12. 10.

„Podzimní toulky!

8. 11. Pá

„Bad Füssing“ lázně č. „I“

6. 12. Pá

„Bad Füssing“ lázně č. „II“

30. 11.

„Posezení příznivců turistiky“

26. 12.

„Setkání při punči a medovině na hradě Velešín“

27. 12.

„Odtučňovací vejšlap na Kleť“

Přihlášky a bližší informace: Koupal Vladimír
Ing. Bicek Václav

koupal.vlad@volny.cz

tel. 606 606 668

bicek.vaclav@seznam.cz

tel. 736 161 542

Před konáním akcí budou vydány bližší informace. Poté je nutné potvrdit účast se složením zálohy.
Změna programu vyhrazena.

TJ SOKOL FOTBAL 2019
Den
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
So
So
So
Ne
So
Ne

Datum
23.03.
31.03.
06.04.
14.04.
20.04.
28.04.
04.05.
11.05.
18.05.
25.05.
02.06.
08.06
16.06

Čas
15:00
15:00
16:30
15:00
17:00
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
15:00
17:00
17:00

Zápasy
Římov – Neplachov
Trhové Sviny – Římov
Římov – H. Stropnice
Olešník B – Římov
Římov – Srubec
Loko ČB B – Římov
Borovany – Římov
Římov – Zliv
Římov – Jankov B
Římov – Rudolfov B
Úsilné – Římov
Římov – Žabovřesky
Hluboká B – Římov
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ROK 2018 U MLADÝCH HASIČŮ SDH ŘÍMOV
Je zvykem koncem roku rekapitulovat a shrnout, co se v daném roce povedlo či nepovedlo, stanovit si cíle
na rok následující…. A tak i my budeme stručně bilancovat uplynulý rok 2018.
V březnu jsme s „hasičskými“ dětmi vyrazili na exkurzi k profesionálním hasičům do Českých Budějovic.
Prohlídka byla rozdělena do třech částí – výukové, následovala prohlídka požárních prostředků a polygon.
Děti samozřejmě nejvíc zaujal a bavil polygon - dráha, kde ve tmě a za zvuku sirén překonáváte různé
překážky. Celkově jsme si výlet neskutečně užili a dozvěděli jsme se spoustu nových informací.
V dubnu jsme se již poněkolikáté zúčastnili akce: Ukliďme Česko. S dětmi jsme prošli okolí Římova a
přispěli tak ke zvýšení pořádku v prostředí, kde žijeme. Akci jsme pak zakončili malým občerstvením Pod
Ořechem. Jako obvykle jsme nasbírali mnoho „pokladů“, ale vidíme, že se situace zlepšuje a množství
pohozených odpadků mírně ubývá.
Hned na následující týden jsme si jeli užívat do INSKI. Některé děti stály na lyžích prvně, jiné lyžovaly jako
profíci. Tento zážitek věnovala dětem společnost INSKI a celou dobu se jim zaměstnanci firmy intenzivně
věnovali, nejen na „kopci“ (pojízdném koberci), ale připravili pro ně i další aktivity jako skákací hrad, jízdu
na segvejích a drobné občerstvení. Opět jsme si celé dopoledne perfektně užili a dobili baterky tolik
potřebnou energií.
Samozřejmě kromě výletů jsme také poctivě trénovali, abychom se ctí hájili římovské barvy na hasičských
soutěží. 5. května jsme hned se dvěma družstvy vyjeli do nedalekých Strážkovic na obvodní kolo hry
Plamen. Děti soutěžily v disciplínách: požární útok a závod požárnické všestrannosti, kde musí předvést
střelbu ze vzduchovky, uzlování, znalosti z topografie, zdravovědy a orientaci na mapě, samozřejmostí pak
je fyzická zdatnost. Byl to náročný den, plný fyzického a psychického vypětí, ale nakonec se menší děti, i
přesto že se nezúčastnily podzimního kola, umístily na krásném devátém místě a naše druhé družstvo stálo
na bedně a odneslo si bronzové medaile.
Jarní přípravu jsme v červnu zakončili cyklovýletem: Římov – Plav – Doudleby – Hamr – Římov. Okruh
čítající cca 20 km děti zvládly s lehkostí jim vlastní. V tábořišti Hamr mezitím rodiče připravili oheň a děti
po dojezdu čekala zasloužená svačinka.
Přes léto jsme se bohužel vzhledem k vysoké absenci dětí nesešli na žádnou soutěž, a tak jsme vyrazili až
poslední prázdninový víkend do Sedlce, kde si děti vybojovali první místo. Následoval další ročník soutěže
Plamen, kde už naše některé děti musely bojovat ve starší kategorii. Konkurence byla veliká, i přesto si
starší tým odvezl 8. místo a mladší se radoval z 2. umístění.
Koncem roku jsme se potkali s dětmi i některými rodiči na valné hromadě a následně pak každé úterý tvořili
vánoční výrobky na adventní trh. Za část výtěžku z prodaných výrobků jsme adoptovali panenku nadace
UNICEF a za zbývající peníze vyrazíme tento měsíc do kina.
Věříme, že i tento rok bude plný nevšedních zážitků, a současně děkujeme za Vaši podporu!
tým trenérů
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Kulturní a sportovní komise OÚ Římov Vás srdečně zve na:

RODINNÝ AMATÉRSKÝ
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Termín a místo konání: v sobotu 16. února od 9:00 - 18:00 v Římovské
hospodě
Kategorie:
Děti – do 15 let
Dospělí jednotlivci (15 – 99 let)
Manželské páry
Co si vzít s sebou: doporučujeme sportovní oblečení, vhodnou obuv,
vlastní pálku a míčky (případně budou k dispozici i k zapůjčení), svačinu,
pití, formu a dobrou náladu
Od 12 – 13h bude přestávka na oběd, kdy můžete vyzkoušet speciality
místní kuchyně. Drobné občerstvení vítáno.
Prosíme o registraci do 10. února na tel. 734/503 803.
Přijďte s námi strávit příjemný den, propotit triko a vytvořit si
nezapomenutelné zážitky… těšíme se na Vás!
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
16.02. Rodinný amatérský turnaj ve stolním tenise (upřesněno plakátky)
23.02. Hasičský ples SDH Římov – v Římovské hospodě
05.03. Masopustní úterý – 19:00 v Římovské hospodě
30.03. Sportovní ples TJ Sokol Římov

Program vystoupení římovského masopustu 2019:
14.02. – 17.02. Zájezd koledního za našimi krajany do Chorvatska (V. a M. Zdence – pro zájemce, kteří
by se zájezdu chtěli zúčastnit, volná místa jsou a je možné se hlásit na OÚ)
19.02. Domov pro seniory Hvízdal – 16:30
21.02. Dům pro seniory Máj – 16:30
02.03. Masopustní obchůzka v Římově, začátek v 7:30 povolení od starosty na OÚ a v 8:00 hodin před
kostelem Sv. Ducha požehnání od pana faráře, večer posezení s lidovou muzikou

Uzávěrka příštího čísla: 25.3.2019
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, urad@rimov.cz
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
Neprodejné.
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