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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

nám budete dávat podněty na zlepšení

toto číslo informačních listů je první

dění v obci.

v letošním roce, a proto mi dovolte, abych

Mezi připravované akce budou jako

Vám

každoročně patřit výstavby a

jeho

prostřednictvím
poděkoval za Vaši práci
naší

obce

a obecních nemovitostí, na

Přejeme občanům krásný rok
2020!

v roce 2019 pro stálý
rozkvět

opravy stávající infrastruktury

PF 2020

které připravujeme projekty,
aby bylo možno žádat o dotace

a

přilehlých osad a popřál Vám všem do

na

nadcházejícího roku 2020 veselou mysl,

osvětlení. Rádi bychom také podpořili a

optimismus, hodně zdraví a neutuchající

zlepšili společenské, kulturní a sportovní

chuť do stálé práce.

dění v obci. Dále se ve velké míře budeme

Na sklonku roku skoro každý z nás

zabývat odpadovým hospodářstvím obce,

hodnotí,

které obec v současné době zatěžuje

plánuje

a

dává

si

různá

dané

akce.

Rozšíření

veřejného

předsevzetí, co měl či co by ještě mohl

především finančně.

udělat. Ne jinak je tomu i u nás

Vaše podpora a připomínky pro nás

zastupitelů. Na své poslední letošní schůzi

budou vždy velice důležité a já doufám, že

ZO jsme vyhodnotili uplynulý rok a také

povedou

začali plánovat nové úkoly nejen na příští

rozdělané práce i připravovaných záměrů

rok, ale i na celé volební období. Vše je

zastupitelstva.

samozřejmě

finančních

Na úplný závěr mi dovolte jménem mým

možností obce a úspěšnosti podaných

i jménem zastupitelů, abych Vám všem

žádostí o dotace.

popřál do roku 2020 hodně úspěchů

O připravovaných akcích Vás budeme

v pracovním, tak i v osobním životě,

samozřejmě informovat a budeme velice

pevné zdraví a jen splněná přání a

rádi, pokud i vy, jakožto občané Římova,

předsevzetí.

odvislé

od

ke

zdárnému

dokončení

Ing. Lukáš Babka, starosta a zastupitelé
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
čas Vánoc, čas odpočinku, je za námi a rovnýma nohama zpět do reálného života. Přejeme
Vám všem z obecního úřadu poklidný a pohodový rok 2020 hodně radosti, málo stresů a
špatných myšlenek.
V našem římovském běžném životě zůstává vše postaru, ale přece jenom pár drobností
raději napíšu.
Jedná se zejména o svoz komunálního odpadu. Cena zůstává stejná jako v loňském roce
600 Kč /obyvatele a je zde i poplatek zvlášť za psa. Existují různé úlevy, které se můžete
dozvědět při placení na obecním úřadě, popř. od 1.1.20120 je v platnosti nová vyhláška
1/2019, a tato je zveřejněna na www.rimov.cz .
Asi tou největší změnou je, že svozovým dnem je pondělí, a to každé liché pondělí a začíná
se 13. 1. 2020. Bude se tedy svážet jednou za 14 dnů.
Možná budou ze začátku nějaké problémy zejména pro ty, co topí ještě uhlím, ale doufám,
že je to jenom v zimním období.
Od 1. 2. 2020 svozová společnost nabízí další službu. V den svozu komunálního odpadu
můžete u popelnice také odložit přebytečné oleje z Vašich domácností, nejlépe v uzavřené
plastové nádobě. Tato bude poté svezena pracovníky Marius Pedersen.
Jelikož začíná plesová sezóna, tak si každý z Vás určitě vybere z mnoha pozvánek, jak
našich plesů, tak i v sousedních obcích. O dalších společenských akcích budete informováni
ještě dodatečně pozvánkami.
Patří mezi ně již naše každoroční vítání našich nejmenších Římováků. Zde bychom
požádali rodiče, aby nahlásili svoji ratolest a přišli na toto pěkné setkání, které se uskuteční
18. 4. 2020 na obecním úřadě.
Také pro letošní rok jsme připravili bohatý program naší galerie, který bude zveřejněn v
příštích římovských listech. Stejně tak i turisti TJ Sokol Římov nachystali mnoho pěkných
zájezdů, včetně koupání v Bad Füsingu, a celý program naleznete ve vývěskách a také v
příštích listech.
A v neposlední řadě. Proces změny našeho územního plánu stále probíhá a o termínu
veřejného projednání budete včas informování. Všechny Vaše požadavky doručené na
obecní úřad byly do tohoto zahrnuty.
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I nadále bude pokračovat výstavba dálnice a s tím související zvýšená průjezdnost naší
obcí, tak prosím, buďte trpěliví a dávejte velký pozor v blízkosti silnice.
V letošním roce bude vyhlášena opět dotace na pořízení kompostérů, SMO Pomalší
bude žadatelem za všechny obce.
Ten, kdo má ještě zájem o tento kompostér, ať prosím toto nahlásí na obecním úřadě,
a to nejpozději do konce února. Opět budou velikosti 1000,1500 a 2000.
Tak ještě jednou přejeme šťastný rok 2020 a možná trochu toho sněhu, aby měly děti radost.
Ing. Miroslav Slinták

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI AKCEMI
Dne 22.12. 2019 se v sále Římovské hospody uskutečnilo tradiční vánoční zpívání.
Tentokrát nově pod taktovkou českobudějovické kapely Bezpravidel, která si připravila
krásné pásmo písniček jak pro děti, tak i pro dospělé. Různé pohádkové písničky střídaly
známé i méně známé písničky vánoční a vše bylo zakončeno novodobými hity k poslechu
i tanci. Během pauzy se přišlo představit ještě duo ze skupiny Nathanika - Martin Kápar na
kytaru, Svatava Hrnečková zpěv.
Koncert nás velmi příjemně vánočně naladil a budeme se těšit, že nás kapela
Bezpravidel bude provázet i letošním předvánočním časem za ještě hojnější účasti.
Den před štědrým dnem se v nově vybudovaném muzeu poutnictví v Římově sešlo
několik desítek dětí i dospělých, aby si poslechli požehnání a milá slova pana faráře a
zároveň si z muzea odnesli domů Betlémské světlo, které se zde rozdávalo. Nové prostory
jsou velmi příjemné a zcela jistě pozvednou kulturu a cestovní ruch v Římově.
Jana Kohoutová

Úspěchy římovských dětí ve výtvarné soutěži:
Výtvarná soutěž 2019 „Ptačí rok“ v NP Šumava byla velmi úspěšná
pro děti z výtvarného kroužku v MŠ a ZŠ Římov. Z 800 obrázků
zaslaných z celé ČR vybrala odborná porota vždy 3 nejlepší díla
v každé z 11 soutěžních kategorií:
Lucie Dvořáková – 1. místo (6-7 let)
Saveliy Bychkov – 2. místo (4-5 let)
Cedrik Pavienský – 2. místo (10-11 let)
Michaela Moravcová – 3. místo (6-7 let)
Michal Šilhan – 3. místo (4-5 let)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Milí spoluobčané,
v sobotu 11. ledna proběhla v naší farnosti již podvacáté tradiční tříkrálová sbírka pro
Charitu. Tato sbírka se v Římově koná obvykle v sobotu po svátku Zjevení Páně neboli
Svatých tří králů, který se slaví 6. ledna. Tento dnes trochu zapomenutý svátek je druhým
vrcholem Vánoc a křesťané ho slavili dříve než samotný den Božího narození (25. prosince).
Připomínáme si v něm klanění mudrců Pánu Ježíši Kristu, jak o něm píší Evangelia. Počet
tří králů se odvozuje od tří darů, které tito mágové z Východu Kristu přinesli. Z darů
mudrců lze poznat, jak o Ježíši smýšleli a za koho jej považovali. V symbolu zlata mu vzdali
úctu jako Králi, kadidlem ho vyznali jako Boha a myrhou naznačili jeho smrt, pohřeb a také
Zmrtvýchvstání (myrha měla uchovávat tělo neporušené).
Právě proto v roce 2000 přišla Česká katolická charita s myšlenkou obnovit starobylé
tříkrálové koledování, a to ve prospěch různých charitativních projektů. Všichni lidé,
podobně jako tři svatí králové, mají díky tomu možnost dát něco ze svého, pomoci dobré
věci, a tak uctít i samotného Ježíše, který se ztotožňuje i s těmi nejposlednějšími lidmi, když
říká: "Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste učinili..." (srov. Evangelium
podle sv. Matouše, kap. 25).
Od roku 2001 se této sbírky účastní také římovská farnost a výtěžek sbírky se věnuje
Domovu sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku u Písku. O tomto domě se lze dozvědět
více na stránkách https://veselicko.charita.cz. I letošní sbírka bude z větší části určená pro
Domov sv. Alžběty, jedna čtvrtina z ní zůstane ve farním sociálním fondu pro případnou
pomoc obyvatelům farnosti v nouzi.
Letošní sbírka byla mimořádná nejen
příznivým počasím, ale také tím, že se
jí společně s dětmi rozdělenými do
jedenácti skupinek účastnili římovští
kněží a nabízeli žehnání jednotlivých
domů.

Toto

žehnání

spočívá

v modlitbě za ochranu pro dům a
zdraví duše i těla těch, kteří v nich
bydlí. Na závěr požehnání se na dveře
mohu napíše „C + M + B + rok“, což
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neznamená jen jména tří králů, ale také „Christus Mansionem Benedicat – Kristus, požehnej
tomuto domu“.
Letošní sbírka se setkala s mimořádným úspěchem. V celé farnosti se vybralo dohromady
51.636 Kč, tedy dvakrát více než minulý rok. Z toho 30.689 Kč se vybralo v Římově (včetně
Betléma, Želivi, Dolní a Horní Vesce, Kladin, Hamru a chatové osady Klady), 14.284 Kč
v Krasejovce a 6.663 Kč v Branišovicích a Dolní Stropnici. Velké díky patří manželům
Bauerovým z Betléma, paní Marii Chalupové z Krasejovky a paní Anně Labajové
z Branišovic za organizaci skupin koledníků, dětem a rodičům, kteří koledníky
doprovázeli, i Vám všem, kteří jste je se štědrostí přijali!
Váš farář Jakub Václav Zentner

TURISTÉ TJ SOKOL ŘÍMOV
Turisté TJ Sokol Římov oddíl rekreačních sportů
připravil pro všechny členy a příznivce turistiky na rok 2020 tyto akce
21.2. Pá
27.3. Pá
25.4.
15. – 17.5.
12.6. – 21.6.
27.6.
9.8. – 15.8.
12.9.
17.10.
6.11.; 4.12.
28.11.
26.12.
27.12.

Bad Füssing lázně č.1
odjezd z Č.B. 9:00 hod.
„
lázně č.2
Č.B. 12:30 hod.
„Kamenicko nad Lipou, Červená Lhota“
třídenní zájezd „Třebíčsko“
cyklovýlet s CK Saturn Č.B.„Toskánsko na kole“ Itálie
„Alpy“ Rakousko
týdenní zájezd „Orlické hory – Litomyšlsko“
Šumava česko – německé příhraničí
Podzimní toulky 2020
Bad Füssing
Posezení příznivců turistiky
Setkání na hradě Velešín
Odmašťovací 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.
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POPLATKY A DANĚ 2020
Komunální odpad:
-

600 Kč/ osoba

-

od poplatků jsou osvobozeny:
o osoby, které určuje zákon,
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 2020

Pes:
-

-

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

Osady

o za prvního psa

300,-- Kč

150,-- Kč

o za druhého a dalšího psa

450,-- Kč

250,-- Kč

za osady se považují: Branišovice, D. Stropnice, Kladiny, Hamr, Horní Vesce nebo
Dolní Vesce.

ZELŇÁK 2019
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, tentokrát jich bylo neuvěřitelných čtyřicet tři.
Všem zúčastněným a organizátorům patří dík, že tak přispěli k příjemné atmosféře tradiční
akce.
Výsledné pořadí prvních deseti:
1. Lenka Moravcová
2. Marta Novotná
3. Vladimír Koupal
4. Tereza Panochová
5. Ludmila Petrová

6. Rudolf Zíka
7. Pavla Tichá
8. Láďa Dvořák
9. František Babka
10. Alena Douchová
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TJ SOKOL FOTBAL 2020
Rozpis zápasů – OP Muži
Den
So
So
So
So
Ne
So
So
So
So
So
Ne
So
So

Datum
21.03.
28.03.
04.04.
11.04.
19.04.
25.04.
02.05.
09.05.
16.05.
23.05.
31.05.
06.06.
13.06.

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

Zápasy
Jankov B - Římov
Římov - Borek
Úsilné - Římov
Římov – Loko B
Rudolfov B - Římov
Římov – Olešník B
Dobrá voda Římov
Římov – Borovany
Srubec – Římov
Římov – Nové Hrady
Hluboká B – Římov
Žabovřesky – Římov
Římov - Zliv

Čas
10:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
17:00
17:00

Zápasy
Větřní – Římov
Římov – JFA B
Planá – Římov
Mokré – Římov
Římov – K. Újezd
Roudné B – Římov
Lišov – Římov
Římov – Větřní
JFA B – Římov
Římov - Planá

Rozpis zápasů – OP ml. žáci sk.B
Den
Ne
Pá
Pá
Út
Pá
Po
Čt
Pá
St
Pá

Datum
05.04.
10.04.
17.04.
21.04.
01.05.
04.05.
14.05.
22.05.
27.05.
05.06.
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
17.01. Společenský ples obce Římov – sál Římovské hospody od 19:00 hodin
31.01. Společenský ples ČČK a SDH Dolní Stropnice – sál hospody v Dolní Stropnici
15.02. Společenský ples SDH Římov – sál Římovské hospody
21.02. Společenský ples Branišovic – sál hospody v Dolní Stropnici
22.02. Masopustní koleda slaměná a růžičková v Římově
25.02. Masopustní úterý – sál Římovské hospody od 19:00 hodin
14.03. Sportovní ples TJ Sokol Římov
04.04. Ukliďme Česko
11.04. Velikonoční zábava – sál Římovské hospody od 19:00 hodin
18.04. Vítání občánků – žádáme rodiče novorozenců o nahlášení na OÚ
26.04. Posezení se seniory – kulturní zařízení Pod Ořechem od 15:00 hodin
Připravujeme: dětský maškarní karneval

Uzávěrka příštího čísla: 18.3.2019
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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