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ŘÍMOV

USNESENÍ
z 18. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného dne 19.3.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
odmítnutí uchazečů pronájmu nebytových prostor hostince Pod Ořechem a další
vyjednávání s případnými zájemci;
odeslání veškeré potřebné dokumentace k odprodeji akcií České spořitelny a.s.;
přidělení akceptačního čísla 08006813 z grantu Operačního programu ŽP na realizaci opatření „ZŠ a MŠ Římov – úspory energie;
podání žádosti o grant na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého v Římově z grantu
JčK obnova drobné sakrální architektury v krajině 2008;
přehled možností čerpání finančních grantů;
podání žádosti o grant JčK na podporu tvorby územně plánovací dokumentace a to
na Koncept ÚP Římov;
informace z jednání finančního výboru;
zprávu o stavu veřejného pořádku v územním obvodě v teritoriu služebního obvodu
Obvodního oddělení policie Boršov nad Vltavou za rok 2007;
informace starosty z valné hromady SMO Pomalší;
předloženou zprávu o stavu veřejného pořádku v územním obvodě v teritoriu služebního obvodu Obvodního oddělení policie Boršov nad Vltavou za rok 2007;
předloženou výslednou kalkulaci vodného a stočného za rok 2007. Výnos 65 tis. Kč
bude převeden na účet obce. Předložený přehled obnovy VH majetku pro rok 2008;
protokol KHS JčK o provedené kontrole v ZŠ a MŠ (bez závad);
informace k připravované vyhlášce obce ze zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tato vyhláška po schválení nabude účinnosti od 1.1.2009;
informace z jednání komise kulturní a školské;
společnou přípravu komisí kulturní a sociální k akci setkání seniorů dne 19.4.2008.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
s možností využití veřejného prostranství před restaurací Malše k letnímu posezení
za podmínek omezení provozní doby v nočních hodinách a s posezením na vymezeném místě určeném OÚ;
a vyhovuje žadateli bývalému nájemci hostince Pod Ořechem s ponížením
pohledávky z důvodu, že se jednalo o bezplatný pronájem prostor pro obecní účely –
schůze k ÚP Římov;
a vyhovuje žádosti bývalému nájemci hostince Pod Ořechem o umoření pohledávky
formou splátkového kalendáře;
s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce za rok 2007 a to bez
výhrad;
s celoročním hospodařením SMO Pomalší a závěrečným účtem SMO Pomalší za rok
2007 a to bez výhrad;
s vydáním leporela Římovská pašijová cesta;
s předloženou rozpočtovou změnou č. 1/08;
s doporučením finančního výboru - výší odměn neuvolněným členům ZO dle přílohy
Sb. zák. 79/08;

s prodloužením užívání služebních telefonů;
s proplacením příspěvku na fasádu p. H.F.;
s vyvoláním jednání s příslušnými orgány ve věci průjezdu přetížených kamionů
obcí, které mají špatný vliv na RD kolem silnice a vodovodní a kanalizační přípojky
ve vozovce včetně bezpečnosti občanů. V této souvislosti ZO souhlasí s oslovením
firem o nabídku umístěním informačního panelu pro měření rychlosti;
se zajištěním pohoštění a hudby na akci setkání seniorů dne 19.4.2008;
a doporučuje oslovit všechny držitele psů na dodržování Obecně závazné vyhlášky
obce Římov č. 2/2005 k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného
pořádku a čistoty na veřejných prostranstvích. (zákaz volného pobíhání psů).

USNESENÍ
z 19. zasedání zastupitelstva obce Římov konaného dne 16.4.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informace starosty o obecních hostincích včetně podepsané smlouvy na pronájem
nebytových prostor hostince Pod Ořechem s p. A.E.;
informace z odeslaného návrhu SMO Pomalší Magistrátu města Č. B. na neinvestiční úhrady za žáky navštěvující ZŠ v Č. Budějovicích;
otázku případného umístění výherního hracího automatu v hostinci Modrý džbán;
odeslání žádosti OÚ na odbory dopravy Magistrátu města, KÚ JčK a OSS Č. B. o řešení průjezdnosti přetížených kamionů obcí Římov;
připravenost akce setkání seniorů dne 19.4.2008;
informaci uváděnou v ČT o zákazu pořizování nahrávek z jednání ZO. Tuto starosta
obce prověří dotazem na Ministerstvo vnitra;
informace starosty k údržbě a opravě majetku obce;
informace stavební komise z neúspěšného pokusu o jednání s majiteli pozemku pod
chodníkem ZŠ ve věci akce stavebních oprav ZŠ a zavedení telefonu zemním kabelem do budov ZŠ a MŠ;
dopis KÚ JčK odboru ŽP ve věci Smluvní ochrany evropsky významných lokalit
NATURA 2000 Římov;
uzavření smlouvy s p. J.M. na pronájem pozemku za účelem podnikání v hostinské
činnosti;
pozvánku partnerské obce Albrechtesberg k hasičské oslavě dne 25.5.2008;
přehled vybraného nebezpečného odpadu v obci;
zabezpečení jarní poutě 4.5.2008.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
s postupy vymáhání dlužných částek, za pronájmy nebytových prostor, a to způsoby
exekuce, tak i vymáháním pověřenou firmou;
s Obecně závaznou vyhláškou obce Římov č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti;
se zhotovením střechy ZŠ z prostředků obce a to firmou Klempířství Martínek,
Velešín;
s opravou vozovky v části ulice K Loučení. Opravu zabezpečí firma Switelsky;
s uveřejněním nabídky nepřístupných pozemků v k.ú. D. Stropnice na pronájem za
účelem podnikání v zemědělské činnosti;
s návrhem uskutečnění oslav k významným výročím v obci v termínu letní poutě
6.7.2008.
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GRATULUJEME!
Z obce Římov se dostal až na fotbalové EURO 2008. Sedmiletý Jan Carda je jedním
z jedenáctky šťastných, kteří uspěli ve finále soutěže, pořádané firmou McDonald‘s,
sponzorem EURA 2008. Porota vybírala doprovod hráčů pro slavnostní nástup před
duelem Švýcarsko – ČR (7. června v 18.00, Basilej).
(převzato z Deníku, 23. dubna 2008)

Foto: Jan Carda

ROZHOVORY SE STAROSTOU
V minulém čísle Informačních listů jsem položila několik otázek starostovi obce p. Vladimíru Koupalovi. Nyní pokračuji v tomto započatém rozhovoru.
Jaké opravy má OÚ a ZO dále naplánovány? Budou některé z nich dotovány?
Mám pocit, že údržba a opravy obecního majetku jsou nekonečné. Jak se lidově říká: „Na
jednom konci skončíte, a honem je třeba na druhém začít“.
Do údržby patří i pravidelný chod obce. Od drobných oprav: údržby cest, čištění stok,
prořezávek, opravy veřejného osvětlení, úklidy apod. Tyto drobné opravy a údržbu
zabezpečuje OÚ. O opravách vážnějšího charakteru, generálních oprav rozhoduje ZO.
Někdy je nutné určit pořadí, ale vše se odvíjí od finančních prostředků. Proto je někdy
upřednostněna akce, na kterou je vypsán finanční grant. Proto i pro letošní rok byla
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vybrána akce kde se vyskytla jedinečná možnost finančního příspěvku. Již minule jsem
uváděl, že se jedná o akci „Optimalizace nákladů na vytápění ZŠ a MŠ Římov“. Jedná se
především o zateplení budov a výměnu oken. Jde o akci v ceně 7,7 mil. Kč tato částka
přesahuje rozpočet obce. Zatím žádost prošla do užšího výběru. Nejenom já a zastupitelstvo, ale i vedení školy a neposledně rodiče s dětmi budeme mít ohromnou radost, když
tento záměr vyjde. Do této akce se nemohla zařadit oprava střechy ZŠ, která je v havarijním
stavu. Opravu budeme muset zabezpečit z vlastních prostředků, protože až do letošního
roku nebyl vypsán žádný finanční program na opravu střech. Jako další stěžejní akcí vidím
nutnost oprav povrchů komunikací zvláště ve Školní ulici, kde došlo k průtahům a s
oddálením kabelizace. V letošním roce ještě hodláme zažádat o finanční grant (do 2. kola)
na dokončení kanalizace Kladiny. Cílem je rovněž dovršení schválení územního plánu
obce, kde stále dochází k průtahům. Dále vypracování studií a to kanalizace Branišovice
a vodovod Dolní Stropnice. Samozřejmě máme zájem na zdárném dokončení výstavby Na
Hájcích. Kladné vyřízení žádosti o dotaci očekáváme na akci restaurování sochy sv. J. Nepomuckého na náměstí.
Co soudíte o pojmenování ulic v obci? Někteří občané byli při zavádění proti.
Pojmenování ulic v Římově bylo završením poměrně dlouhodobého procesu. Již po staletí
se užíval pouze název Římov i když se jednalo o Dolní nebo Horní Římov. Užívání PSČ bylo
původně přiděleno Dolnímu Římovu, kde měla pošta sídlo. Toto muselo být při prvních
změnách urychleně změněno. Prostě Římov nemohl nikdo v poštovním styku najít. Dolní
a Horní Římov měl samostatné číslování. Již naši předchůdci a to v době kolem výstavby
tzv. bytovek správně upustili od číselné řady Horního Římova. Horní Římov byl ukončen
číslováním čp. 55. Dolní Římov byl ukončen číslováním čp.99. A začalo se číslovat od 156.
Takže např. bytovky dostaly čp. 156 a 157, ale již vše jen Horní Římov. Nově přidělovaná
čísla se tak dávala do všech částí. Např. bývalá zástupkyně starosty p. L. Čurnová měla
paradoxně adresu Hamr, Horní Římov čp. 165, 373 24 Římov. Někdo hledal v Římově
podle číslování např. p. Panochu a hledal ho v Horním Římově čp. 183 a ne v Betlémě. Tyto
nesrovnalosti v číslování se odbouraly v době vzniku České republiky, kdy se vydávaly nové
OP. Občané Horního Římova č. 1-55 si museli před toto číslo vložit (v součtu) 100.
Číslování domů je v celé obci rozházené. Aby se předešlo dalším nesrovnalostem a zvláště
vyhledávání nových rodin, nebo rodin s více názvy, bylo přijato v r. 2004 rozhodnutí
pojmenování ulic. Jsem si vědom toho, že někteří spoluobčané přijali toto rozhodnutí se
značnou nevolí. Zvláště těch, kteří např. podnikají a muselo dojít k výměně živnostenských
listů. Za tuto nesnáz jsme se již omluvili a dále se omlouvám. Přesto po krátké době se
názvosloví ulic osvědčilo. Urychlilo se vyhledávání rychlé pomoci k nemocným. Odpadlo až
na malé výjimky podávání informací o bydlišti ze strany OÚ, ale i vyptávání na poště,
v obchodech, hostincích apod. Proto zůstávám nadále přesvědčen o správnosti tohoto
rozhodnutí. Pokud má někdo opačný názor tak se nemohu zlobit. Každý z nás má nárok na
svůj názor. A až zkušenosti s jakoukoliv změnou vždy prokáží zápory, nebo klady toho či
onoho rozhodnutí. Jen tak pro zajímavost: V Římově jsou čtyři rodiny jménem Kučera
a čtyři rodiny jménem Dvořák. Když Vám někdo napoví ulici, orientujete se snáze.
Uvažuje se v obci v blízké budoucnosti o zavedení alternativního ekologického vytápění?
Čas od času přijde na pořad jednání ZO diskuse o využití šetrnějšího vytápění objektů
v obci. Při studiích na výstavbu Na Hájcích byla snaha dovést do Římova plyn. Jenom
samotné přivedení před Římov z Velešína nádraží tvořilo částku cca 10 mil. Kč. Další
vysoké náklady by činily na rozvody plynu v obci a opravy komunikací. Bez většího
průmyslového podniku v obci a při tehdejším zdražování plynu vyrovnávajícímu se
elektřině, bylo od tohoto záměru upuštěno. Další návrh využití tepelných čerpadel
s možností sousedství Vodního díla Římov nešlo rovněž akceptovat. Obdobná situace byla
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úvaha o změně vytápění MŠ a ZŠ. Nejprve na štěpky. Obec vlastní poměrně malou část lesů
a to převážně v chatových osadách, takže výtěžnost je skoro nulová. Pila Hamr je v majetku
obce Kamenný Újezd. Proto piliny a štěpky využívá ZŠ v Kamenném Újezdě. Tato
alternativa nebyla rovněž přijata. Hledáním dalších jiných možností zvláště nákladné
elektrické kotelny v MŠ za různě kombinované vytápění vybudováním plynu, solárním
přitápěním, tepelnými čerpadly apod. Vše vyvrcholilo akcí, podáním žádosti o grant
Optimalizace nákladů na vytápění MŠ a ZŠ. To znamená nejprve zateplit budovy. V další
fázi generální oprava, případně změna elektrokotelny, kde dochází k velkým únikům
energie. Na druhé straně však elektrické vytápění MŠ zůstává nadále nejvýhodnější
možností. Obec má sjednanou výhodnou smlouvu pro MŠ k odběru el. energie. Nejenom
obecní objekty, ale i řada RD je elektrifikována. O elektřině se říká, že na jedné straně je
čistá, ale vyrábí-li se v uhelných teplárnách je tím poškozena jiná oblast. Malou útěchou
může být, že i Římov se spolupodílí na dodávce elektrické energie do sítě z VD Římov.
Nelze opomenout ani snahy jednotlivců, kteří se snaží o realizaci malých vodních
elektráren pod jezem v Římově, nebo o solární systém např. v Kladinách. Jsem přesvědčen,
že postupem let přijdou další možnosti získávání elektrické energie, které bude možné
aplikovat v naší obci. Což nepřichází v úvahu např. u větrných elektráren s ohledem na
stávající chráněnou krajinnou zónu Římovsko.
Děkuji za Váš čas a dostatečně vysvětlené odpovědi. Příště zase otázky z jiné oblasti, nebo
i na přání čtenářů.

M. Bártů

OSMIČKOVÝ ROK
Z veřejných informačních prostředků zaznívá a je připomínáno, že roky končící číslem osm
mají zvláštní a někdy i převratný význam v našich dějinách. Události těchto osmičkových
roků tak mají vliv i na nás samé. Ať už tyto události měli velmi kladný nebo tragický
význam vždy určily směr našeho budoucího vývoje a žití. Není třeba připomínat známé
události minulého století, vznik naší republiky a její následné okupace. Za povšimnutí ve
vztahu i k naší obci a životu jejich obyvatel by byly události, které následovaly po revolučním roce 1848: zemská ústava, vyvázání z robotních povinností až po vznik obecních
zastupitelstev.
V tomto malém ohlédnutí do minulosti bych chtěl připomenout zvláště ty roky, které
pozměnily naší obec, nebo se zmínit i o některých zajímavostech, které nejsou tak
povědomé.
Jedním z největších významů pro Římov bylo založení Poutního místa. Co však předcházelo: před dobou pobělohorskou vlastnil Římov Ctibor Ojíř z Protivce, který se v r. 1618
připojil k povstání českých stavů, jehož účastníky po porážce bělohorské postihly rozsáhlé
konfiskace majetku. Také Ctibor byl odsouzen ke ztrátě té části majetku, ke které patřil
i Římov. Potupné smrti na Staroměstském náměstí se nedožil z důvodu úmrtí následkem
zranění při dobývání Č. Budějovic. Císař Ferdinand II. prodal Římov držiteli krumlovského
panství knížeti Oldřichu Eggenbergovi. Tento daroval Římov jezuitské koleji (chlapeckému
semináři) v Českém Krumlově. Největší podíl na založení poutního místa měl jezuitský
bratr Jan Gurre, který se narodil r. 1608, zemřel r. 1680. J. Gurre nebyl jen obyčejný
lékárník, ale byl obdařen vynikajícím vztahem k přírodě a k přírodním jevům. Poutní místo
nebylo založeno na nějakém zázračném prameni, tak jak je běžné u jiných významných
poutních staveb. Poutní areál především Loreta a pozdější dostavba kaplí Křížové cesty se
nachází v místech silných energetických zón. Většina zón vyzařuje silnou kladnou energii,
kterou se poutníci i dnešní návštěvníci během své cesty doslova dobíjeli a dodnes dobíjejí.
Jezuité během 150 let svého působení v Římově přispěli k jeho neobyčejnému významu, ke
vzdělanosti, k rozvoji služeb (z dnešního pohledu k rozvoji cestovního ruchu). Cílem
vybudování poutního místa byla i snaha o české poutní místo. V té době nejižnější poutní
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místo, které mělo za účel pozastavit postupující germanizaci (viz silně německý Č. Krumlov, poutní místo Kájov apod.). Nechci zde dále popisovat známou legendu vzniku
poutního místa. Vážím si těchto předků, stavitelů a šiřitelů odkazů jejich předků
a vzdělanosti. Ne všichni jezuité byli Kánišové, jak nám bylo po dlouhá léta vštěpováno. Po
odvysílání televizního pořadu I. Hütnerové „Domácí štěstí“ před několika lety jsem byl za
svůj názor, v pořadu pronesený, poměrně pranýřován a to ať již písemně, tak i anonymně
telefonicky. V žádném případě se nezastávám doby poprav, vyhánění bratří v čele s J.A.
Komenským. Nejenom však jeho, ale i jemu podobných lidí si velice vážím za jejich zásluhy
a propagaci našeho češství za hranicemi. Proto jsem trochu více rozvinul i tuto stať, aby
i dnešní občané Římova byli hrdí na svoji obec, aby se seznámili s její minulostí. Jsem
přesvědčen, že mnoho z nás si ještě ani neprošlo Římovské pašije. Postrádáme úctu
k našim předkům a jimi ctěnou mravnost, víru a celkové jednání. Jezuitský řád v této
záležitosti učinil ohromný kus práce. Rovněž z dosud nepříliš významné osady učinil
proslulé Poutní místo. V době, kdy jezuité tento majetek přejímali, zuřila třicetiletá válka.
Uzrával však názor a snaha vybudovat po této kruté době místo klidu a míru. Významným
rokem se tak stal r. 1648, kdy byla kardinálem A. Harachem vydána zakládací listina
(20.7.1648). Dnes můžeme tuto listinu nazvat stavebním povolením. Jako první začala
v tomto roce výstavba Lorety. Z křížové cesty byla zahájena stavba nejprve kaplí Božího
hrobu 1658. (Z kaplí osmiček) Poslední večeře 1668, Loučení 1688 apod. Nešlo jenom
o stavby církevní. Jezuité přestavěli dosavadní tvrz na tzv. rezidenci, nechali zřídit nový jez
na Malši, provedli rekonstrukci dvora Hamru, postavili vodní pilu. Jezuitský řád byl zrušen
1773 a tím i přerušeno školství v Římově, r. 1786 vznikla znovu samostatná škola.
1828 vzniká nové sídlo fary a školy z bývalé hospody č.10 – dnešní fara.
1868 z velké části vyhořel Horní Římov (3. března) čp. 11, 12, 13, 14, 15 a 16. Dohotoven
nový most přes Malči (Malši). Jak je uváděno v kronice: Most jest krásně dělán,
takže není hned nablízku takového. Kdežto dřív byl dřevěný a stál o málo níž než
tento klenutý. V r. 1987 byl most vyhlášen technickou památkou rejstříkové číslo 35878 (vyhl. KNV Č. B. pod č.j. 4838/87-404-he-W-28.08.). Koňská dráha byla
předělána na parní dráhu.
1888 vystavěna nová škola. Celý pozemek daroval řídící učitel Hynek Šimeček, který
vyučoval již 47 rokem. Jako náhradu si občané na hornořímovské návsi postavili
o něco větší novou kapličku za zbouranou kapličku, která stávala u staré silnice do Č.
Krumlova v „Boru“.
1898 dány na novou kostelní věž brněnským hodinářem F. Moravusem nové věžní hodiny.
1908 k výročí 60ti letého panování Jeho veličenstva vysázeny 4 lípy u kaple Smutná duše.
Do dnešních dnů zachována jediná lípa. V r. 1998 k 80. výročí založení republiky
vysázena a posvěcena nová lípa páterem Karlem Šmákalem. Vysazena rovněž nová
lípa v Branišovicích na návsi.
1918 29. října vyhlášena samostatnost Československé republiky. Dne 16.12. za hojné
účasti obyvatelstva na nádraží Holkov-Římov vítán návrat čsl. legionářů do nové
vlasti. Dne 20.12. vítán velmi vřele na tomtéž nádraží prezident Tomáš Garique
Masaryk, který se vracel do nové republiky. Na všech nádražích vždy vlaky projížděly krokem. Následného roku byl odhalen pomník padlým vojínům před kostelem a vysázeny nové lípy k založení republiky z toho jedna na návsi u Kalinů. V den
svých 85. narozenin jmenovalo zastupitelstvo obce Římov T.G. Masaryka Čestným
občanem obce.
1928 založeno Družstvo Branišovice – Mokrý Lom pro zavedení elektrické energie, za
účelem postavení elektrického vedení do Římova a to na vzdory politickým stranám,
které jsou proti. Proud - veřejné osvětlení prvně zapnuto v předvečer svátku sv.
Václava r. 1929. Odtud tradice a na počest zázraku svícení svícemi v oknech
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(podrobněji bude zveřejněno v podzimním vydání). V tomto roce vzniká Dělnická
tělocvičná jednota, předchůdce TJ Sokol Římov. Tato zaniká v r. 1948. Ema
Destinová projevuje zájem o zakoupení tzv. Hassovce (Hermanovce), kde následně
rovněž soukromě koncertovala. V tomto období (30.-50. léta) navštěvovala Římov
řada význačných osobností: spisovatelů, skladatelů, malířů, historiků, lékařů atd.
Toto pokračovalo i v dalším desetiletí včetně doby válečné, zvláště ve vyšších
kruzích, ve vile u Šolínů, na zámku Dyků atd.
1938 prodán římovský statek bratrům JUDr. Jaroslavovi a Mgr. Vojtěchovi Dykovým.
V r. 1948 jim byl zkonfiskován. Zpět vydán v r. 1992. Urychleně dokončována stavba
betonových krytů kolem Římova. V r. 1939 silné detonace v okolí Římova, vyhozeno,
zlikvidováno celkem 44 těchto krytů.
1948 u příležitosti 300. výročí založení poutního místa se rozhodla tehdy velmi aktivní
Matice římovská uspořádat velkou církevní slavnost a vyjádřit tak nesouhlas
s protináboženskou politikou komunistického režimu. Účast 15.000 lidí, mši pod
lipami celebroval biskup Josef Hlouch. Na další pouť 19. září tohoto roku přijel sám
arcibiskup Josef Beran, údajně až 20.000 lidí. Za jeho přítomnosti odhalena
pamětní deska v Betlémě na domě čp. 37, římovskému rodáku, filologovi a znalci
doudlebského nářečí Vojtěchu Kocmichovi (1835-1906). Nelze nevzpomenout
autora lidových románů a oblíbeného vypravěče Jana Staňka (+1948). Byl
povoláním zedník. Napsal pře 80 knih, na 300 povídek. Přispíval do kalendářů a
novin, sestavil i několik divadelních her.
1958 postavena tělovýchovnou jednotou Sokol turistická ubytovna a zahájena činnost.
Filmovým režisérem Františkem Papouškem natáčen dokumentární film o sportovním dění v obci „Kdepak u nás“. Postavena ochranná kamenná zeď nad jezem,
čímž vzniklo jakési nábřeží, kterému lidé neoficiálně začali říkat Felixovo nábřeží.
Zde bydlel nejstarší občan obce Felix Římovský (1871-1959), který pamatoval ještě
starou vorařskou hospodu. Dnes se všichni pozastavujeme, když je nějaká provozovna z hygienických důvodů uzavřena. Tato vorařská hospoda byla uzavřena někdy
kolem r. 1888 a to již tehdy právě z hygienických důvodů. Pro nízké stropy bývala
přespříliš zakouřena. V r. 2004 se stal název Felixovo nábřeží oficiálním pojmenováním. Záměr k demolici hospody, původně „Na pivovaře“ později známé
„Zámecké“ a hostince „U Kroupů“, a její následné přebudování na novou restauraci
„Malše“ (otevřena 7.5.1961).
1968 známé události srpna vyvrcholily v Římově opět jarní poutí (r. 1969). Mši pod lipami
opět celebroval biskup Josef Hlouch. Odhadovaná účast přes 15 000 lidí.
1978 dostavba a zahájení napouštění Vodního díla (přehrady) Římov (blíže k této události
v příštím vydání).
1988 slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Římově. Kolem tohoto roku obnovena
tradice „Římovských koledníků“.
1998 oslavy k 350. výročí založení poutního místa Římov. Slavnostní Svatá mše byla
koncelebrovaná J. Em. kardinálem Miloslavem Vlkem, Primasem českým a J. Exc.
biskupem Antonínem Liškou. Při této příležitosti byl obci udělen a J. Em. M. Vlkem
vysvěcen prapor a znak obce.
V. Koupal
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POŘÍDILI JSTE SI DOMÁCÍHO MAZLÍČKA?
Víte, že s tím je spojena také zodpovědnost. Když je vidíme pobíhat volně bez dozoru,
uvědomme si, že mohou ohrozit jiné lidi a děti, kteří se zde pohybují. Volní psi mohou
reagovat zkratkovitě a nepředvídatelně, zvláště při kontaktu s jinými psy mohou Vaši
klidní, domácí mazlíčkové reagovat agresivně. Budete opravdu čekat, až se něco stane?
Stejně tak jste za svého psa odpovědni, pokud znečišťuje veřejná prostranství. Někteří si
dokonce pletou sportovní, dětská hřiště a přilehlé okolí za volné prostranství pro výběhy
psů. Vždyť tam tráví své aktivity naše děti, vlastně tam chodíme všichni.
Na základě zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání byla vydána obecně
závazná vyhláška, kde je na veřejných prostranstvích zakázáno volné pobíhání psů a hospodářských zvířat bez doprovodu osob. Psi se mohou pohybovat pouze s náhubkem nebo na
vodítku a v doprovodu osob. Pokud pes nebo hospodářské zvíře znečistí veřejné
prostranství exkrementem, je osoba jej doprovázející povinna toto znečištění odstranit.
Porušení povinnosti či zákazů stanovených vyhláškou č. 2/2005 (Obecně závazná vyhláška
obce Římov) lze postihovat podle zvláštních předpisů. Tato vyhláška je zveřejněna na
internetových stránkách obce www.rimov.cz
V. Hlach, předseda komise veřejného prostředí

TY ŘÍMOVSKÉ STRÁNĚ, JSOU …
„Ty římovské (doudlebské) stráně, jsou jak malované. Rostou tam fialky modré jak oblaky
pojď má milá na ně“… Tato stará píseň je velmi výstižná. Od Doudleb až za Velešínský hrad
se rozkládají krásné stráně, které vždy z jara rozkvétají jaterníky, fialkami a chráněným
lýkovcem. Bohužel ta římovská a velešínská část skončila pod vodami VD Římov. Přesto
procházky po nezatopených stráních pod VD Římov, nebo vycházky na Velešínský hrad
jsou na jaře z těch nejkrásnějších. V římovské části nalezneme znovu mladé stromky jilmů
a chráněný brslen (na podzim známý jako Biskupské čepičky). Staré jilmy byly napadeny
zhoubnou nemocí a před deseti léty skoro všechny uschly. Za krásnou procházku v části
Římovských pašijí pod zámkem ke Kalvárii a dále vděčíme dlouhou řadu let panu Slávkovi
Petrovi. Chtěl bych touto cestou poděkovat za jeho dlouholetou, obětavou a trpělivou práci,
údržbu a snahu o zprůchodnění této cesty. Přeji jmenovanému především zdraví a elán,
aby jeho práce nebyla úmyslně ničena, tak jak to vidíme např. u vysázených a kvetoucích
tulipánů. Nám všem pak přeji příjemné procházky a trochu snahy o udržení tohoto
prostředí. Braňme ho proti vandalům.
starosta obce V. Koupal

PAN STAROSTA SE MÝLÍ
Sloveso mýlit se, ve vztahu k obsahu článku pana Vladimíra Koupala z prosincového vydání
Informačního listu obce Římova, zde ovšem užívám jako výrazný eufemismus.
Pan starosta se velice mýlí. Podle něho jsou kritici jeho práce lidé, kterým se rozpadá
rodina, nedaří se jim v práci, prostě zkrachovanci. Pan starosta také zapochyboval o inteligenci všech, kteří by snad jen z části souhlasili s postoji obsaženými v mých článcích,
anebo by se dokonce dopustili vlastního kritického názoru. Věty plné netolerance vůči
jinému názoru však zpátky nevrátí ani zmínka o možná nevhodně zvolených slovech,
kterou najdeme v posledním odstavci.
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Pan starosta se mýlí, píše-li, že ode mne nelze očekávat seriózní názor. Oč serióznější je
označit moje články za lživé, bez uvedení jediného takovéhoto příkladu. Zhruba před
rokem vyšel v těchto listech jiný článek pana Vladimíra Koupala, ve kterém zcela překroutil
vše, co jsem ve svých příspěvcích do té doby napsal. Tehdy jsem vyjádřil naději, že jde
z jeho strany o nepochopení a ne o úmyslné zkreslení mých slov. Dnes je mi již vše o mnoho jasnější.
Pan Vladimír Koupal se mýlí i tehdy, když píše: "Po třech letech a hned oslavné fanfáry?"
Tato věta se týká Evropsky významné lokality (EVL) na levém břehu Malše za čističkou
odpadních vod. Tuto louku zařazenou do systému Natura 2000 jsme s přáteli na podzim
loňského roku pokosili a přitom jsme se snažili dodržet správný postup doporučený
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Můj článek byl poděkováním všem,
kteří pomohli.
Ano, po letech. Ale také zcela zdarma a ve svém volném čase. Vyhlášení EVL je nařízením
vlády a jeho plnění je tedy pro majitele pozemků závazné. Ti mohou navíc čerpat dotace od
AOPK ČR nebo od UE. Tím, kdo má zajistit splnění tohoto nařízení je obec. Navíc jsem v
poslední době zaznamenal pokusy se EVL zbavit úplně.
Pan starosta by také chtěl, abych uvedl, že jsem při psaní článku Krásný motýl použil
materiálů, které mi prostřednictvím komise pro životní prostředí a lesní hospodářství,
zapůjčil, a která se týkala EVL v katastru naší obce. Pro napsání tohoto textu však naprosto
postačily informace, které jsem získal z internetových stránek AOPK ČR, do kterých
můžete i vy nahlédnout na adrese: www.nature.cz
Petr Mikoláš ze Římova, psáno pro Římovské noviny, www.rimovske-noviny.cz

VÝSTAVY – GALERIE OBCE – „I“CENTRUM
30.4. Zahájení letní sezóny
Jakub Albín
Vojtěch Nárovec

obrazy
fotografie

vernisáž v 18.00 hod.

23.5. Jan Cempírek

fotografie

vernisáž v 18.00 hod.

13.6. Pavel Rožbout
Dagmar Mročková

obrazy – olejomalba
olejomalba

vernisáž v 18.00 hod.

04.7. Fotoklub Č. Krumlov

foto

vernisáž v 18.00 hod.

Otevírací doba:
květen – polovina června
od poloviny června, červenec

Pá 13.00-17.00 hod;
So, Ne 10.00 - 16.00 hod.
denně
9.00 – 17.00 hod.

MUZEUM ROUBENKA
Otevírací doba:
So, Ne,+ svátky
od června
Pá, So, Ne

10.00 - 12.00 hod.
10.00 - 12.00 hod.
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13.00 - 16.00 hod.
13.30 - 17.00 hod.

RŮZNÉ
30.4. Stavění májek v Římově i osadách
02.5. Položení kytice u pomníku padlých
04.5. Jarní římovská pouť. Mše svaté v 7.15 a v 9.00 hod,
slavnostní mše v 11.00 hod., celebruje P. Leo Kuchař z Vídně,
ve 14.30 hod. Svátostné požehnání
10.5. Oslava Dne matek v Dolní Stropnici
25.5. Den hasičů – 80. výročí založení, v partnerské obci Albrechtsberg (převzetí nového
hasičského auta). Srdečně jsou zváni i římovští občané.
26.6. Římovské pašije – Křížová cesta (závazek farnosti za ukončení moru v obci)
21.6. „Rakouské Dolomity“ (Leferer – Steinberge)
16.8. - 23.8. „Slovensko 2008“ (geografický střed Slovenska)
06.7. Letní římovská pouť. Oslavy farnosti a obce k významným výročím roku.
Setkání rodáků a přátel Římova.
01.-3.5. RALLYE Český Krumlov (2.5. přesuny závodníků přes Branišovice a Římov)

SPORT
Kopaná výsledky:
Přípravka: OS
T. Sviny
Římov
-

Římov
Olešnice

Mladší žáci: OP
Římov
Borek
Římov
-

Č. Dvory
Římov
Olešnice

Starší žáci: OP
Ševětín
Římov
-

Římov
Borek

1:0
3:0

Šálek 3

Dorost: OP
Římov
Včelná
-

Ševětín
Římov

4:3
2:2

Chovanec 2, Kápl, Gajdoš
Chovanec, Gajdoš

Muži: I.b
Římov
Frymburk
Římov
V. Brod

Č. Dvory „B“
Římov
Z. Koruna
Římov

1:0
3:0
0:0
3:1

Šafránek Zd.

-

11 : 0
5 :3

Džurbam 3, Drdák, Schneidra

7:1
1:8
15 : 0

Rob 6, Koupal
Rob 2, Koupal 2, Bláha 2, Doucha, Prokeš
Bláha 3, Koupal 3, Řežáb 3, Beran 2,
Rob 2, Čabelová, Prokeš

Šafránek J.
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Hokejbal
Letošní sezóna byla pro oba naše týmy celkem úspěšná. Tým TJ Sokol Římov VCHS B se
v Okresním přeboru AHbK ČR oproti loňskému roku posunul o jedno místo vpřed, a po
posledních úspěšných výsledcích nakonec obsadil devátou příčku.
Druhý tým, který letos hrál první sezónu v III. okresní soutěži skončil, po výhře v základní
skupině, na třetím místě nadstavbové části.
Do další sezóny bude již pokračovat jen jeden tým, který v příštím soutěžním období bude
hrát OP AHbK ČR. Statistiky hráčů a všechny výsledky našeho týmu od roku 1991 najdete
na http://www.rimov.cz/hokejbal/index.html, aktuální výsledky na http://www.rimovskenoviny.cz/sport

SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu 19. dubna se v hostinci Pod ořechem konalo setkání seniorů. Mladší i ti
skoro devadesátiletí měli mnoho společných témat k rozhovorům. Vystoupení žáků
římovské ZŠ vytvořilo příjemné zahájení společného podvečera. Senioři se shodli na
tom, že by se opět rádi setkali a to je nejlepší poděkování organizátorům této akce.
Tak příště opět na viděnou!
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