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ŘÍMOV

USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 19. 1. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s vyřazením nepoužitelného majetku obce tak, jak vyplynulo ze závěrečných návrhů
inventarizačních komisí obce v celkové výši 312.553,- Kč (některé nejvyšší
položky: speciální požární auto 202.290,- Kč; 3ks kontejnery 57.299,- Kč zametač +
příslušenství 25.054,- Kč a další drobnější majetek)
- s předloženým návrhem stavební komise o požádání finanční dotace na opravu
komunikací a to: průjezd návsí Dolní Stropnicí, části ulic v Římově - Průběžná
s přiléhající Nad Hřištěm, K Loučení a části Stropnické
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zakoupení nové multifunkční kopírky pro OÚ, zvláště za účelem vydávání
Informačních listů obce Římov
- probíhající přípravné práce (dokumentace) na akci Oprava střechy kulturního
zařízení - restaurace Malše (I. etapa) a vyhotovení zadávacích podmínek pro
budoucí dodavatele
- aktualizaci - sestavení hlavních úkolů Programu obnovy venkova obce Římov
pro období 2011 – 2014, které bylo odsouhlaseno na minulém zasedání
ZO
- předání finálních podkladů zpracovateli ÚP obce Římov Ing. arch. Stanislavu
Kovářovi pro zdárné dokončení dokumentace před závěrečným veřejným
projednáním
- výsledek hospodaření obce Římov za rok 2010 v celkové výši: v příjmech
10 085 400,- Kč (včetně úvěru 1 330 tis. Kč – přislíbená, očekávaná dotace na
opravu ZŠ), ve výdajích 9 689 990,- Kč. Výsledek hospodaření + 396.410,- Kč
- informaci předsedy komise životního prostředí a lesního hospodářství z jednání této
komise. ZO bere dále na vědomí návrh zabezpečení systému provozu sběrného
dvora
- společné informace starosty a předsedy stavební komise o návrzích stavební
komise k prioritní opravě a údržbě majetku obce týkající se zejména místních
komunikací

- informaci starosty o přijetí daru – Darovací smlouva k pozemku pč. 235/5, o výměře
579m2, k.ú. Římov Na Hájcích od dárce p. Vladimira Bekkera. Tato smlouva je
připravena k podpisu
- informaci o uspořádání Reprezentačního obecního plesu, který se uskutečňuje pod
patronací MS ODS v pátek 21. 1. 2011
- vědomí oznámení Krajského úřadu Jihočeského kraje o „závěrečném přezkumu
obce Římov, které se uskuteční dne 2. 2. 2011
- nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, které se s ohledem na úspory ponižují
- žádost p. J. M., nájemce Restaurace Malše, o možnosti proinvestovat část nájem
ného pro rok 2011
- ZO bere na vědomí informaci starosty z pracovní schůzky starostů měst a obcí Jiho
českého kraje s hejtmanem Jihočeského kraje a jeho zástupci
- konání Výroční členské schůze SČK v Dolní Stropnice

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 16. 2. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s předloženým záměrem hlavních investičních návrhů obce na období 2011-14
- s pokračováním akce zásobení vodou pro osadu Dolní Stropnice. Novým záměrem
obce bude prověření možnosti zásobení vodou z vlastního zdroje a to podzemním
vrtem a následnými rozvody
- s odprodejem pozemku parc.č.st. 207 k.ú. Dolní Stropnice, jedná se o pozemek
pod chatou č.e. 64 o rozloze 99 m2. Záměr prodeje bude zveřejněn.
- s odprodejem zast. pozemku parc.č.st. 25 (456 m2) a parc.č.12 (265 m2) k.ú.
Římov. Jedná se o obecní nemovitost ve středu obce Římova. Záměr prodeje bude
zveřejněn
- s návrhem starosty vstoupit v jednání se ZD Ločenice týkající se směny části
pozemku (komunikace od ulice Panské směrem do areálu ZD). V jednání
obec vstoupí i s majiteli přilehlých nemovitostí p. L.C, A.J a ing. Z.J. z důvodu
směny
či odkoupení části jejich PK parcel
- s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku
parc.č. 2168/0/1 k.ú. Dolní Stropnice, pod názvem p.N. –úprava NN
- s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře
menu pro E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k po
zemku parc.č. 235/2, 235/4, 258/20, EN235/22 k.ú. Římov, pod názvem Římov
K235/5 a 237 - garáže a p.H. –kabel NN
- s uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku parc.č. 3291/1,
3213 k.ú. Branišovice u Římova, pod názvem Branišovice
K1864/8, p. R.J. –
úprava NN

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Ve zprávě bylo
konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
- informace starosty obce z valné hromady SMO regionu Pomalší Na této schůzce se
uskutečnily nové volby a pro další volební období byli zvoleni jednatelé: Vladimír
Koupal, Mgr. Josef Klíma (starosta Velešína), Ing. Tomáš Šedivý (starosta Vidova)
- poděkování p. účetní L. Petrové za vedení celkového účetnictví
- poděkování svazku, ke kterému se přidává ZO, za Tříkrálové sbírky organizované
farnostmi: velešínské-svatojanské a P. T. Koňaříkovi ve farnosti římovské střížovské
- zprávu o stavu veřejného pořádku v územním obvodě teritoriu služebního obvodu
Obvodního oddělení policie Boršov nad Vlt.za rok 2010
- předloženou žádost p. L. S-K na znovu uzavření pronájmu tzv. kiosku na tábořišti
Hamr za účelem poskytování prodejní a hostinské činnosti a dále p. M. P. na místo
správce veřejného tábořiště Hamr
- informaci starosty, že obec opětovně vstoupila v jednání s p. A.M. , jež daruje obci
část pozemku pod chodníkem v ulici Školní dle předaného geo. plánu
- došlou zprávu – žádost o pomoc při řešení dopravní situace v osadě Hamr v nepře
hledném úseku u pily Hamr zejména v zimním období
- informaci starosty o blížícím se „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“, které se uskuteční
v noci z pátku 25. na sobotu 26. března 2011
- informaci Telefónica O2 Czech Republic a.s o připravovaném zrušení VTA v obci
Římov „U Kaple.“ u č.p. 106 z důvodu výrazného poklesu zájmu o tuto službu
- informaci o došlé korespondenci zaslané SMSČR, týkající se nepřiměřených kroků
České pošty a jejím úsilí ve věci týkající se optimalizace pobočkové sítě
- informaci starosty o došlé inspekční zprávě Základní školy a Mateřské školy Římov,
které proběhla 7 - 9. 12. 2010
- informaci o oznámeních o přerušení dodávky elektrické energie společností E.ON
v Římově a osadách ve větším rozsahu hlavně v první polovině března 2011. Dopo
ručuje se občanům sledovat upozornění a vývěsky týkající se těchto přerušení
- návrh na opravu pomníku - hrobu Čestného občana obce Pátera Šimona Haláčka
a to ke 100. výročí jeho úmrtí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V úterý dne 1. března bude v celém Římově od 8:00 hod. cca do 15:00 hod.
vypnut elektrický proud z důvodů nutných oprav vysokého napětí a trafostanic.
V osadě Dolní Stropnice bude vypínán elektrický proud postupně v době 1.3. - 4.3.,
7.3. - 9.3. Bližší informace na plakátcích E.ON.

V sobotu 9. 4. se uskuteční sběr nebezpečných odpadů, např. ledničky, televizory,
barvy, atd.

SČÍTÁNÍ LIDU 2011
Není třeba dlouze vysvětlovat význam sčítání lidu. Všechny získané údaje slouží
nejen pro hodnocení dlouhodobého rozvoje země, pro mezinárodní srovnání, ale
především pro potřeby státní správy, každé obce, výzkumné a vědecké instituce a v
dnešní době i pro podnikatelskou sféru.
Sčítacím datem je noc z pátku 25. 3. na sobotu 26. 3. 2011. Od vzniku ČSR r. 1918
se jedná již o deváté sčítání. Sčítání je povinné ze zákona pro každého občana.
Poslední sčítání se uskutečnilo v r. 2001. Pro Váš přehled trochu čísel.
Římov:
675 obyvatel trvale žijících, 25 osob dočasně přítomných
Římov 509 osob, 145 trv. obydl. domů, Branišovice 74 – 25, Dolní Stropnice
64 – 24, Dolní Vesce 2 – 1, Horní vesce 4 – 3, Kladiny 22 – 8.
Domů celkem 282 z toho trv. obydleno 206, bytů 281 trv. obydleno 258.
Mužů 345, žen 330, ekonomicky aktivních 47,1%, národnost česká
650,statní 9, nezjištěno 16, věřící 46,8%, bez vyznání 40,9% , ost. nezjištěno.
V roce 1991 obyvatel 768 (- 86 tehdy ještě Mokrý Lom, Lahuť, Polžov), tj.
Římov 682. V r.1996 počet obyvatel 646, v.r. 2006 obyv. 722, současnost 2010 – 11 zatím
neověřeno 816 obyvatel.
V. K.

SBĚRNÝ DVŮR
Zastupitelstvo obce se na jedné ze svých posledních schůzek domluvilo na znovu
uzamčení brány sběrného dvora a na jeho oplocení. Během března a nejpozději k
1. dubnu tohoto roku bude příjezdová cesta opatřena závorou. Otevírací doba
sběrného dvora, kdy se bude moci za přítomnosti služby přivézt a roztřídit sběr do
kontejnerů, je stanovena vždy na sobotní odpoledne mezi 14 až 16 hodinou. Podle
zkušenosti z prvních týdnů bude tento čas později případně upraven a rozšířen, aby
lépe vyhovoval vašim potřebám. Po předběžné domluvě s obcí bude i nadále možné
výjimečně otevřít i mimo tuto dobu. Sběrný dvůr musí v první řadě sloužit
obyvatelům našich osad. Chceme tímto opatřením zabránit tomu, aby byl odpad
svážen ze širokého dalekého okolí. A snad i časté návštěvy sběratelů kovů by mohly
být do jisté míry omezeny. Počítá se i s častějším odvozem „železného“ šrotu.
Osobně bych byl rád, pokud by se podařilo v areálu sběrného dvora na vhodném
místě zřídit kompost, kde by se využila tráva a listí z místních zahrad.
Petr Mikoláš ze Římova

Nabídka

Redakce těchto listů nabízí možnost zasílání Informačních listů obce Římov a to ihned po
vydání na Váš E-mail. Váš zájem kontaktujte na adresu koupal.vlad@volny.cz

Z E Š K O L N Í C H L AV I C
Poděkování
Obecní úřad a vedení ZŠ děkuje touto cestou manželům Se. a Sv. Fendelovým za
věnovaný dar ZŠ. Jedná se o hlavní výhru televizor Hundai 48cm z Reprezentačního
obecního plesu. Maželům Vl. a El. Bekkerovým za věnovaný počítač pro výuku žáků
v ZŠ. Zpětně děkujeme všem rodičům žáků za finanční dary na dovybavení MŠ a ZŠ.
Děkujeme firmám: Truhlářství p. Máchy, p. Kohouta, Stavebním firmám J. Prokeš,
V. Prokeš, Instalaterské práce M. Hossenseidl, Tesera p. P. Vobr, firmám Služeb, Obchodu
a všem dalším i mimořímovským firmám za dary a zohlednění cen za poskytované služby.
Děkujeme všem rodičům a příznivcům za veškerou pomoc a snahu k udržení školství v
naší obci Římov.
V.K.
Zápis do 1. třídy
Vážení spoluobčané, čtenáři,
na konci měsíce ledna proběhl v římovské ZŠ
zápis našich předškoláčků. Někteří ani
nemohli dospat, jiní zase ještě netuší, jak velký
maratón je v budoucnu čeká. Jsem velmi rád,
že jsme mohli s paní ředitelkou po delší době
konstatovat, že se nám po delší době u zápisu
opět sešlo hodně dětiček. Celkem se
v doprovodu svých rodičů zúčastnilo 8 dětí,
z toho asi 6 dětí nastoupí od září (jelikož jsou
zde i pozdně narození a odklady).
Ti, kdo se svými dětmi přišli, mně jistě
dají za pravdu, že i vlastní průběh celého
zápisu byl pojat velmi netradičně a asi všechny překvapil. Paní vychovatelka H. Malátová,
která zde zastupuje nemocnou vychovatelku p. H.Novákovou, se opětovně předvedla jako
skvělá organizátorka a společně s paní ředitelkou M. Kalinicsovou pojaly tento, pro děti
slavnostní okamžik, tak nějak nenásilně, aby přechod z hraní na budoucí povinnosti byl
pro děti spíše zase hrou.
Musely samozřejmě předvést své znalosti, dovednosti a to za pomoci svých
budoucích spolužáků, kteří se převlékli za pohádkové bytosti a samy děti vyzkoušeli.
Takže ve finále to nebylo jenom formální zkoušení v lavici, ale procházka po celé škole,
kde musely děti svoje znalosti prodat tak, že ani nepoznaly, že jsou zkoušeny.
Poděkování za přípravu našich nejmenších patří také učitelkám v MŠ, že se jejich
práce s předškoláky zúročila a děti předvedly v praxi to, co se vše ve školce naučily.

V úplném závěru tohoto článku bych rád jako starosta obce a rodič jednoho
budoucího prvňáka poděkoval všem rodičům, co přivedli svoje děti do naší hezky
opravené a stále se modernizující školy, a věřím, že tento vzrůst je příslibem na další léta.

Rozbor hospodaření obce Římov za období I. až XII. 2010

Mám také i pochopení pro ostatní rodiče, kteří z důvodu dojíždění do zaměstnání
mimo obec raději volí schůdnější cestu a své děti umisťují blíže svému pracovišti.
Snahou obce je tuto klasickou venkovskou školu udržet, neustále vylepšovat jak
z hlediska vzhledu, tak i po vyučovací stránce a pomalu se přibližovat větším školám a
městskému trendu.
Děkuji a přeji i za Vás všem našim novým prvňákům, ať vykročí tou „pravou“.
Ing.Miroslav Slinták

BLÍŽÍ SE JARO
Blíží se jaro a s ním kolony vozů mezinárodní nákladní dopravy (TIR). Ne že by
nejezdily kamiony i přes zimu, ale je jich přece jen podstatně méně.
Suché cesty a GPS navigace jejich řidiče spolehlivě přivedou na nápad zkrátit si cestu
po silnici II. třídy přes Římov. Myslím, že je na čase podniknout proti stále
narůstajícímu počtu nákladních automobilů některé kroky. Nejen jednou za čas
upozornit na naši situaci krajské úředníky, ale upozorňovat je prakticky stále.
Podpořit záměry vlády, která přislíbila (ale to slibovaly i vlády předešlé...), že i na
silnicích nižších tříd bude zavedeno mýtné a že obnoví přepravu kamionů přes
Českou republiku na podvozcích Českých drah.
A samozřejmě se spojit s ostatními, stejně postiženými, obcemi na této trase a připojit
se například ke sdružení Dopravní federace ( http://www.dopravnifederace.cz/), která se
tímto problémem zabývá v rámci celé ČR a hledá inspiraci a vhodná řešení i v
zahraničí.
Je samozřejmě nutné rozlišovat, kdy jde o tzv. „dojezd“, přivezení nákladu do
blízkosti naší obce, a kdy si jen řidiči vozů TIR zkracují cestu po silnicích nižších
tříd. Jsem přesvědčen, že ve většině zemí Evropy jim není umožněno se po
takovýchto cestách pohybovat. Ve svých vozech jistě vezou i zboží, které denně
využíváme, ale to neznamená, že by se jeho přeprava měla uskutečňovat na úkor naší
bezpečnosti.
Petr Mikoláš ze Římova

KRONIKA
Zaznamenáno v knize PAMÁTNÍ pro obec Římov založené r. 1850
zpětně popsání r. 1811
Poutě: Jak ve far. pam. knize zaznamenáno, byly toho času silné poutě. Roku 1811 na
nalezení sv. kříže přišlo na 6 000 lidí, na letnice nejvíce Moravanů (v úterý
svatodušní) 9000, na navštívení P. Marie 3 000, pak na Narození P. M. přišlo tisíc, na
povýšení sv. kříže 7000.
Ceny potravní – Po finančním patentu – Drahota:
V těchto odstavcích je rukopis velmi nečitelný. Jsou zde popsány ceny obilí, piva
atd. 13. března t.r. Vyšel finanční patent (smutné paměti) jímž papírové peníze –
bankozettle byly sníženy na 1/5 své ceny. …...
Drahota byla v důsledku velkého sucha a tím neúrodou...... někteří ani nesklidili tolik, co
zaseli. …...
Pozn. redakce:Římova se dotkly Napoleonské války, když tu na přelomu let 1799/1800
přezimovalo ruské vojsko a o rok později tudy protáhla rakouská armáda, tak nepřímo tím,
že Rakousko ve snaze zbavit se obrovských dluhů rozprodávalo nemovitý státní majetek.
Roku 1801 došlo i na Římov, který se prodejem ve veřejné dražbě dostal do rukou majitele
krumlovského panství, knížete Josefa ze Schwarzenbergu. O desetiletí později, v r. 1811,
nastaly následkem válečných událostí a rakouského státního bankrotu velká drahota a
nedostatek.
Nedostatek vody: Sucha ta způsobila též veliký nedostatek vody, studně vyschly, tak že
obyvatelé na mnohých místech i hodinu cesty daleko pro vodu museli chodit. V Římově
jen dvě studně zachovaly vodu. Ta obecní na návsi, před kovárnou (dnes před obchodem
U Koupalů) a pak studně nahoře v hospodě Borového (zde se nyní fara nachází). Ostatní
byly suché, tak že museli sedláci pro vodu dobytku do rybníka u cesty do Krasejovky.
(Zámecký též zvaný Kyselák)
V.K.
Slavnostní otevření HOTELU MALŠE – psal se 7. květen 1961
Nejprve trochu z historie: v roce 1883 zastavila
majitelka zámku p. Josefina Lorenzová provoz římovského
pivovaru. Budova pivovaru pocházela pravděpodobně z r.
1612 a vařilo se v ní (jak je uvedeno v kronikách)
kvasnicové pivo, z něhož se naši předkové bujaře
posilňovali. Po zrušení pivovaru se pivo do Římova začalo
dovážet – českobudějovické, krumlovské, třeboňské. Bylo
již popsáno v dřívějších Info listech a tak jenom krásné a
pochvalné konstatování tehdejšího kronikáře „Tak máme zde samé dobré pivo, kdežto
jinda v tento čas bývala jen břečka“. Již roku 1887 došlo v prostorách někdejšího
římovského pivovaru ke zřízení restaurace „Na Zámecké“, později známé jako hostinec U
Kroupů, s vlastním sálem, kde se scházela lepší společnost. Byly pořádány plesy a
divadelní představení.

Nyní již k zápisu z knihy“Paměti obce Římova“ zal. v r. 1963, kde tehdejší kronikář p. V.
Cvrček zpětně zapsal r. 1959 - zahájení prací a r.1961
Otevření nového pohostinství
Dne 7. května t.r. 1961 v odpoledních hodinách je
slavnostní otevření nového pohostinství. Této místní
slavnosti jsou účastněné, jak místní složky MNV, místní
dohlížecí výbor Jednoty – který se nevalnou měrou
zasloužil, že se hotel stavěl, zástupci LSD Jednoty v Č.
Budějovicích se sídlem v Týně n.Vlt., předseda ONV z Č.
Bývalý hostinec U Kroupů
Budějovic apod., za velké účasti, jak místního, tak okolního
obyvatelstva. Každý chce zhlédnout nové moderní pohostinství, které reprezentuje naši
obec.
Sál hotelu je moderní, dosti velký, ale naprosto
nelze pojmout ty, kteří na jeho otevření přišli. V
rytmu hudby začalo bujaré veselí a bujaří se ještě v
ranních hodinách. I když se na první pohled zdá, že
hotel nemá vady, ani chyby, při kolaudační komisi se
přišlo na mnoho nedostatků, ba možno říci,
stavebních zmetků, které se budou muset dodatečně
odstraňovat a doplňovat (řada od 15. 9. 1959 (po
podzimní pouti) a vyžádala si nákladů v částce 1 300
000,v pohostinství je III. tř.
Hostinský
Jan Kč.
KroupaCenová
v parku před skupina
hostincem U Kroupů
Jejím prvním vedoucím je s. Arnošt Dvořák z Dubného. Dosavadní prozatímní
pohostinství u Týmalů, které i nadále mělo sloužit svému účelu, se uzavírá a jeho místnosti
budou sloužit jako soukromé byty.
V. K. + M. B.

SPORT
Zimní příprava fotbalistů Sokola!
V neděli 9. 11. začali s tréninkem hráči A mužstva i dorostu v tělocvičně velešínské
základní školy, kde bude probíhat pravidelně každou neděli, až do začátku soutěží obou
mužstev.
Kondiční tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek od 18.00 na fotbalovém hřišti.
V březnu římovské fotbalisty čekají venkovní přípravné zápasy. Naši dorostenci už mají za
sebou utkání v hale proti velešínskému dorostu. Žáci by měli začít svoji přípravu na konci
března, přesný datum stanoví trenéři.
Stále probíhá nábor hráčů všech věkových kategorií a zájemců o trenérskou činnost
u našich oddílů. V případě zájmu volejte : Koupal Josef - +420723413150
Koupal Vít - +420775936139
Těšíme se na spolupráci s Vámi i vašimi dětmi!
Sportu zdar
T. K.

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 15. ledna se uskutečnil
další turnaj ve stolním tenise. V sále
restaurace Pod Ořechem se celkem
šestnáct hráčů a hráček zúčastnilo
zápasů ve skupinách, které rozhodly o
nasazení do vyřazovacích bojů. Ve
finále zdolal Karel Řepa z Českých
Budějovic 4:2 na sety vítěze posledních
dvou turnajů, římovského Petra Fialu.
Na třetím místě skončil Jiří Rytíř, čtvrtý
se umístil Jaromír Kubíček.
Petr Fiala (na snímku vlevo) ve finálovém utkání s Karlem Řepou.
Petr Mikoláš ze Římova

KuličkyJáda 2011
V sobou 7. května od 14:30 hodin bude na římovském fotbalovém hřišti zahájena
KuličkyJáda 2011. Turnaj je určen pro malé i velké. Vlastní kuličky ani důlek si nenoste,
bude zajištěn oficiální důlek i hrací kuličky a také ceny pro nejlepší hráče.
Turisté TJ Sokol Římov
Připravují pro rok 2011 tyto zájezdy:
18. 3.
koupání lázně Bad Füssing, zimní termíny listopad a prosinec
16. 4.
Křemešník , Želiv, Blaník
27. - 29.5. „Uherskohradišťsko“: Velehrad, Buchlovice, Uherské Hradiště, Moravsko –
Slovenské pomezí Velká Javořina, Hluk (ubytování v turistické ubytovně)
„Vlčnov – Jízda králů“
10. - 19.6. „Toskánsko“: cykloturistika střední Itálií a pobřežím Tyrhénského moře
(www.cksaturn)
25. 6.
„Loferer Steinberge – Loferské Dolomity“: Grosses Ochsenhorn 2513m,
Maria Kirchental, Seisenbergská soutěska, jeskyně Lamprechtshöhle
17. - 21.8. „Hrubý Jeseník“: (ubytování na Rejvízu), vycházky: okolí lázní Jeseník,
hřebenovka přes Vysokou Holi, pásmo Orlíku, biskupská kupa – přechod do
Polska, Kralický Sněžník
10. 9.
„Schladminger Tauern“: Deneck 2433m, jezera Oberer a Mittlerer
Kaltendachsee nad chatou Kaltenbachalm
1.10.
„Groser Riedelstein“: 1133m, Walhala, „Řezno“
22.10.
Podzimní toulky
V. K.

BOHOSLUŽBY
Květná neděle 17.4. v 8,30 hod. žehnání ratolestí a průvod
ve 13,00 hod. Křížová cesta – zpívané Římovské pašije
Svatý týden – Velikonoce
− 21.4. Zelený čtvrtek
18,00 Večeře Páně
− 22.4. Velký pátek
12,00 Křížová cesta
18,00 Velkopáteční obřady
− 23.4. Bílá sobota
18,00 Bohoslužba Vzkříšení
− 24.4. Hod Boží velikonoční
8,30
− 25.4. Pondělí velikonoční
8,30 Mše svatá
Termíny poutí:
− 8.5. Jarní
ke cti „Nalezení svatého Kříže“
− 3.7. Letní
ke cti „Navštívení Panny Marie“
− 18.9. Podzimní ke cti „Povýšení svatého Kříže“

KALENDÁRIUM
6. 3.
8. 3.
19. 3.
26. 3.
2. 4.
9. 4.
9. 4.
21. 4.
25. 4.
29. 4.
30. 4.
6. 5.
8. 5.

Dětský maškarní karneval
Restaurace Malše
Tradiční římovské masopustní úterý
Restaurace Malše
Sportovní ples Restaurace Malše
Restaurace Malše
Taneční zábava 20,00 h.skup. RAIN
Hostinec Pod Ořechem
Vítání novorozenců
Zasedací sál OÚ
Setkání seniorů
Hostinec pod Ořechem
Sběr nebezpečného odpadu (bližší informace budou na plakátcích)
Zelený čtvrtek od 18:30 „Řehtání, klepání na památku umučení Páně“ (dětí),
až do 23.4. Bílé soboty do 18:00 hod.
Velikonoční pomlázka – koleda (mládenci)
Zahájení letní činnosti „I“ Centra a Galerie obce
Stavění májek v obci a osadách
Taneční zábava k 50. výročí otevření Restaurace Malše
Pouťové posezení při muzice 14:00 h.
Hostinec Pod Ořechem

MUZEUM ROUBENKA, stálá výstava „Římovské mašinky“
otevřeno Pá – Ne od 22.4. Informace, hromadné objednávky p. Gerhard Höchtl
tel. 723 367 315 (nutná znalost NJ)
„I“ CENTRUM – GALERIE OBCE – výstavy
29 .4. Josef Balek – obrazy
Otevírací doba Pá – Ne info. 387 987 105 info.rimov@emaail.cz
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