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ŘÍMOV

Na jaře, když se příroda pomalu
probouzí ze zimního spánku, je ten
správný čas, abychom načerpali
novou životní energii, která nám
přináší radost, spokojenost a
dobrou náladu!
Radostné Velikonoce a krásné jaro
Vám přeje
zastupitelstvo
USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 16. 3. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s předložením novel obecně závazných vyhlášek č. 1/2011, kterou se stanovuje
úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě, a č. 2/2011 o místních
poplatcích
- se zhotovitelem opravy hrobového místa P. Šimona Haláčka - čestného občana obce
Římov - s firmou Jantar Jan Tvaroh – výroba pomníků
- s prodejem pozemku parc. č. st. 207 o výměře 99 m2, k.ú. Dolní Stropnice obec
Římov, pro pana M. K. Pozemek je zastavěn rekreační chatou
- s odprodejem zast. pozemku parc. č. st. 25(456 m2) a parc. č. 12(265 m2) Římov
- s odkoupením parc. pč 40, k.ú a obec Římov, hřiště, o výměře 11 801 m2,
z vlastnictví TJ Sokol Římov za účelem využití též jako školní hřiště
- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro E.ON Č. Budějovice, k pozemku parc. č. Pk2085/1,d1 a 2168,d2
zapsané na LV č.1 k.ú. D. Stropnice, pod názvem kabel NN-pí.M.
- se zakoupením věcných dárků pro novorozence k připravované akci “Vítání
občánků“ narozených v roce 2010 a 2011, které se uskuteční 2. 4. 2011
- s úhradou občerstvení a hudební produkce na setkání se seniory, které se uskuteční
9. 4. 2011
- s rozdělením hospodářského zisku MŠ a ZŠ Římov za rok 2010 v celkové výši
418,28 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- zprávu o výsledku každoročního vyúčtování nákladů a výnosů dle „smlouvy
o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu“ za minulý hospodářský rok
- informaci o průběhu již podaných, tak i v nejbližší době plánovaných žádostí
o granty z Programu POV včetně grantů vypsaných úřadem Jihočeského kraje
v průběhu měsíce února 2011
- informaci o podané žádosti o finanční grant TJ Sokol Římov na modernizaci
stávajících sportovišť- odvodnění a rekonstrukce plochy bývalého ZS s využitím
na tenis a volejbal
- informace starosty ze schůzky na odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV.
Jednotlivé drobné nedostatky z kontroly Obecně závazných vyhlášek č. 1/2010 a
č. 2/2010 byly ústně projednány a byla nabídnuta metodická pomoc. Na příštím
zasedání ZO budou předloženy novely těchto vyhlášek č. 1/2011 a č. 2/2011.
- informaci starosty o blížícím se „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“
- informaci starosty o proběhnuvších maškarních bálech jak našich nejmenších,
který se uskutečnil 6. 3. 2011, tak masopustního veselí dospělých 8. 3. 2011
- informaci společnosti Marius Pedersen o připravovaném sběru nebezpečných od
padů, který se uskuteční v sobotu 9. 4. 2011
- informaci o konání sběru kovového šrotu hasičů v Římově dne 16. 4. 2011
- informaci o oznámeních o přerušení dodávky elektrické energie v Římově
- informaci o došlé žádosti o provedení prací a oprav MŠ Římov na nadcházející
období, tak jak byla předána vedoucí učitelkou MŠ. Jednotlivé práce budou dle
svých priorit a po dohodě s ředitelkou MŠ a ZŠ postupně řešeny
- informaci předsedy komise ŽP p. Mikoláše o dopravní situaci v obcích viz čl. v
inf. listech č. 2/11„ Blíží se jaro“. Ten byl odeslán i sousedním obcím, které jsou
postiženy tímto problémem.

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 13. 4. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
bez výhrad s celoročním hospodařením obce za rok 2010 a závěrečným účtem,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Dále souhlasí
s předloženou výroční zprávou obce Římov za rok 2010 dle zákona č.106/1999 Sb.
dle zákona č.106/1999 Sb.
- s návrhem na provedení rozpočtových změn – rozpočtová změna č. 1/2011
- se zhotovitelem opravy-výměny střešní krytiny (KD) Restaurace Malše z Programu
POV etapa. Realizaci provede firma střechy M.K. z Besednic v 09/ 2011
- s novelami obecně závazných vyhlášek č. 1/2011, kterou se stanovuje úhrada
vodného a stočného ve dvousložkové formě a č. 2/2011 o místních poplatcích
(cenová výše byla již schválena 12/10, zůstává nezměněna)
- s odprodejem zastavěného pozemku parc. č. st. 25 (456 m2), zast. plocha a
parc. č. 12 (265 m2), zahrada, k.ú. a obec Římov. Byly posuzovány tři obdržené
žádosti: Farní úřad v Římově, p. R.L. a p. J.R. se sleč. Z.T. Bylo rozhodnuto
o odprodeji pozemku jako celku.
-

-

Prodej se rozhodl až v druhém kole tajné volby poměrem hlasů: 6 : 2 : 2 pro p. J. R
a sl. Z.T. ZO souhlasí s odprodejem v ceně 700,- Kč/ m2.
se směnou a částečným odkoupením pozemku p. č. 23/1 cca 200m2 v k.ú. Římov.
Tento bude použit při směně s pozemkem v obecní komunikaci, který je
v soukromém vlastnictví.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace o blížící se jarní římovské pouti a jejím zabezpečení v obvyklém pořádku
- informaci o uzavření sběrného dvora ke dni 10. 4. 2011 a jeho provozování
s otevírací dobou vždy každou sobotu v odpoledních hodinách 13:30 – 16:00 hod.
- informaci o proběhnuvší schůzce v osadě Hamr za účasti Policie ČR, odboru
dopravy Magistrátu města Č. B. a občanů osady Hamr. Účelem schůzky bylo
zvýšení bezpečnosti při průjezdu osadou v nepřehledném místě v blízkosti pily.
- informaci místostarosty V. K. týkající se dodržování veřejného pořádku, rušení klidu
v obci a v chatových osadách ve dnech pracovního volna a svátcích
- informaci o nadcházejících akcích v měsících květnu a červnu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pochopení a ohleduplnost vůči sousedům
Obecní úřad v Římově upozorňuje a vyžaduje dodržování veřejného pořádku v obci a
v chatových osadách ve dnech pracovního klidu (viz Obecní vyhl. č. 3/02 O čistotě
veřejných prostranství, ochraně ŽP a veřejného pořádku v obci). Naši rodiče a
prarodiče vždy ctili dny sváteční, dny pracovního klidu, snažme se tento zvyk ctít i v
dnešní době. Rozhodnutím ZO a v uváděné vyhlášce je mimo jiné ustanovení:
Nerušit nadměrným hlukem. Za nadměrný hluk je považováno např. řezání dřeva
cirkulační, nebo motorovou pilou, úmyslné popojíždění (túrování) motorových
vozidel, užívání jiných nadměrně hlučných přístrojů, hlasitost reprodukované hudby
atd. Z toho vyplývá, že tato činnost je povolena ve všední dny od 8:00 hod. do
setmění, v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. V sobotu odpoledne, v neděli a ve dnech
pracovního klidu je tato činnost zakázána. Občasné výjimky tvoří výstavba RD,
nejnutnější havarijní stavy, vyhlášené dny jarního a jiného úklidu.
Děkujeme za Vaše pochopení.
V.K.

SBĚRNÝ DVŮR
provozní doba:

sobota:

13:30 – 16:00 hodin

Kontakty:

telefon:
telefon:

723 109 052
387 987 236

obsluha sběrného dvora:
OÚ Římov:

Rád bych všechny zájemce o odvoz sběru do dvora požádal o jeho předběžné
roztřídění a stejně tak o třídění na místě samotném. Třídí se sklo, plasty, papír a kov.

Po předběžné telefonické domluvě bude možné zpřístupnit Sběrný dvůr i mimo provozní dobu.
Petr Mikoláš ze Římova

Z E Š K O L N Í C H L AV I C
Ve dnech 13. - 14. dubna 2011 proběhl v naší MŠ den otevřených dveří spojený se
zápisem dětí do MŠ pro rok 2011/2012. Do základní školy v letošním roce přejde 7 dětí.
U dvou dětí se rodiče ještě rozmýšlejí. Pro nastávající školní rok se v těchto dnech hlásí do
MŠ 30 dětí. Přestože obec Římov v předloňském roce vybudovala novou třídu s počtem
20 míst a tím zvýšení kapacity z 25 míst na 45 míst, je tento počet pro současný a následný
ročník nedostačující. Ne všem rodičům může být vyhověno. Přijato může být pouze
10 dětí. Jsme rády a těší nás, že je o naše zařízení ze strany rodičů i dětí zájem. Ze zákona
dostávají přednost děti předškolního ročníku. Řadě zájemců mimo naší obec nebude moci
být vyhověno. I tak čeká výběrovou komisi přetěžký úkol.
Učitelky MŠ

Z HISTORIE OBCE ŘÍMOV
Vážení čtenáři, děkuji vám touto cestou za příznivé ohlasy za články z kroniky –
historie naší obce. Pokusím se vám opět vypsat z historických záznamů některé
zajímavosti. Dnes vás však poprosím o vaši představivost, o malé zamyšlení, jak asi
vypadal Římov před 190 lety. To jest rok 1821.
V tomto roce kupuje římovský zámeček Josef Spatzierer. Tento tzv. Římovský statek
vlastnil do r. 1844, kdy ho musel odprodat pro velké zadlužení. Následně ještě přišlo velké
krupobití a tím neúroda. Pan statkář nebyl po svém působení v Římově zrovna nejlépe
hodnocen. Přesto léta, která působil v Římově, přinesla obci mnoho dobrého. Spatzierer
rozprodával půdu poddaným, kteří si podél cesty od Velkého Piláta dolů ke mlýnu
vystavěli řadu nových domků. Této části Římova se dostalo krásného názvu Betlém. Nad
schody vedoucími k řece, nechal postavit velký dům později zvaný (Hassovec) a
Hermanovec. V tomto domě poskytl byt svému správci. Samotnou zahradu přikázal
obehnat zdí. A nyní využijte svoji představivost. Cesta na Třeboň vedla od Loučení, kde
byla křižovatka cest, tyto si dovolím nazvat krumlovská, budějovická a krasejovská.
Krumlovská vedla nahoru dnešní Panskou a částí Průběžné ke kapli Svaté Trojice (v areálu
ZD), kde se rozdvojila na krumlovskou dále na Dolní Vesci a velešínskou údolím v
Želivech směrem na Horní Vesci. Budějovickou cestu kopírují kaple Křížové cesty až k
Zahradě Getsemanské a dále k Hamru. Třeboňská cesta vedla na náves, která se tehdy
nacházela před dnešním muzeem Roubenka. Zde byla umístěna socha
sv. J. Nepomuckého. Odtud se táhla hluboká strouha, která byla později zavezena při
výstavbě nové silnice. Na části této strouhy byl vystavěn dnešní dům u Koupalů, a to z
bývalé kovárny u Káparů. Tato byla pravděpodobně otočena směrem na výše popsanou
náves před Roubenkou. Na dolní zavážce strouhy stojí dnes část salonku, sál a
soc. zařízení restaurace Malše. Strouha procházela dále pod Soudní branou až do řeky
Malše. Domky v části od restaurace až po Pekařství u Martínků rovněž neexistovaly.
Nacházela se zde popisovaná třeboňská cesta, která vedla strání až před Velký Pilát. Proto
je tato kaple dnes vlastně otočena zády k hlavní cestě. Z těchto důvodů musela být otočena

i následná kaple č. 18 Na Ježíše vložen kříž (v Hermanů zdi). Cesta za Velkým Pilátem se
rozdvojila, a to na cestu ke mlýnu a cestu na Třeboň přes pole směrem nad dnešní most,
kde se nacházel brod přes Malši. Na této cestě někde v místech uprostřed polí stávala
kaple č. 13 U Annáše, později přenesena k toku Malše.
Nyní zpět k panu statkáři. Ten nechal v r. 1823 z někdejší kaple Božího hrobu (možná
původně návesní kaple), postavit dům č. p. 2 u Heidingerů, dnešní sídlo Obecního úřadu.
Poblíž mostu při silnici na Komařice vybudoval dům č. p. 51 u Fürstů, dnes u Persanů. V
popisované době sídlili lokalista a učitel ve stísněných prostorách zámečku, kde se
nacházela i učebna. Spatzierer pro ně dal r. 1830 upravit někdejší hostinec Jana Borového
na lokálii a školu. Tento objekt dnes slouží jako Farní úřad. V této době probíhala výstavba
koněspřežky z Č. Budějovic do Linze. Spatzierer využil této příležitosti a poskytl v letech
1824-25 jejímu tvůrci, Ing. Fr. Ant. Gerstnerovi, ve svém zámečku prostory k umístění
projekční kanceláře. A tak první významné listiny k této stavbě pocházejí ze Římova.
Kopie můžete zhlédnout v muzeu koněspřežky v Roubence.
Velkou snahou Spatzierera bylo dostat vedení trasy koněspřežky přes Římov. Stavitel
Gerstner se však nemohl vyrovnat s terénním stoupáním již od Plava. Spatzierer dosáhl
alespoň toho, že koněspřežka se dotýkala římovského katastru v místech dnešní železniční
zastávky Holkov, dlouho zvanou Holkov – Římov. Zdařilým podnikem Spatzierera se
stala, jakoby náhražkou za koněspřežku, výstavba nové silnice, a to v celku rovné od
Svinců až po Pašínovice. Nutno podotknout, že i k nelibosti sedláků, kterým tak byly
rozděleny pozemky napříč na dvě části. Stalo se r. 1836. Tato silnice tak oslavuje svých
175 let. Silnice od mostu směrem Hamr a České Budějovice, pod Andělem, byla
postavena mnohem později. Nové silnici přes Římov musela z části ustoupit kostelní a
hřbitovní zeď.
Jak jsem se již zmínil, došlo k zavezení strouhy a tím vznikla nová náves před
kostelem, kam nechal přenést sochu sv. J. Nepomuckého. Ještě v r. 1836 nechal postavit
dům pro lékaře, místo přidělil Václavu Smutnému. Kromě toho, že z valné části financoval
výstavbu silnice, plnil si své povinnosti vůči farnosti, a to vybudováním lávky pro farníky
z Branišovic, Kladin a Lahutě. Podílel se na opravách kostela, kaplí a zakoupením nutného
inventáře pro kostel. Z další výstavby lze ještě zmínit tři nové domy v místech zvaných
U Rybníka (Kyseláku). Jeden z domů byl v 50 letech zpustošen a později odstraněn. V této
době se postavila ještě řada domků a mnoho domků bylo pěkně opraveno.
Jak už jsem psal na začátku, byl na druhé straně Spatzierer údajně člověkem nevalné
pověsti, který si často půjčoval finanční obnosy a neměl na splácení dluhů. Špatně platil
dělníky a sliboval mnohdy, co nemohl splnit. Navíc nevedl žádné písemné záznamy a
účetní záležitosti zanechal v nepořádku. Tehdejší lokalista o něm tyto a jiné skutečnosti
dosti s nelibostí napsal. Mimo jiné si též postěžoval, že ač sám ženat, splodil s jinou
svobodnou ženou ze Římova šest dětí. Jeho činy, nadhled, elán a veškeré jeho konání nám
připomíná mnoho dnešních lidí pohybujících se v podnikatelské sféře.
Nekoluje náhodou v některém ze starousedlíků jeho krev?
Použitá literatura:

Kronika obce, Římov historie … D.Kovář 1998,

Římov poutní místo ….. Em Drobil 1903
V. K.

S P O RT
Rozlosování jaro 2011
Muži: III. Třída skupina B
Kolo
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

den
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

datum
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
15.5.
21.5.
28.5
4.6.
11.6.
18.6.

odjezd
Římov – D.Voda B
AKRA Č.B. – Římov
Římov – Mladé B
Štěpánovice – Římov
Římov – T.Sviny B
K.Újezd B – Římov
Římov – Boršov
Hodějovice – Římov
Římov – Č.Dub
Planá – Římov
Římov – Včelná

9:00
9:30
15:30
15:30
15:30

začátek
16:30
10:30
17:00
11:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

podzim
0:0
3:1
3:2
1:1
1:3
3:1
0:4
1:1
1:1
0:1
1:2

jaro
1:1
2:1

začátek
10:00
10:00
14:00
14:00
14:00

podzim
1:2
1:5
6:1
1:1
1:0

jaro
6:2
3:2
3:2
5:0

14:15
10:00
17:00
10:00
15:00
10:00
10:00

4:1
1:5
4:0
1:3
3:1
1:1
0:3

Dorost: III. Okresní přebor
Kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

den
SO
NE
SO
NE
SO

datum
26.3.
3.4
9.4.
17.4.
23.4.

NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO

8.5.
14.5.
21.5.
28.5.
5.6.
11.6.
18.6.

odjezd
Římov – Temelín
Včelná – Římov
Římov – Č.Dub
Bukovsko – Římov
Římov – Velešín
VOLNO
K.Újezd – Římov
Římov – Borek B
Zliv – Římov
Římov – N.Hrady
Boršov – Římov
Římov – Ševětín
Pištín – Římov

9:00
12:30
13:00
15:30
14:00
8:30

Hledáme mladé fotbalisty
TJ Sokol Římov, oddíl kopané, přivítá do svých řad mladé kluky i holky ročník
2002 a mladší. Přivítáme i hráče, kteří by se chtěli připojit k našim dorostencům nebo do
soutěže mužů!!!
Rádi rovněž přivítáme zájemce o trénování a výpomoc u fotbalových oddílů, zvláště
k těm nejmenším! V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 723 413 150, 775 936 139.
Hokejbal
V neděli 10. dubna 2011, zápasem o třetí místo s týmem HC Cardiax, skončila již
dvacátá sezóna pro místní hokejbalový oddíl TJ Sokol Římov VCHS.
Přestože se nedosáhlo na stupně vítězů a mužstvo skončilo na čtvrtém místě, byl
závěr letošní sezóny úspěšný. Po základní části se tým umístil na šesté příčce, aby v
prvním kole play-off OP AHbK ČR postoupil přes mužstvo HBC Budweis do semifinále,
kde v oslabené sestavě nestačil na tým SKD Dobřejovice. Celkovým vítězem Okresního
přeboru se stalo mužstvo HBC Křenovice B.

Více o římovském hokejbalovém týmu, výsledcích a jeho historii se dozvíte na
http://hokejbal.rimov.cz/
Petr Mikoláš ze Římova

KuličkyJáda 2011
V sobotu 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.
Prázdninový turnaj ve fotbale
IV. ročník Prázdninového turnaje ve fotbale pro hráče třicetileté a starší se uskuteční
v sobotu 16. července 2011 na místním fotbalovém hřišti (na tom starém).
Petr Mikoláš ze Římova

Turisté TJ Sokol Římov
27. - 29.5. „Uherskohradišťsko“: Velehrad, Buchlovice, Uherské Hradiště, Moravsko –
Slovenské pomezí Velká Javořina, Hluk (ubytování v turistické ubytovně)
„Vlčnov – Jízda králů“
25. 6.
„Loferer Steinberge – Loferské Dolomity“: Grosses Ochsenhorn 2513m,
Maria Kirchental, Seisenbergská soutěska, jeskyně Lamprechtshöhle
V. K.

KALENDÁRIUM
21. 4. Zelený čtvrtek od 18:30 hod. „Řehtání, klepání na památku umučení Páně“ (dětí),
až do 18:00 hod. 23.4. – Bílá sobota
25. 4. Velikonoční pomlázka – koleda (mládenci)
29. 4. Zahájení letní činnosti „I“ Centra a Galerie obce
18:00 hod. vernisáž výstavy Pavla Balka a Ondřeje Caletky - foto
29. 4. - 1.5. Sraz turistů na tábořišti Hamr
30. 4. Vodácké splutí Malše
30. 4. Stavění májek v obci a osadách
4. 5. Vystoupení dětí k svátku matek v MŠ – Myšky v 15:30 hod
5. 5. Vystoupení dětí k svátku matek v MŠ – Kočky v 15:30 hod.
6. 5. Oslava svátku matek v Dolní Stropnici
6. 5. Položení kytice k pomníku padlých v 10:00 hod.
6. 5. Taneční zábava k 50. výročí otevření Restaurace Malše
Hrají: NO STRESS Rock a Funky Paliament od 20:00 hod.
7. 5. KuličkJáda ve 14.30 hod. na římovském hřišti
8. 5. Pouťové posezení při muzice 14:00 hod. Hostinec Pod Ořechem
12. 5. 20 let trvání obchodu U Koupalů
12. - 13.5. Setkání dětí ZŠ s dětmi ZŠ z partnerské obce Albrechtsberg
27. 5. Hudební koncert dětí ZŠ a MŠ v budově školy
3. 6. Zábavné odpoledne u příležitosti dne dětí v 16:00 hod. na hřišti
„I“ CENTRUM – GALERIE OBCE – výstavy
Otevírací doba Pá – Ne info: 387 987 105 info.rimov@emaail.cz
29. 4. - 19. 5.
Pavel Balek, Ondřej Caletka – foto
20. 5. - 9. 6.
Dana Verzichová – foto
10. 6. - 30. 6.
Ludmila Broncová, Jaroslava Linhartová, Jana Stejskalová
- olej, akvarel, pastel, loutky (textil)

1. 7. - 21. 7.
Karla Jarošová – oleje, akvarely
22. 7. - 11. 8.
Libuše Čajková, Jan Erhart – obrazy, šperky, loutky
12. 8. - 2. 9.
Michaela Čechová – foto
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)

Vítání občánků 2010/2011
Dne 2. 4. 2011přivítal pan starosta
do Římova pět nových občánků včetně
malého Jakuba Fuxy, který byl prvním
narozeným miminkem roku 2011
v českobudějovické nemocnici.

BOHOSLUŽBY
1. 5. Pouť rodin v 8:30 hod, mše sv. 9:15 – 12:00 hod. Mariánské modlení
Římovská jarní pouť ke cti Nalezení svatého kříže
7.5. Mše svatá v předvečer pouti
18:00 hod.
8.5. Mše svaté
7:15; 9:00 hod.
- slavná mše svatá
11:00 hod.
slouží světící biskup českobudějovický Msgre. Pavel Posád
- svátostné požehnání a zakončení pouti
14:30 hod.
Další termíny poutí:
− 3.7. Letní
- ke cti „Navštívení Panny Marie“
− 18.9. Podzimní - ke cti „Povýšení svatého Kříže“

INZERCE
Jarní výprodej ekobriket!
Využijte akční nabídky
DŘEVĚNÉ EKOBRIKETY od 400,- Kč/metrák.
Nabízíme Vám: - ekobrikety různé druhy
- pelety
- třísky a podpalovače
- grilovací dřevěné uhlí v AKCI
Dle počtu odebraných palet, možnost dopravy ZDARMA!
Nová prodejna v Č.B. Na Dlouhé louce vedle Kauflandu.
Ekopalivo Bohemia s.r.o., Briketárna Větřní www.ekopalivo.cz, 380 733 733
•

Akrylátové vložky do van – renovace van – vložkování
Jiří Milisdorfer, Římov, Nám. J.Gurreho 25, tel: 602 703 538
•

• Obecní úřad nabízí zdarma lavice z bývalého KINA Římov, i jednotlivě.
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