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USNES ENÍ
z 32. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 13. 5. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


















hodnocení a poděkování za zdárně uskutečněné akce: 25.4. Setkání seniorů,.30.5. Zahájení
letní kulturní sezóny a vernisáž výstavy obrazů P. Rožbouda a J. Brodské, 3.5. Jarní pouť
a Pocta stromu jako zahájení 8. ročníku ankety Strom roku 2009;
doposud neuzavřenou smlouvu o pronájmu modelové železnice s p. G. H. a nezabezpečení
provozní doby muzea Roubena;
diskusi a připomínky k návrhu ÚP obce Římov podané stavební komisí a nedoporučuje
takto předložený územní plán k dalšímu projednávání dotčeným orgánům. Za účelem
odstranění nedostatků bude vyvoláno jednání;
a doporučuje Valné hromadě Svazku měst a obcí regionu Pomalší schválit celoroční
hospodaření svazku a závěrečný účet svazku za rok 2008 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku a to bez výhrad;
informace starosty obce o finančních grantech, které byly vyřazeny a které jsou doporučeny
zastupitelům kraje ke schválení;
přehled daňové výtěžnosti r. 2008 a 2009, rozdíl zatím činí cca 5 %;
informace o probíhajících prodejích odhlasovaných v předcházejících zasedáních ZO;
žádost manž. M. a V. Z. o odprodej další části pozemku 202/12, cca 31 m2, ale a v současné
době neuvažuje o prodeji;
informaci o vyřešení vlastnictví k pozemku pč. 15/21 k.ú. a obcí Římov;
vysvětlení a další záměry hosta zasedání ředitele ZD Ločenice p. J. P., kolem areálu ZD
v Římově;
některými občany porušování a nedodržování zákonů a obecních vyhlášek, především
Obecní vyhlášky č. 3/2002 o čistotě veřejných prostranství, ochraně ŽP a veřejného pořádku v obci. V této souvislosti se jedná zvláště o nadměrný hluk sekaček, cirkulárek, stavebních strojů o svátcích a nedělích; nepořádku kolem svých nemovitostí; zakládání tzv.
divokých skládek a pod. Spoluobčany je rovněž poukazováno na bezohlednost a neúctu
k majetku ze strany držitelů čtyřkolek;
zabezpečení voleb do Evropského parlamentu;
žádost OÚ o odkoupení hasičského auta pro SDH Římov;
uskutečnění (23.6.) v Raabsu an der Thaya 4. Česko – Rakouské setkání starostů „Žijící
partnerství – Hospodářský rozvoj v příhraniční oblasti po pádu železné opony“;
informace z jednání Chatové komise a o výsadbě stromů podané p. F. Hambergerem;
poděkování účastníků Setkání seniorů konané 26. dubna 2009, zvláště i dětem mateřské
a základní školy Římov.

Zastupitelstvo obce souhlasí:





s předložením připomínek k návrhu ÚP obce Římov podané stavební komisí, které nebyly
ze strany projektanta akceptovány;
s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a to bez výhrad;
se zahájením prací – úprav v ZŠ a MŠ. Ponížená očekávaná dotace bude spolufinancována
(upravena) rozpočtovou změnou č. 3 (následně však z fondu rezerv obce);
v případě vyhovění žádosti „Rekonstrukce vodovodního řadu v ulicích Hasičská - Průběžná
(přes zahrady) a rekonstrukce armaturní šachty v obci Římov“ se zahájením jednání o poskytnutí půjčky na uhrazení povinného spolupodílu žadatele. Tento činí cca 650 tis. Kč. Dále
souhlasí se zadáním provedení výběrového řízení;








v případě vyhovění žádosti o finanční dotaci na akci „Označení chráněné krajinné památkové zóny Římovsko“ se zhotovitelem informačních tabulí s firmou MOANA s.r.o., Č. B.;
s nabídkou odprodeje pozemku pč. 592/34, o výměře 20 m2, k.ú. D. Stropnice, obec Římov;
s proplacením příspěvku na fasádu man. P. a K. V.;
s proplacením autobusu pro ZŠ Římov za účelem výměnného pobytu dětí a dozoru
v partnerské obci Albrechtsberg;
s uskutečněním akce Vítání občánků z důvodu vyššího počtu dětí narozených v I. čtvrtletí
tohoto roku. Vítání se uskuteční v sobotu 20. června;
s žádostí Českého červeného kříže Dolní Stropnice o finanční příspěvek na činnost pro rok
2009.

USNES ENÍ
z 33. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 10. 6. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:



















informace ze schůzky (27.5) na magistrátu města Č. Budějovice, Odboru územního
plánování a architektury, za účasti pracovnice tohoto odboru, zpracovatele ÚP obce Římov,
starosty a místostarosty obce členů stavební komise při OÚ Římov. Zpracovateli ÚP obce
Římov byly předány všechny připomínky k přepracování návrhu ÚP;
hodnocení přípravy a průběhu voleb do Evropského parlamentu. Předložené výsledky za
obec Římov. Ze 613 zapsaných voličů se k volbám dostavilo 247 což je 40,22 %. Poděkování
starosty volební okrskové komisi za jejich práci, hladký průběh a svědomitost při zajišťování
těchto voleb;
Nevyhovění žádostí o finanční grant:
o Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Dolní Stropnici;
o Oprava komunikací v hodnotě 6 mil Kč;
o Obnova sakrální architektury v krajině – Kamenná kaplička;
o Vybavení tříd a prostor MŠ v Římově za účelem rozšíření stávajících kapacit,
opatření č. 2 z grantu kraje.
Vyhovění žádostem o finanční grant
o Rekonstrukce vodovodního řadu v ulicích Hasičská - Průběžná (přes zahrady)
a rekonstrukce armaturní šachty v obci Římov. Schválená dotace 1.526 tis. Kč.
Vlastní podíl 654 tis. Kč.
o Rekonstrukce a modernizace MŠ v Římově s rozšířením stávajících kapacit“,
opatření č. 1 z grantu kraje. Schválená výše dotace 650 tis. Kč. Celkové očekávané
náklady 1.300 tis.Kč;
o Označení Chráněné krajinné zóny Římovsko. Vyhovění v plném požadavku
z programu POV, tj. 50 % = 100 tis. Kč. Celková hodnota 200 tis. Kč.
práce rekonstrukce učeben v ZŠ za účelem přestěhování školní družiny do budovy ZŠ a přípravu prací pro rekonstrukci části MŠ za účelem zhotovení II. třídy v MŠ;
zahájení prací informačních tabulí pro označení chráněné krajinné zóny Římovské;
probíhající ukládání kabelů NN a VO ve Školní ulici. Bohužel nepodařilo se zajistit součinnost firem a tak zbývá dokončit pokládků kabelů O2 Telefonica;
informace k závěru přezkoumání věci vyřešení vlastnictví k pozemku pč. 15/21 k.ú. a obec
Římov žadatelů p. F. K. a p. L. H.;
informace z místního šetření k prodeji části pozemků na zahrádky u bytových jednotek ZD,
ppč. 307/1; 307/7 k.ú. a obec Římov. ZO souhlasí s uveřejněním veřejné nabídky odprodeje;
dražbu nemovitostí: ½ stavební parc. č. 32 a ½ stavby-budova na pč. 32, k.ú. a obec Římov;
informaci k odstranění havarijního stromu v zahradě farního úřadu. OÚ bude vydáno
Rozhodnutí k okamžitému odstranění na základě odborného posouzení;
zabezpečení akce Vítání nových občánků;
prodej nového CD Valdaufinka Ády Školky „Všem přátelům“ s novou skladbou „Římovská“
(polka). V prodeji v „I“ centru a obchodě;
informace ke krádežím soch z kaplí Pašijové cesty. Za účelem dalšího postupu k ochraně
kulturního dědictví se uskuteční schůzka dne 11.6. na OÚ v Římově za účasti zástupců:
Obecního a Farního úřadu Římov, KÚ JčK, Magistrátu města Č. Budějovice odboru Státní
památkové péče, Národního památkového ústavu, Českobudějovického biskupství a Kriminální policie.
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Zastupitelstvo obce souhlasí:














s předložením připomínek k návrhu ÚP obce Římov podané stavební komisí, které nebyly
ze strany projektanta akceptovány;
s předloženým návrhem na získání finančního grantu, který byl přiznán MAS Pomalší a podání žádosti na výměnu oken a zhotovení fasády ZŠ v Římově. Uvažované nákl. 1,75 mil. Kč;
se zahájením akce „Rekonstrukce části vodovodního řadu v ulici Hasičská – Průběžná +
rekonstrukce armaturní šachty v obci Římov“. V této souvislosti souhlasí s předloženým
návrhem komise pro výběrové řízení na zhotovitele díla. Ze třech oslovených firem byla
vybrána firma VaK J.Č. a.s., České Budějovice;
s předloženým návrhem včetně podmínek na získání půjčky ve výši 650 tis. Kč – povinného
vlastního spolupodílu na akci „Rekonstrukce části vodovodního řadu v ulici Hasičská –
Průběžná + rekonstrukce armaturní šachty v obci Římov“;
s rozpočtovou změnou č. 4;
s převedením finančních prostředků z účtu rezerv na běžný účet a zrušení tohoto účtu;
s prodejem pozemku pč. 3290/5, o výměře 65 m2, k.ú. Branišovice obec Římov pro p.P. J.;
s prodejem pozemku pč. 592/34, o výměře 20 m2, k.ú. Dolní Stropnice, obec Římov pro
manžele M. H. a D. H.;
s nákupem hasičského auta s podílem finančních prostředků DHS Římov;
s proplacením předloženého vyúčtování neinvestičních výdajů za žáky navštěvující ZŠ
v Č. Budějovicích;
s vyhověním žádosti p. D. M. o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení fasády;
s předloženou žádostí p.V. M. o částečný finanční příspěvek na sociální péči pro rok 2009.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - VOLEBNÍ OKRSEK ŘÍMOV
Počet oprávněných voličů
Počet vydaných obálek
Počet odevzdaných lístků – hlasů
Neplatné hlasy
Volební účast

Č.

2
3
4
5
6
9
10
15
21
22
23
24
26
27
29
30
31
33

613
247
247
000
40,29 %

Volební strana, koalice

KDU- ČSL
Věci veřejné
ODS
Strana zdravého rozumu-Politika 21
Pravý blok…
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Humanistická strana
KSČM
Starostové a Nezávislí
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Strana zelených
Koruna Česká
Strana soukromníků ČR
Zelení
Dělnická strana
ČSSD
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Počet
hlasů

%

21
5
120
13
4
11
1
1
25
5
3
1
2
1
1
2
1
30

8,50
2,02
48,58
5,26
1,61
4,45
0,40
0,40
10,12
2,02
1,21
0,40
0,80
0,40
0,40
0,80
0,40
12,14

KRÁDEŽE SOCH
V Římově se krade. Krade se ve velkém a zjevně na objednávku. Kradou se sochy Křížové cesty,
které mají vysokou cenu. Sochy, které byly v době nedávné restaurovány a za jejichž krádež
dostanou zloději zlomek jejich hodnoty. A protože hodnota těchto soch není v jejich dokonalosti či
originalitě provedení, ale především je to hodnota historická, ke které se přidává skutečnost, že
sochy jsou součástí jednotlivých kaplí, které tvoří jedinečný areál a dominantu okolí Římova, tak
opravdu nedokáži pochopit člověka, který si tyto krádeže objednává, protože skutečnou cenu mají
jednotlivé sochy jen jako součást celku.
Co přijde nyní? Nechá si dotyčný idiot ukrást a přemístit celé kaple?
Na druhé straně člověk až pobaveně sleduje reakce zainteresovaných. Starostou počínaje a
památkovou péčí a diecézí konče. Pan farář se diví nejen sprostotě lidí, kteří sochy svatých kradou,
ale i tomu, že bytelné mříže byly přece opatřeny velkými zámky. Bohužel visacími, že? V novinách
se navíc, asi jako návod na rychlé zbohatnutí, objevují závratné ceny jednotlivých ukradených
soch...(sic!)
Pana starostu udivuje chování lidí a tvrdí, že: "(...) je smutné, jak si někteří lidé představují
demokracii. “ (Internetový portál - Českobudějovický Deník, 9. 6. 2009 ) Ne, pane starosto, demokracie s tím nemá nic společného. To, že v ní žijeme je jen dobře. Horší je to ovšem již s ochranou
památek, věřte, zloději tady byli odjakživa.
Ostatně není to první krádež soch z kaplí Pašijové cesty. Před mnoha lety odcizili zloději
všech dvanáct apoštolů z kaple Poslední večeře Páně a dodnes je naše Policie nedokázala vypátrat.
Před více jak půl rokem došlo k prvním ze série krádeží, ovšem bytelné visací zámky asi nic
nenahradí.
Teprve po třetí krádeži během této doby konečně někoho napadlo sochy uschovat do
depozitáře a najít způsob jak ostrahu kaplí řešit. Proč se muselo ztratit tolik dalších soch, než se
přišlo na takto jednoduché řešení? Ano jistě, není to řešení trvalé, ale dodá trochu času pro řešení
kvalitní. Problémem budou, jako ostatně u nás vždy když jde o kulturní památky, peníze. Jenže
v případě římovské Křížové cesty, bezesporu unikátního souboru evropského významu, bych se
nebál žádat o příspěvek Evropskou unii a nevynechal bych ani katolickou církev v Čechách a ani
Vatikán.

Petr Mikoláš ze Římova, psáno pro http://www.rimovske-noviny.cz/

MĚŘÍME RYCHLOST
V naší obci přibylo zařízení na měření rychlosti projíždějících automobilů. Světelná tabule řidičům
oznámí, kolik si to právě hasí a oni v některých případech dokonce i sníží rychlost na tu pravidly
silničního provozu určenou.
Snahu zastupitelstva, aby bylo na silnici opět o něco bezpečněji lze jen uvítat. Jenže to
neplatí pro všechna místa v Římově. Umístění signalizační tabule poblíž místní fary je podle mne
bohužel nesprávné Jistě zajistí pomalejší průjezd přes náves a zbytek vesnice, ale pro dobrou
polovinu Římova se tím nic neřeší. I nadále se budou auta řítit do vesnice ve směru od Želiv
rychlostí vysoko překračující tu povolenou. A i nadále si v zatáčce v Horním Římově, stejně jako
dosud, nestačí ani povšimnout, že je zde rychlost snížena dokonce na třicet km v hodině a že je zde
přechod pro chodce nezjistí už vůbec.
Aha?!? No, nechtěl jsem se vás dotknout..., takže ani vy to nevíte???
Ale ano, opravdu tam ten přechod je!!!
Celé zařízení přišlo na několik desítek tisíc korun a proto bych se přimlouval za jeho lepší
využití. Tedy za umístění informační tabule na rovinku za Želivy, kde by dokázalo "zkrotit" hlupáky,
kteří si pletou běžný provoz se závodní dráhou, hned při vjezdu do obce.
Petr Mikoláš ze Římova, psáno pro http://www.rimovske-noviny.cz/

DRUHÝ ROČNÍK PRÁZDNINOVÉHO TURNAJE
ve fotbalu
se uskuteční v sobotu 18. července 2009 na hřišti TJ Sokol Římov.
Začátek prvního zápasu v 10:00.
Vyhlášení výsledků a tím i zakončení sportovní části setkání přibližně v 15:30.
Večer posezení všech účastníků a jejich příznivců v restauraci Pod Ořechem
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ROZHOVORY SE STAROSTOU
Pane starosto, co soudíte o volbách a o účasti v naší obci?
Je všeobecně známo, že o volby do Evropského parlamentu není mezi voliči velký zájem. Je to
celoevropský problém. V těchto volbách se velká účast neočekávala. Lze však konstatovat, že
i dosažený republikový průměr přes 28 % byl malým překvapením. V naší obci jsme se dostali nad
tento průměr a to počtem voličů 247 z 613 zapsaných což je 40,29 %. Výsledky jsou zveřejněné, tak
by další čísla byly pouhým opakováním. Využiji Vaši otázky k tomu, abych znovu poděkoval všem
voličům, kteří se voleb zúčastnili. Poděkování patří rovněž Volební okrskové komisi, která se svého
úkolu zhostila opět velmi svědomitě. Čeho si však vážím nejvíce a co mne mile překvapilo je to, že
k volbám přišlo poměrně hodně mladých lidí a střední generace. Je velmi dobré, že tito voliči, tito
občané mají zájem o svoji budoucnost. Je tak trochu zafixováno, že volit chodí především starší
(důchodová) generace. Ta v našich římovských volbách tvořila přibližně jednu čtvrtinu, další dvě
čtvrtiny tvořila střední ekonomicky aktivní generace a tu poslední 4/4 mladá generace. Vyjádřeno
věkem 18-30 let; 30-50 let; 50-60 let; 60-výše důchodový věk. I této kategorie si je třeba považovat.
Osobně si velmi vážím účasti nejstaršího občana, pana Františka Persana (89 let).
Pane starosto rovněž i já děkuji za volební komisi Vám, a to za vytvoření dobrých
podmínek a příjemného prostředí.
Když se procházím obcí vidím, že někteří obyvatelé naší obce si hledí úklidu svého okolí u
domu a jiní ne. Většinou se jedná o mladší obyvatele. Proč myslíte, že se o své okolí nestarají?
V životě to už tak chodí, že v některém z nás je smysl pro pořádek a estetické cítění zakódován
trochu více, u mnohých z nás je tomu obráceně. Tyto vlastnosti se prolínají i mnoha generacemi. Je
to samozřejmě dáno výchovou k zodpovědnosti k určitému majetku a to ne jenom k tomu svému
osobnímu vlastnictví. Toto už následně přerůstá v nezájem o to ostatní. Tím je myšleno vlastnictví
někoho jiného, druhého, nebo i společného. Mnozí si však řeknou: To je přece všech, tak proč bych
se o to měl starat já. Od toho máme zvolené vedení, od toho je úřad, od toho si platím daně apod.
Udržované okolí, nebo nelad a nepořádek, vždy hovoří o majitelích, jací jsou. Zda jsou pořádní či
nepořádní. Jaký mají vztah ke společnému obecnímu majetku. Někdy je v tom i úmysl. Rovněž se
nám všem stává to, že chodíme kolem věcí, které jsou naprosto zbytečné a hyzdí naši nemovitost.
Ale nám samotným to již nepřijde. Až když nám někdo řekne „Na co to tu máš, proč to nevyhodíš“
Potom si teprve uvědomíme ten nepořádek, ten náhled, to vidění, náhled někoho jiného. Vaši
otázku rovněž beru i k tolik diskutovanému úklidu přilehlého chodníku. Toto řešil zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích. Citace zákona: „Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území
obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem“.. atd.
V letošním roce byla na návrh Senátu provedena novela tohoto zákona a tyto a podobné citace byly
ze zákona vyňaty. Senátoři a poslanci Parlamentu tímto chtěli vyřešit především vlastnické vztahy.
To ve skutečnosti znamená, že za úklid chodníků zodpovídá vlastník těchto pozemků – chodníků
a komunikací. V nejčastějším případě je to obec. Není však v silách malé obce toto zabezpečit.
Znamená to především nárůst zaměstnanců a tím mzdových prostředků. Nebo uzavřít smlouvy
s organizacemi, které se zabývají touto činností. Obojí je neschůdné, obojí si vyžaduje značný
nárůst finančních prostředků. Kde je vzít? Páni poslanci a senátoři odpověděli: máte možnost zvýšit
daně z nemovitostí. To není řešení. Ani taková obec jako je Římov nemůže přijmout toto řešení. Jak
by k tomu přišli občané z osad a okrajových částí a ulic v Římově. Když napadne sníh tak se musí
nejprve zprovoznit hlavní příjezdové komunikace a to i do osad např. Vesců, dále veřejná doprava,
školy, zásobování, služby, přísun krmiva apod. Z toho samotného již vyplývá, že u některých
okrajových nemovitostí by došlo k úklidu až v odpoledních hodinách. Za stejné peníze z daní? Proto
zvláště zimní úklid bude opět záležet jen na nás na každém. O to prosím již dnes všechny
spoluobčany.
Opět byly ukradeny sochy. Co říká o krádeži policie? Našla již policie některé dříve
ukradené sochy?
Bohužel je to velmi smutné, že za poslední půlrok zmizelo ze římovské pašijové cesty deset soch.
O vánočních svátcích socha římského vojáka z kaple U Chromého žida, počátkem května dvě sochy
sv. Petra a děvečky z kaple U Děvečky a v neděli v noci ze sedmého na osmého června sedm soch
z Malého a Velkého Piláta. Na většinu nás, kdo má kladný vztah k tomuto kulturnímu dědictví
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padla bezmocnost, beznaděj a smutek. Ptáte se, co na to policie? Tuto otázku byste musela podat
přímo policii. OÚ musí v mnohých věcech spolupracovat s policií, ale ta není všemocná. Je to ta
poslední instance, která musí tyto a podobné případy řešit. Otázku proč dochází k takovým
situacím si musíme položit každý sám. Co se to děje, co je to mezi námi za lidi, kdo zodpovídá za
jejich výchovu. Donedávna jsme byli svázaným národem, kterému bylo vtloukáno do hlavy, že
všechno staré je špatné. Dosavadní řád, víra a zásady našich předků, našich otců byly pošlapány.
Nabyli jsme svobodu, ale i ta má svá pravidla, mantinely a povinnosti. Toto si málokdo uvědomuje.
Mnozí se snaží volit cesty pohodlnější a tak převládá a vítězí stránka komerční nad stránkou
duševní. Umět se radovat z maličkostí, z drobných úspěchů. Nezávidět druhému a nehnat se za
každou cenu za vidinou pohodlnosti.
Vrátím se k Vaši původní otázce. Svatokrádeže se lidé dopouštěli i v minulosti. Tak jen tak
namátkou z těch posledních let. V říjnu 1964 byly ukradeny sochy Krista a Jana z Poslední večeře,
socha sv. Vojtěcha v Hamru, kolem tohoto roku i jesličky z kostela. Tyto krádeže byly postupně
zdárně vyřešeny. Přibližně v listopadu v r.1993 bylo ukradeno sedm soch z poslední večeře.
Nedávno se podařilo vypátrat dvě sochy, které již jako ostatní zbylé byly uskladněny do depozitářů.
Kromě jiných krádeží včetně opětovného ukradení sochy sv. Vojtěcha v Hamru, byl ukraden
v r. 2000 Kristus z kaple Malý Pilát. Po několika letech se podařilo policii, již rozřezanou sochu,
opět vyhledat. Tímto chci konstatovat, že Policie nepřetržitě na všech případech pracuje. Chci být
optimistou a věřit, že se opět časem podaří alespoň převážnou část soch vypátrat. Proto vyzývám
všechny vás čtenáře, (kteří jste tyto mé odpovědi dočetli až sem), o spolupráci na vypátrání
a polapení všech těch, kterým je naše kulturní minulost, naše jméno Čechů naprosto lhostejné.
Každá sebemenší maličkost a pozornost může být nápomocná. Závěrem dnešních našich rozhovorů
mám přání. Aby všichni občané, farníci, návštěvníci a milovníci Římova ctili kulturní odkaz,
dědictví našich předků, abychom se naučili vážit toho, že žijeme v tak krásném poutním místě, že
žijeme v Římově.
Děkuji za odpovědi a přeji Vám, a určitě nejsem sama, aby se Vaše přání vyplnilo.
Se starostou p. Vl. Koupalem rozmlouvala M. Bártů- kronikářka obce.

JZD V ŘÍMOVĚ - 55 LET
¾ První snahy o založení JZD jsou datovány od roku 1951 jako JZD I. Typu.
¾ 9. 4. 1954 ustavující schůze k založení JZD II. typu.
¾ Předseda: Jan Kožant, místopředseda: František Hůlka, jednatel: Václav Nedorost, pokladník:
Jaroslav Rada, účetní: Josef Michal, revizní komise: Marie Mertlová, Josef Tibitancl ml.,
Antonín Jirka.
¾ Výše jmenovaní byli spolu s Marií Crkvovou a Marií Brejžkovou přítomni ustavující schůze.
Dále ustanoveno provádět hospodářsko-technickou úpravu k stanovení podílu na jejím
provádění ve výši 1 000,- Kčs.
¾ 13. 11. 1955 přistoupeno na JZD III. typu

K čemu vede nejednotnost vesnické organisace v Římově
(doslovný přepis RUDÉ PRÁVO sobota 13. srpna 1955)

Žito dozrálo „Na skalici“ na „Stravce“ i na polích, kterým Římovští říkají „U večeře“ a „U děvečky“. Obilí slibuje bohatou úrodu; jenom pod střechu je nyní rychle dostat.
„Kdyby už přestalo pršet a počasí se ustálilo“ - prohodí Jaroslav Rada, když starostlivě prohlíží
velký lán žita. Není jen jeho. Před dvěma lety sem vložil se svou ženou podíl dvanácti hektarů a s
Crkvovými, Hůlkovými, Mertlovými, s Kolářovými z Horního Římova a Nedorostem začali tehdy
obdělávat svá pole společně. Tehdy při žních ve dvaapadesátém roce se přesvědčili, že družstvo je
dobrá věc. A hned po žních se rozhodli svá pole scelit a rozorat meze.
Mluvilo se tehdy nadšeně o společných zařízeních pro družstevní živočišnou výrobu, o získání
dalších rolníků. Tenkrát byli téměř rozhodnuti i střední rolníci Kožant, Michal, Šimek a mnoho
dalších. Ale pak zůstalo jen u scelených 45 hektarů polí a 7 členů. V Římově je menšinové družstvo
II. typu.
Nepokročilo ani po žních loňského roku, ani potom, když traktorista Boček přijel po prvé do
obce s pásovým traktorem a zoral družstevní pole tak pěkně, že i Kožant a Persan – a ti již dovedou
tuhle práci posoudit – se nadchli pro mechanizaci.
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A zde jsme u věci, kterou nemůže bývalý střední rolník Rada, jenž se rozhodl pro družstvo,
pochopit. V rozhlase, v novinách, mezi lidmi – všude slyší o tom, jaké úspěchy má družstevní
myšlenka, jak do družstev vstupují další rolníci a jak se zakládají také družstva nová. Ale u nich
v Římově na nedávné členské schůzi JZD prohlásil jeho předseda komunista Václav Nedorost, že by
prý bylo lepší, kdyby se rozešli, pole opět rozdělili a sklízel každý sám...
Ne, tomuhle rolník Rada nemůže rozumět. Je mírný člověk, ale řeč Nedorosta na téhle
družstevní schůzi mu hnula žlučí: „To nevidíte,jak si už dnes žijí v Mokrém Lomě, ve Velešíně
a jinde. A My? Jsme jako jezevci ve svých děrách, Ne rozpustit družstvo, ale opravdu družstevně
hospodařit je u nás třeba. Podle norem a pracovních jednotek odměňovat tak, jak si každý zaslouží.
Dobytek společně ustájit. To by bylo, že my, Římováci, neumíme hospodařit jako Matěj Špindler
a ostatní družstevníci v Mokrém Lomě. Jsou tam snad jiní lidé?..“
Od družstevní schůze se bezpartijní rolník Rada s komunistou Nedorostem nemají rádi.
V úřadovně MNV je rušno. Předseda zemědělské komise Jirka svolal rolníky, aby projednali
rychlé provedení žní. Pozvali i Vojtěcha Mojžíše. Je vedoucím závodní školy práce, členem
závodního výboru ROH, n. p. Čs. státní silnice v Českých Budějovicích. Tady v Římově má malé
hospodářství. Z jeho závodu informovali noviny, jak dobře vykonává patronátní činnost. Soudruh
Mojžíš je členem strany. Všichni očekávali, že tedy i on pomůže. Předseda MNV referoval:
„Úkol je značný. Máme tady v obci tři úpadková hospodářství – na 56 hektarech nezajištěnou
výrobu. Bude nutné organisovat společně práce a vyřešením by bylo přivést i ostatní do družstva.
Snáz by se dělalo, práce by se zastaly na veškeré půdě v obci, zemědělská výroba by rostla. Co tomu
říkáš, Vojto – obrátil se předseda Michl na Mojžíše. - Ty bys jako komunista a drobný rolník měl jít
do družstva.“
„Já? - rozzlobil se Mojžíš. - To je hloupost. Co já, malý zemědělec, bych tam dělal. Já mám svoji
práci.“
„Snad vidíš, jak v Mokrém Lomu družstevníci zvyšují živočišnou výrobu, kolik masa dodávají
navíc. A tady ze 16 hektarů splnil Řehoušek od začátku roku 30 kilo. Jak bys potom chtěl, aby lidé
žili líp. Což my v Římově pořád musíme zůstávat pozadu?“ odpověděl mu předseda MNV.
Rolníci obraceli hlavy od jednoho ke druhému. Jsou oba dva komunisté, oba jezdí do práce. Ale
tak, jak mluví Mojžíš, může tak mluvit komunista?
O dalších projevech Vojtěcha Mojžíše se nebudeme šířit. Ukázalo se, že organizace strany na
závodě Čs. státní silnice špatně zná své členy. Soudruh Mojžíš svou řečí na schůzi nedělal čest
straně ani dělnické řídě.
Jeden z můžu, kteří tu stáli, již jej nechtěl poslouchat a prohodil: „Vojto, ty bys mohl spíš dělat
agitátora našim nepřátelům. To se divím, že ti v závodě dávají tolik funkcí.“ A předseda zemědělské
komise – bezpartijní střední rolník Jirka – si jenom ulevil: „Sakra – to máme patrona“.
V úterý 2.srpna uspořádal MNV v Římově besedu s rolníky. Členové rady chtěli na ni projednat
organizování společných prací, rozšíření členské základny družstva jeho přechod na vyšší typ.
Přišlo několik dosud jednotlivě hospodařících rolníků: Kožant, Jirka, Žák. Přišli i družstevníci
Rada, Mertl, Hůlka, Nedorost a další.
Rolníků by bylo na schůzi přišlo víc, kdyby všichni komunisté, kterých je v samotném Římově
přes 50, nastoupili rozhodnou cestu přesvědčování. Mnozí se však ani agitace nezúčastnili, ani sami
na schůzi rolníků nepřišli. Třeba Karel Mikeš. Slovy usnesení Ústředního výboru a směrnici X.
sjezdu o rozvoji zemědělské výroby uznává. Ale má výhrady. „Proč spěchat, proč lidi pro JZD
přesvědčovat?“ A sám nechce o družstvu ani slyšet. Pracuje v Energotrustu. Doma, na práci v chalupě, stačí žena s dcerou a rodiči. Když po revoluci v pětačtyřicátém roce sousední statek propadl
konfiskaci a jeho pozemky se parcelovaly, byly uspokojeny Mikešovy požadavky. Karel Mikeš
rozšířil sad, přistavěl stavení a chlév, kolem dvora vystavěl vysokou zeď a teď jako když ani jeho
myšlení přes ni nemůže.
Nepřišel a vůbec se politické práce nezúčastňuje ani soudruh František Vávra, absolvent
půlroční stranické školy, zkušený stranický a odborářský pracovník Jihostroje.
Tohle všechno rolníci v Římově vidí. Nerozhodnost některých komunistů, osobní zájmy, vyhýbání se stranickým povinnostem. Proto tu také kulak Petr může stále ještě beztrestně sabotovat
zemědělskou výrobu.
Členové rady MNV promluvili se shromážděnými rolníky o možnostech zvyšovat zemědělskou
výrobu, jaké dává společná práce v družstvu. Zkušený hospodář Jan Kožant prohodil: „Kdybychom
tady měli družstvo třetího typu a věděl bych, že v tom bude podpora, tak do něho jdu. Ale musí tam
být pořádek, poctivá práce a každý plnit své povinnosti, jako je to ve Velešíně nebo v Mokrém
Lomě. To vím, že potom se nám bude líp hospodařit a Jaroslav Rada byl téhož názoru: „Třetí typ,
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ustájit dobytek, normy a jednotky a hospodařit jako opravdové družstvo a půjde to“. Žák ze samoty
přisvědčil: „Když tu takové družstvo bude – počítejte se mnou.“
Rolníci dobře vidí, jaké tu jsou možnosti: U rybníka ideální místo pro drůbežárnu a farmu hus
a kachen, pole úrodná v mírně zvlněném terénu. I objekty vhodné k ustájení by tu byly a rolníci již
přemýšlejí, kde by se potom stavěl nový moderní kravín, silážní jámy, vepřince. A dovedou počítat.
Vědí, že jen lidi je tu třeba získat.
A tu na schůzi vystoupil předseda JZD – komunista Václav Nedorost. Upřel oči na rolníka Radu:
„To bys chtěl. Na třetí typ, abys byl předsedou a my abychom u tebe sloužili. Abyste věděli – já
podávám odhlášku.“
Byla to dlouhá schůze – přes půlnoc. K ničemu konkrétnímu však v Římově nedošli. Jak mohli
rolníci důvěřovat v pomoc při, budování, když má takovéto názory komunista, bývalý předseda
stranické organizace a nyní předseda JZD?
Je potom náhodou, že v Římově nadále zůstává jen menšinové JZD II. typu a to přes snahu
výboru stranické organizace. MNV, některých družstevníků a rolníků o jeho rozšíření a přechod na
vyšší typ? Není! Obrázky z těchto dnů v Římově ukazují důsledky toho, když vesnická organizace
strany tu po léta slabě pracovala, trpěla u svých členů formální poměr ke stranickým usnesením, že
rozhodně neodhalovala straně nepřátelské názory a nebojovala proti kulakům. Přitom organizace
zanedbala a zanedbává péči o získávání a příjímání nových členů. Ani tu nedocházelo na
stranických schůzích k otevřené kritice nedostatků jen proto, aby se neporušily dobré sousedské
vztahy.
V Římově, je řada dobrých straně oddaných komunistů. Dnes již vidí, že zvyšovat zemědělskou
výrobu a upevnit družstvo vyžaduje podstatně zlepšit práci stranické organizace. Bez toho by se
situace v družstvu nezměnila k lepšímu. To by měl vidět také okresní výbor strany v Českých
Budějovicích. Právě nyní je třeba, aby pomohl soudruhům oživit práci celé stranické organizace,
aby se stala hybnou silou. V obci, aby vedla rolníky ke společnému hospodaření v družstvu a k stále
lepším výsledkům v zemědělské výrobě.
Ludvík Michl

KAM S NÍM aneb KAM ZA VZDĚLÁNÍM
(Přepsáno s časopisu Styl pro ženy Právo 16.června 2009)
Velmi bouřlivě doma řešíme problém, který já za tak důležitý nepovažuji, ale manželka mu
přikládá až přemrštěný význam. Zvažujeme, kam dát dítě do první třídy.
Tohle moji rodiče takto přepečlivě a dramaticky neřešili. Školu jsme s bratrem měli za rohem,
byla tam i družina, domů jsme to měli blízko, a tak jsme mohli chodit do školy hned od první třídy
sami. Do této školy, pokud vím, chodily všechny děti ze sousedství, takže jsme měli ve svém bydlišti
spoustu kamarádů, se kterými si šlo hrát a lítat i ve volné dny.
Z té doby mi přetrvalo několik přátel na celý život. Řekl bych, že nás tento nahodilý výběr, který
bral v potaz jen prostorovou blízkost, nijak nepoškodil. Stali se z nás gramotní lidé a s bráchou jsme
se dopracovali až k vysokoškolskému diplomu. Narozen jsem ale před čtyřiceti lety, což je podle mé
manželky temný středověk.
Doba prý zásadně pokročila, aniž bych si toho všiml, a všichni rodiče dnes pro své dítě pečlivě
vybírají už první třídu. Není prý vůbec jedno, v jakém stylu nám začnou syna vzdělávat.
Když toto téma přišlo na pořad dne, bydleli jsme ještě v Praze, tak jsem kapituloval a nechal ji
sbírat informace a běhat do „otevřených dveří“ různých škol, aby mohla pro syna vybrat to nejlepší.
Nakonec volba padla na soukromou školu se zvláštním přístupem. Žena mi vysvětlila, že to bude
pro kluka nejlepší. Vyslovil jsem souhlas, ale dojíždění mi připadalo jako problém již tenkrát, a to
jsme ještě žili v Praze.
Syn však dostal alergii na prach a začal mít astmatické záchvaty, takže jsme se museli
odstěhovat. Teď žijeme ve středně velké vesnici, kde je obchod, pošta, školka a škola do čtvrté třídy.
Začali jsme si zvykat na venkovský život, ale také na dojíždění do práce. Syn si v místní mateřské
škole našel kamarády, zlepšilo se mu zdraví, ale vznikl problém se školou.
Manželka odmítá vzdát superhodnotnou soukromou školu v Praze, kde je syn zapsán, já
prosazuji školu v místě. Když čerstvý luft kvůli zdraví, tak tedy stále, a ne jen o víkendech. To jsme
si mohli koupit chatu a bydlet dál v Praze.
Manželka říká, že bude mít syn špatné vzdělání, že to již nikdy nedožene a že zde není
dostatečný výběr kroužků a jazyků. Že se musíme obětovat a vozit ho do Prahy. Tvrdí ovšem, že se
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musíme střídat, protože ona nastoupila teprve před dvěma lety do práce a začala si budovat
kariéru.
Jak mi to tak předkládá, napadá mě, že cesty se synem do školy a kroužků by uživily šoféra na
celý úvazek. Prázdniny, po nichž půjde kluk do školy, se ale blíží a atmosféra u nás houstne. Já
přece uznávám, že vzdělání syna je důležité, ale je malý a jsou také jiné priority. K dohodě však
nedochází, obávám se, že naše dítě dostane odklad kvůli tupohlavým hádkám svých rodičů.
Když se člověk rozhoduje ve věcech důležitých, a to rozhodně vstup dítěte do vzdělávacího
procesu je, musí své sny a přání porovnat s možnostmi a s každodenní realitou. Nutné je také určit
priority.
Doba od vašeho mládí pokročila a rodiče vybírají pro své děti školy nejen střední a vysoké, ale již
základní. Zajímají se o odbornost pedagogů, vybavení školy, specifické přístupy k výuce, které školy
deklarují.
Stalo se to i určitou módou, takže někteří lidé již takto vybírají už mateřské školy. Chtít pro své
dítě to nejlepší je chvályhodné, ale nesmí se zapomínat na další důležité aspekty školní docházky
pro prvňáčka, který by měl nápor rodičovských ambicí přežít ve zdraví.
Velmi významným aspektem při výběru školy je také vzdálenost od bydliště. Je-li větší, vznikne
praktický problém, kdo svůj rozvrh zcela podřídí školnímu rozvrhu dítěte, aby se mohl stát jeho
osobním šoférem.
Je rozumné brát ohled na to, že každé delší dojíždění se stane vyčerpávající ztrátou času i pro
dospělého, natož pak pro malé dítě, pro které je velkou zátěží už nástup do školy.
Další důležitý aspekt dojíždění je sociální. Když potomek chodí do školy v místě bydliště,
většinou se již ve školce seznámí s dětmi, se kterými se pak potkává v první třídě. Nepřichází tedy
do prostředí zcela cizího, kde by neznal ani živáčka. Dospělí to často podceňují, ale pro malého
kluka nebo dívenku je velmi důležité zařadit se mezi vrstevníky, získat si ve škole přátele a stýkat se
s nimi i mimo vyučování.
Dítě si buduje v kolektivu své sociální postavení a tím také sebevědomí. Ztráta pozice, kamarádů
nebo nemožnost se s nimi stýkat jsou pro něj velmi nepříjemné a stresující. Dospělí to často
nechápou, protože už zapomněli, jací byli oni, když nastupovali do školy.
Myslím, že v úvahách „kam s ním“ byste měli vzít v potaz, že do první třídy nejde jen potomek,
ale celá rodina. Vstupem do školy se změní celý její režim. Volnost vystřídají pravidelné povinnosti
a mnoho let musí rodina přizpůsobovat svůj harmonogram školnímu roku.
Pracovní doba některého z rodičů musí kopírovat rozvrh školní, provoz družiny, čas kroužků.
Domů je nutné přijít včas, aby dítě nebylo na školní přípravu příliš unavené. Nelze spoléhat na to,
že mu všechno dá škola. Především doma se musí naučit kázni, pracovnímu soustředění, plnění
povinností a vůbec fungování samostatně v cizím prostředí.
Stojí za to se znovu zamyslet nad organizací a rozdělením úkolů a nedávat si nerealistické cíle.
Promluvte si s manželkou a snažte se nepřehánět to jak se vzdáleností do synovy školy, tak
s množstvím mimoškolních aktivit. Spíš dávejte důraz na to, aby vše kolem školy probíhalo v pohodě a klidu, jinak se může stát, že budete ve stálém spěchu dávat synovi najevo, že je na obtíž.
Vaše priorita by se měla odvíjet od synova zdraví. Jako astmatik potřebuje zdravý vzduch,
pohodu a klid. Gramotným se v místní škole stane určitě. Důležité je, aby získal pozitivní vztah ke
vzdělávání, a ne aby se mu spojilo jen se stresem a překonáváním velkých vzdáleností.
S pozitivním vztahem ke vzdělání bude jednou sám motivován k dojíždění do škol, které si
vybere.

MEZINÁRODNÍ KULTURNÍ PROJEKT PRO VŠECHNY
Překlenout hranice dvou sousedských zemí a propojit dvě osobité kulturní oblasti se rozhodl nově
vznikající mezinárodní projekt nazvaný Kulturní most. Hlavním úkolem je vytvoření ucelené
platformy pro rychlou a kompletní orientaci v kulturním dění regionu pro občany, turisty, kulturní
subjekty a veřejnou správu. Po vzoru Kulturvernetzung Dolních Rakous (Dolnorakouské kulturní
sítě) vzniká na české straně kompletní databáze všech kulturních subjektů na území Jihočeského
kraje – a to jak umělců, tak kulturních akcí, prostorů a pořadatelů.
Projekt umožní všem zúčastněným aktérům lépe využívat potenciál kultury ve spojení s
cestovním ruchem, podílet se na organizaci kulturních akcí, nákladech spojených s uváděním
interpretů a jejich vzájemné výměně. Bude zároveň prostředkem pro aktivní vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými subjekty a důležitým nástrojem poradenství v oblasti možnosti více9

zdrojového financování, vypracovávání projektů a společné propagace. Součástí připravovaného
kulturního webu bude dlouhodobý kalendář aktivit a akcí subjektů našeho regionu.
Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu „Evropská územní
spolupráce Rakousko-Česká Republika 2007-2013” a je spolufinancován Evropským fondem pro
regionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem projektu a
současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Bazilika o.p.s. je hlavním partnerem na
české a Kulturvernetzung NÖ je hlavním partnerem na rakouské straně.
Aktuality, kontakty, kalendář akcí, informace o právě chystaných a probíhajících projektech
či možnost zařazení do databáze, to vše najdete na adrese www.kulturni-most.cz

BOHOSLUŽBY
5.7.

Mariánská letní pouť
Mše sv. tradičně: v 7:15; v 9:00, slavnostní v 11:00, slouží děkan kapituly českobudějovické
Msgre Josef Kavale
ve 14:30 svátostné požehnání
19.7.
Pouť rodin – Mariánské modlení v ambitu kostela Sv. Ducha
20.9. Podzimní pouť ke cti Povýšení svatého kříže

SPOLEČENSKÉ AKCE
VÝSTAVY – GALERIE OBCE – „I“ CENTRUM
3.7. – 23.7.
24.7. – 13.8.
14.8. – 3.9.
4.9. – 11.10.

Josef Greger – Jaroslav Konopa (krajinomalba)
Pavel Vacek (olejomalba)
Renata Pourová (foto)
Petr Kohoutek (oleje, plastiky)
MUZEUM ROUBENKA

Stálá výstava „Římovské mašinky“, otevřeno So – Ne
(tel. v německém jazyce G. Höchtl D 0049 160 970 67 915)
KONCERTY v ambitu kostela Sv. Ducha
12.7. Radka a Marcela Křížovy – klavír, housle, zpěv
26.7. Heidi Vacek a spol. – houslový a kytarový koncert
9.8. Žesťový kvintet, Novohradský smíšený sbor
23.8. Zuzana Zeimlová soprán, Lucie Kolarová mezzosoprán
(změna koncertů a termínů možná)
ŠKOLA
1.9. Otevření nových učeben školní družiny a II. třídy v mateřské školce

SPORT
18.7.

II. ročník Prázdninového turnaje ve fotbale

25.7.

XXXIV. ročník „Putovní poháru TJ Sokol Římov v kopané“
Začátek v 8:30; v 16:00 finále. Účastníci: Sokol Římov; Slavoj Ledenice; Spartak T. Sviny;
Suchdol nad Lužmicí; SK Ševětín, Slavia Č. Budějovice

8.8. Turnaj v beach volejbalu „O pohár starosty obce“
19.-23.8. Pětidenní zájezd turistů TJ Sokol „Broumovského výběžek“
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KOPANÁ – Jaro 2009
Okresní přebor – starší žáci - Výsledky:
Boršov – Římov
Římov – Olešník
Ševětín – Římov
Římov – Borek
Dříteň – Římov
Římov – N. Hrady
Temelín – Římov
Římov – Bukovsko
Mladé – Římov

1:3
6:1
1:0
1:1
1:2
1:2
0:1
4:0
0:3

Froněk, Beran, Toncar
Froněk 3, Beran, Toncar, Koupal
Bláha
Bláha, Beran
Vaněček
Vazač
Čabelová2, Froněk, Bláha
Froněk 2, Beran

Naši starší žáci obhájili titul přeborníka okresu v ročníku 2008 – 2009. Velmi dobrý úspěch celé
party kolem Jirky Nedorosta, Karla Pauleho a Franty Poisla. Medaile Přeborníka obdrželi v Mladém při posledním utkání ročníku.
Střelci branek – Froněk Lukáš7, Beran 4, Bláha 3, Čabelová 2, Toncar 2, Koupal,Vaněček, Vazač 1
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Římov
Borek
Temelín
D. Bukovsko
Ševětín
Mladé
Dříteň
N. Hrady
Olešník
Boršov

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
10
8
8
7
7
6
6
5
4

3
5
5
2
5
2
2
1
3
4

2
3
5
8
6
9
10
11
10
10

Skóre

43 : 8
31 : 4
37 : 6
43 : 39
37 : 30
29 : 32
35 : 38
24 : 50
30 : 57
29 : 44

Body

(Prav)

42
35
29
26
26
23
20
19
18
16

(15)
(8)
(2)
(-1)
(-1)
(-4)
(-7)
(-8)
(-9)
(-11)

Okresní přebor – dorostenci – výsledky
Římov – Č. Dub
K. Újezd – Římov
Římov – Mladé
Borek – Římov
Římov – Olešník
Roudné – Římov
Římov – Ševětín
Římov – Boršov
Bukovsko – Římov
Římov – D. Voda
Včelná – Římov

12 : 0
1:1
1:2
5:3
3:2
1:0
2:0
1:0
1:2
1:0
1:7

Šálek 4, Bartizal 3, Jaroš 2, Gajdoš, Kříha, Sýkora
Vlk
Šafránek
Bartizal, Chyňava, Mičan
Šálek, Vlk, Bartizal
Šálek, Chyňava
Šálek
Šálek, Kříha
Šálek
Bartizal 4, Vlk 3

Dorostenci sehráli dobrý ročník, loňské 3. místo neobhájili, ale 36 bodů je hodně na vyrovnaný OP.
Střelci branek – Bartizal Martin 9, Šálek Stanislav 9, Vlk 5, Jaroš, Kříha, Chyňava 2, Gajdoš,
Sýkora, Šafránek, Mičan 1
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mladé
Borek
K. Újezd
Olešník
Ševětín
Boršov
Římov
D. Bukovsko
Roudné B
D. Voda
Včelná
Č. Dub

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
14
13
12
12
11
11
9
9
6
2
1

2
4
4
2
2
4
3
4
2
6
1
0

5
4
5
8
8
7
8
9
11
10
19
21

63 : 25
59 : 22
70 : 22
80 : 38
71 : 33
59 : 36
52 : 34
64 : 39
65 „ 45
42 : 58
18 : 137
14 : 168

47
46
43
38
38
37
36
31
29
24
7
3

(14)
(13)
(10)
(5)
(5)
(4)
(3)
(-2)
(-4)
(-9)
(-26)
(-30)
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Okresní přebor - muži - výsledky
Sedlec – Římov
Římov – Roudné „B“
N. Hrady – Římov
Římov – AKRA ČB
Mokré – Římov
Římov – Týn „B“
LOKO ČB „B“ - Římov
Římov – Lišov „B“
Srubec – Římov
Římov – Hrdějovice „B“
Římov – Hluboká „B“
Borovany – Římov

0:0
0:1
0:1
1:1
3:0
3:0
2:0
3:0
2:0
2:1
2:1
8:0

Mesároš
Maršík
Mesároš 2, Chovanec
Mesároš 2, Kohout
Jánský, Eibl
Jánský, Carda

V ročníku 2008/09 obsadili muži 11. místo, čekalo se více, tabulka je velice vyrovnaná. Na 4. místo
chybělo 5 bodů a větší střelecká potence. 12 utkání jen 12 branek je malá produktivita.
Střelci branek – Mesároš Michal 5, Jánský Radek 2, Kohout, Maršík, Carda, Chovanec, Eibl 1
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Borovany
Srubec A
Hrdějovice B
Týn n. Vlt. B
Mokré
Sedlec A
N. Hrady
Loko CB B
Nemanice
Roudné
Římov
Lišov B
Hluboká B
AKRA ČB

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
17
12
10
10
10
9
10
8
9
8
9
9
7

3
3
4
6
6
4
6
2
8
5
7
4
3
7

3
6
10
10
10
12
11
13
10
12
11
13
14
12

100 : 3
80 : 41
50 :37
55 : 49
46 : 60
53 : 77
39 : 50
47 : 60
45 : 55
52 : 57
34 : 46
44 : 57
47 : 54
36 : 50

Body

(Prav)

63
54
40
36
36
34
33
32
32
32
31
31
30
28

(24)
(15)
(1)
(-3)
(-3)
(-5)
(-6)
(-7)
(-7)
(-7)
(-8)
(-8)
(-9)
(-11)

INZERCE
Obec a ZŠ v Římově nabízí volnou kapacitu pro umístění dětí předškolního věku
v nově zrekonstruované třídě Mateřské školy.
******************************************

V prodeji CD „Všem přátelům“ Valdaufinka Ády Školky
s novou skladbou „Římovská“ (polka)
******************************************

_________________

Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236. Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
Neprodejné. Redakce: J. Carda. Příspěvky jsou přijímány v jakékoliv formě (e-mail: evba@pf.jcu.cz).
Otištěné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Uzávěrka příštího čísla 26. srpna 2009.
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INFORMACE Z MŠ A ZŠ
¾ Jaro ve škole. Tento název nesla předvelikonoční výstavka v budově školy. Trvala dva
dny, děti ZŠ a MŠ Římov tam vystavovaly výkresy a výrobky s jarní tématikou. Přišlo se
podívat víc než čtyřicet návštěvníků.
¾ V květnu měli školáci možnost po čtyřech letech znovu navštívit spřátelenou obec, rakouský
Albrechtsberg. Počasí nám po oba dny nepřálo, a tak hostitelé museli vymyslet náhradní
program - sportovní odpoledne, které se mělo konat na hřišti, přesunuli pod střechu, do
tělocvičny. Druhý den jsme zavítali do nedalekého westernového městečka, kde si děti
zasoutěžily v různých dovednostech, např. shazování kuželek, házení lasem, zatloukání
hřebíků. Z římovské výpravy si nejlépe vedla Eva Petrová, žákyně 3. třídy, jež si odvezla
pohár.

Eva Petrová s pohárem ve westernovém městečku poblíž Albrechtsbergu.

¾ Mateřská škola jela začátkem června na výlet do zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
¾ Kluci i děvčata ze ZŠ celý rok plánovali fotbalový duel s dětmi ze ZŠ Doudleby. Hodně se na
něj těšili a v červnu se dočkali: prezident fotbalistů Sokola Římov Josef Koupal tentokrát
jako rozhodčí odřídil nevšední přátelské utkání, které skončilo vítězstvím Doudleb 6:1.
Hosté ale měli starší mužstvo, hrál za ně i páťák a dva čtvrťáci, měli tudíž fyzickou převahu
a na římovském hřišti ji dokázali využít. Oba týmy nasadily do hry i po jedné školačce.
¾ Dětské odpoledne se letos uskutečnilo až na druhý pokus. I když bylo přeloženo, v náhradním termínu opět pršelo, a tak se celý program konal v budově školy. Museli jsme improvizovat, původně zamýšlená stanoviště nahradila uvnitř jiná, přesto se děti na dvanácti
stanovištích nenudily.
¾ Poslední akcí školního roku byl výlet na dopravní hřiště v Českých Budějovicích, spojený
s návštěvou Hřiště bez bot a exkurzí v ZŠ Matice školské, kam přecházejí tři naši žáci do 4.
třídy.

Mgr. Michaela Kalinicsová, ředitelka ZŠ a MŠ Římov
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Školní týmy Římova a Doudleb přivedl na hřiště v roli rozhodčího Josef Koupal.

Děti si vyzkoušely jízdu po kruhovém objezdu, který je novinkou dopravního hřiště.
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Den dětí
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Vítání občánků
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