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Přejeme Vám slunné léto a
pohodové prázdniny!
Vaše zastupitelstvo

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 18. 5. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s nutnými opravami místních komunikací, prostranství a nejnutnějších výtluků v
obci po zimních měsících a současně souhlasí se zhotovitelem díla oprav
nejnutnějších výtluků v obci: firmou Dopravní stavby HP Bohemia, Boršov nad
Vltavou. Dále budou upravena jednotlivá stanoviště u sběrných nádob na tříděný
odpad jak v obci Římov, tak i v osadách.
- s nutnou úpravou terénu přečerpávací stanice odpadních vod v Želivech.
- s uveřejněním odprodeje pozemku pod chatou č.e. 187, parc.č. 1890/2 v k.ú. Dolní
Stropnice, obec Římov o výměře do 100 m2.
- se zastavením exekuce a podáním návrhu na získání nákladů v řízení s Forest
Company s.r.o.
- s přidělením finančního příspěvku na opravu fasády RD pro manžele S. a H. P.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- podanou žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (SZIF) - „Oprava místních
komunikací“.
- podané žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu, podprogramu pro zlepšení
dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Podány celkem 4 žádosti na ošetření
stromů nacházejících se na obecním a též soukromém pozemku.
- nevyhovění žádostem o finanční podporu:
Spolupráce ZŠ Římov – ZŠ
Albrechtsberg, Úcta k předkům – oprava hrobového místa Š. Haláčka.
- informaci exekutorského úřadu v Č. Budějovicích proti oprávněnému: Forest
Company s.r.o.
- informaci starosty o uvažované společné akci Českobudějovického
biskupství, Farního úřadu a OÚ Římov, pro farnost a občany obce Římov:
Prezentaci k žádosti o dotaci pro projekt příhraniční spolupráce – obnova, pořízení

-

kopií soch v kaplích pašijové cesty.
informaci starosty o zdárném průběhu jarní poutě v Římově a současně také
poděkování všem, kteří se podíleli na jejím zabezpečení.
informaci starosty o návštěvě dětí z partnerské školy Albrechtsberg s žáky naší ZŠ.
Na hřišti proběhlo sportovní odpoledne s večerním programem u ohně. V pátek byl
uspořádán zájezd do Č. Krumlova. Všem organizátorům patří poděkování.
informaci starosty o možné podpoře – spoluúčasti na opravě cesty a zámecké zdi.
Majitelé zvažují podání žádosti v grantovém programu pro nemovité kulturní památ
ky.
informaci předsedy komise životního prostředí o možnostech spolupráce s Dopravní
federací, která sdružuje obce postižené nadměrným zatížením kamionové dopravy.
proběhlou kontrolu výkonu státní správy na OÚ Římov provedenou v souladu
s ustanovením zákona č.129/2000 Sb., o krajích dne 18.5.2011.
pronájem části pozemku (KN) pč.1/1 ostatní plocha, zeleň a pč. 1356/13 ostatní plo
cha, komunikace, k.ú. a obec Římov cca 100 m2 za účelem letního posezení s hostin
skou obsluhou (Restaurace Malše).

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 15. 6. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
s odprodejem části svého pozemku p.č. 1438/1 o výměře 127 m2 z pozemku dle
návrhu a přiložené žádosti p. R.L. Jedná se o část pozemku před nemovitostí
žadatele, záměr bude řádně zveřejněn.
- s odprodejem 30 m2 části pozemku parc.č.1935/36 a 1935/2 v k.ú. Dolní Stropnice,
obec Římov. Záměr bude zveřejněn.
- s přidělením bytové jednotky v domě pro seniory č.p.68 na dobu určitou pro manžele
B. a V. H. Poté p. K.M. na dobu cca 3 měsíců do vyřešení její tíživé rodinné situace.
- se směnou části svého pozemku 22/6 dle nového geometrického plánu č.54945/2011 za pozemek parc. PK 23/1 o výměře 219m2 vše v k.ú. obce Římov. Směna
bude mezi obcí a p.J.C. Rozdílovou hodnotu pozemků 33 m2 obec odkoupí v ceně
250 Kč/m2. Záměr směny i koupě byl řádně zveřejněn
- s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, Dolní Stropnice č.e.102
v k.ú. Dolní Stropnice, pod názvem pí.P.Ž. - úprava NN
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- došlou výroční technickohospodářskou zprávu provozovatele vodohospodářské
infrastruktury obce Římov za rok 2010. Z předložených výsledků vyplývá přirozený
nárůst spotřeby pitné vody a objemu vypouštěných vod, což je dáno realizací nových
přípojek v návaznosti na nově zkolaudované domy. Potěšující je také zpráva o
ponížení ztrát a úniků z celkově dodané vody, kde ke zlepšení došlo rekonstrukcí
stávajícího zastaralého vodohospodářského zařízení. I tak jsou vyčíslené ztráty stále
alarmující a je nutno přijmout další opatření v jejich omezení a ponížení

-

-

-

v součinnosti s provozovatelem vodovodní sítě.
došlý plán investic a jeho aktualizaci pro rok 2012, který je součástí výroční
vodohospodářské zprávy společnosti ČEVAK. Jedná se zejména o obnovy
stávajících (doslouživších) zařízení, ale také investice do nových
vodohospodářských zařízení. Konkrétní rozsah a plán investic bude obcí Římov
vyhodnocen dle finančních možností roku 2012 s návazností na případné
vodohospodářské granty a dotace.
informaci starosty obce o problematice s umisťováním a výběrem dětí do MŠ obce
zejména v letošním, kdy byl velký zájem o umístění. Tento nárůst také souvisí se
silnými ročníky dětí, které jsou ve věku umístění do MŠ, a také nedostatečnými
možnostmi v krajském městě a okolních obcích. ZO obce pověřuje tímto školskou a
kulturní komisi, aby ve spolupráci s ředitelkou ZŠ a vedoucí učitelkou MŠ
vypracovali a přijali zásady pro přijímání na příští období s ohledem upřednostnění
dětí z obce Římov. ZO doporučuje provést vlastní výběr do MŠ v dalších letech ve
spolupráci se školskou radou a zajistit předběžné opatření i s výhledem na delší
časové období.
informaci starosty o návštěvě partnerské obce Albrechtsberg v Římově, která se
uskuteční 30.6.2011.
vyrozumění pro obec Římov od exekutorského úřadu v Českých Budějovicích týka
jící se bezvýslednosti dražby proti povinnému J. R. z důvodu nedostavení se žádného
dražitele.
informaci o uzavření pracovní smlouvy s p. M. P. jako správcem tábořiště Hamr. Na
pracovní místo byla od pracovního úřadu v Č. Budějovicích obdržena dohoda o vy
tvoření pracovní příležitosti s možností finančního příspěvku.

BRANIŠOVICKÝ DEN DĚTÍ
Dne 5.5.2011 se v osadě Branišovice uskutečnil za krásného počasí a za početné
účasti místních, ale i těch, co zde mají babičky a dědy, dětský den. Navázalo se na
úspěšný loňský ročník. Opět se o vzornou přípravu postaraly místní mámy za
finanční pomoci všech obyvatel. Akce byla ukončena společným opékáním
"starostovských špekáčků". Již teď se všichni těší na příští rok.
BM&B (branišovické mámy a báby)

RYCHLE A ZBĚSILE

Ten problém je stále stejný. Přes vesnici se nám valí jeden kamion za druhým a ne
všichni dodržují předpisy. A tak můžete na místě, kde je v Římově předepsána rychlost
třiceti km v hodině, vidět projet nákladní auto sedmdesátkou i rychleji.
Po žádosti některých ze sousedů jsem před časem na zasedání obce přednesl, že by
se měla oslovit Policie ČR, aby zde častěji kontrolovala právě projíždějící kamiony a to
jak dodržují vyhlášku. Dozvěděl jsem se, že by se mohlo stát, že by policisté kontrolovali
nejen vozy TIR, ale i místní řidiče a nakonec by naši sousedé mohli zaplatit také nějakou
tu pokutu...?
Inu, říkám si, že pokud chceme, aby se v naší obci dodržovala pravidla silničního
provozu a aby je dodržovali „cizí“ řidiči, je nutné začít sami u sebe. A tak si, prosím, milí
sousedé, dejte do pořádku technický stav a výbavu svých vozů a při průjezdu obcí sundejte

nohu z plynu, protože já o častější silniční kontroly ze strany Policie ČR požádám znovu.
Petr Mikoláš ze Římova

O ODVOZU PLASTŮ
Každý měsíc se naplní kontejnery na tříděný odpad plastů a PET lahví o něco dříve
než je nám milé. Dnem, kdy se vysypávají kontejnery, je každé první úterý v měsíci, ale
většinou již týden před svozem jsou kontejnery přeplněny a v jejich okolí se vrší další
odpad. Každé řešení se zdá být pro naši obec dost nákladné, od nákupu dalších kontejnerů
až po jejich častější svoz. I proto bych vás rád požádal o pomoc, jak uchovat okolí
kontejnerů v čistším stavu. Pokud jsou již kontejnery plné, prosím, přinášejte plastový
odpad v pytlích, nejlépe den před svozem, tak aby vítr neroznášel odpad po vesnici.
Děkuji vám.
Petr Mikoláš ze Římova

SBĚRNÝ DVŮR
provozní doba:

Kontakty:

obsluha sběrného dvora:
OÚ Římov:

sobota:
telefon:
telefon:

13:30 – 16:00 hodin
723 109 052
387 987 236

Po předběžné telefonické domluvě bude možné zpřístupnit Sběrný dvůr i mimo provozní
dobu.

Znovu všechny zájemce o odvoz sběru do dvora žádám o jeho předběžné roztřídění
a stejně tak o třídění na místě samotném. Třídí se sklo, plasty, papír a kov. Pokud
přivážíte i zbytky ze zahrad, které sami nekompostujete, myslete, prosím, i na to, že v
nich nesmí být jiný odpad. Dnes to ztěžuje další třídění a do budoucna by to znemožnilo
kompostování přímo na Sběrném dvoře.
Petr Mikoláš ze Římova

HASIČSKÉ CVIČENÍ
Dne 4.6.2011 se uskutečnilo v Dolní
Stropnici
společné
námětové
cvičení
hasičských sborů Římov, Dolní Stropnice,
Branišovice a Mokrý Lom, které posloužilo k
procvičení společné spolupráce jednotlivých
hasičských sborů a přezkoušení potřebné
hasičské
techniky.
Výsledky
cvičení
zhodnotili účastníci na příjemném posezení
při hudbě v hostinci v Dolní Stropnici. Všem
zúčastněným členům hasičských sborů patří
za odpovědný přístup k cvičení srdečný dík.

Za ZO Římov

Dr.L.Zdařil

KOMU (NE)ZVONÍ HRANA
Dne 21.4.2011 zemřela v Písku paní Marie Bartyzalová, která žila v Římově 70 let.
Po celá léta jsme byli v dobrém přátelském vztahu. Před dvěma roky se na mě obrátila s
prosbou, abych až zemře, požádala na faře o zazvonění umíráčkem a hran před pohřbem,
jak zde byla stoletá tradice. Byla až do nedávna. Vyhověla jsem této prosbě, avšak přání
stařenky zůstalo nevyslyšeno. Umíráček zvonit nemohl, bylo před Velikonocemi, a to
umlkají zvony, jak se lidově říká „odlétají do Říma“. Zvonilo se tedy za tři dny, což
naprosto chápu a respektuji. Avšak zvonění hrany bylo zdejším duchovním správcem
Páterem T. Koňaříkem odmítnuto. Byla jsem dotázána, zda jsem vykonavatelka její
poslední vůle nebo příbuzná. Údajně bylo nutné, aby se dostavila její rodina sama a
zároveň požádala o jeho osobní účast na obřadu v krematoriu nebo pohřbu v Římově,
jinak se nejedná o katolický pohřeb a zvonit nebude! Překvapila mě velmi tato odpověď.
Rodina pohřeb zařizovala sama, včetně kněze z českobudějovické katedrály. Byl katolický
a důstojný v kapli na hřbitově Sv. Otýlie.
Meritum věci, proč toto uveřejňuji: Odmítnutí zvonění hrany nebylo v tomto případě
ojedinělé. Žijeme na vesnici, kde se všichni známe, a bylo by smutné, aby se mezi
obyvateli, zvláště pak mezi námi starousedlíky, povídalo: „Nenechali ani zazvonit …
svým zemřelým“. Podstatu a skutečnost však nikdo neznal. A tak, bohužel, mizí ze
Římova i tato tradice, patrně svévolí, možná ze msty k žijícím. Hrany se zde katolíkům
zvonily od nepaměti, zvyk přežil i doby nedávno minulé. Rozhodnutí pana faráře je
nespravedlivé a žádný kněz, ve zdejší farnosti nejednal stejně. Neměl k tomu důvod, nebyl
nikým a ničím nucen, stejně tak, jako není ani dnes.
Marie Přibylová

PŘEČTENO Z KRONIKY OBCE ŘÍMOV
(do knihy Památní dopisováno později až v r.1850 P. Kar. Müllerem pozn. red.)
Roku 1801 dne 8. dubna byli u Oujezda (Kamenného pozn.red.) tak nazývaní
legionisti neb dobrovolníci, vojsko 36 000 mužů silné, při kterých císař František se svými
5 bratry byl přítomen.
Roku 1801 dostal se odtud vel. Pán Matouš Veselý do Dolan za p. Faráře, kde po
3 letech v Pánu zesnul.
Toho času musel také kníže Schvanzenberg Pán na Krumlově koupiti statek zdejší,
jehožto znak na bráně zd. zámku se nalézá. (pozn. red.: obdobný znak se zachoval na tzv.
korouhvičce ukazující směr větru na zámecké věži).

Nástupce Martina Veselého byl Valentin Stanislav Rytý, rodič z Prahy, byl u Jezuitů
v noviciátu, když řád ten zrušen jest. Byl Pán příliš dobrý. Za jeho času vedla se nešťastně
francouzská válka a jak ve far. pam. knize stojí, musel mnoho dílem průchody našeho
vojska, dílem vojskem Francouzů do kraje Budějov. trpěti v 1805 a 1809. Roku
1807
muselo se dávati všecko stříbro zrekvírovat neb znamená a placeno z 1 lotu 20 x. Dne
21. března zrekvírováno jest zdejší kostelní stříbro obnášející 92zl.: a sice bylo stříbrných:
(následuje soupis - kalichů, lamp, monstrancí, konviček, nádob na oleje …. a též šaty
Panny Marie a Ježíška – celé z ryzího stříbra).
Na vyplacení toho stříbra bylo od dobrodinců sebráno skrze vel. p. Val. Rytého, Šimona
Kožanta, Jana Borového, Matěje Přibyla, Matouše Oubíčka, Jakuba Mačka 394 zl. 6 kr.
Jako památnost roku 1807 se udává, že byla 25. března na den Zvěst. P. Marie zpívaná
pašije.
Vel. Pán Val. Rytý zemřel zde 14. ledna 1810. Po jeho smrti zůstala fara 6 měsíců
neobsazena a administrivoval zde nejdříve nějaký čas kaplan z Velešína a P. Plávius
Zedliška voperátor ze Střížova.
(z nečitelného rukopisu přepsal V.Koupal)

Z kroniky obce Římov – zapsal kronikář Václav Cvrček, zpětně v r. 1963
Rok 1946
Odliv obyvatelstva
Z naší obce odchází větší počet obyvatel, kteří jdou osidlovat pohraničí. Na 100
odchází, většinou jdou na Českokrumlovsko, Kaplicko a Děčínsko v severních Čechách.
Hrdelní trest
Dne 26. února t.r. byla odsouzena k trestu smrti provazem a popravena Anna
Melnerová, rolnice ze Římova č.p. 23 u krajského soudu v Českých Budějovicích,
rozsudkem lidového soudu 153/46. Melnerová v době okupace udala, jak jí žaloba viní,
manžele Petrovy Josefa a Aloisii, kteří přišli do koncentračního tábora, z kterého se
Aloisie Petrová více nevrátila.
Květnové volby
V měsíci květnu t.r. konají se v naší obci, jako na celém území naší republiky, volby
do Ústavodárného národního shromáždění. Kandidují čtyři politické strany. K volbám se
dostavilo 441 občanů a výsledek voleb byl pro jednotlivé strany následující:
Komunistická strana obdržela 157 hlasů Lidová strana
108 hlasů
Sociálně demokratická strana 91 hlasů Národně socialistická strana 85 hlasů
Mandáty do MNV v Římově přiděleny: Komunisté 5 mandátů, Lidovci 4 mandáty,
Sociální demokraté 3 mandáty a Národní socialisté 3 mandáty.
Škola
Opět máme v naší obci jen dvoutřídní školu se 72 žáky, následek to odlivu obyvatel.
Rok 1951
Socialisace venkova
Počátkem letošního roku začínají se v naší obci prolínat snahy o socialisaci
venkova. Sami zemědělci mezi sebou se sdružují a vytváří se pomocné akce v
zemědělství. Pomáhají si vzájemně při práci a to již při jarním setí, při senoseči, žních i
podzimních pracích. Vždy několik zemědělců a hlavně jejich příbuzní tvoří jaký náznak
kolektivního a družstevního hospodaření.
Tato snaha jednotlivců o kolektivní, společné hospodaření, dává podnět několika
málo zemědělcům o vytvoření a založení JZD, tak zvaného I. typu.

Socialisace obchodů
Ku konci letošního roku dochází k uzavření soukromých obchodů, tak je uzavřen
obchod u Hůlků, U Velků, Obchod u Koupalů byl již dříve předán obchodnímu
konzumnímu družstvu Rovnost v Českých Budějovicích. Tímto opatřením zavádí se
socialistický jednotný obchod ve zdejší obci. V bývalém obchodě u Hůlků zůstává nadále
prodejna pro charitní účely, prodává se tam poutnické zboží, obrazy, obrázky, pohledy,
růžence a upomínkové předměty.
Dosloužilo
Stará cihlářská pec, lidově řečeno „pecník“ v betlémské cihelně opravdu dosloužila.
Dochází k jejímu zbourání. Sloužila dlouho svému účelu a mnoho staveb z jejích cihel
bylo postaveno. V poslední době se již provoz v cihelně neprovozuje, a proto byla pec na
návrh „jistých zájemců“ rozebrána a zájemci z jejího materiálu postaví si jiné nové věci.
Taktéž i kolny, které patřily k cihelně, byly pronajaty lidem, aby i nadále sloužily, třeba jen
k uskladnění různých věcí.
Jaká to bývala „klucká“ sláva, když starý mistr cihlářský František Slípka na podzim
zatápěl do pecníku, aby vypálil to, co šikovné ruce dělnic přes léto udělaly. Pecník plný
suchých tašek a cihel. Zapraskaly prvá polena, pařezy a již se valil kouř z komína pecníku
a my kluci naslouchali vyprávění zkušeného cihláře. Zašla stará sláva pecníku.
Je třeba říci k zbourání staré cihlářské pece několik slov. Je pravdou, že se nyní
neprovozuje malovýroba, ale zapomnělo se a nepřihlédlo se k tomu, že zdejší cihelna
oplývající výbornou hlínou mohla velmi dobře prosperovati jako přidružená výroba v
rámci rodícího se JZD.
Z této cihelny mohlo pak družstvo míti cihly i tašky na stavby nových objektů,
jakož by mohla zásobovati i menší soukromé stavby. Je škoda, že se v tom nepřemýšlelo a
tendence k zbourání prosadila svou, jen to vše zbourat, nepotřebuje se to a nikdy se to již
nebude potřebovati. Pozdější doba ukáže, zda bylo reálné mysleti dopředu a zda bylo
hospodárné zbourati to, co mohlo sloužiti k užitku.
Rok 1966
Krádež v kostele
Opět byla spáchaná kostelní krádež. Jak jsme již v roce 1964 psali o krádežích v
kostelích, pachatelé těchto krádeží byli postaveni před soud a v roce 1965 po zásluze
potrestáni.
Dne 30. března byla spáchaná krádež v našem římovském kostele. Byly odcizeny v
ambitech dva páry andělíčků z oltářů a socha sv. Jana Nepomuckého nad vchodem do
kostela.
Pachatelé – znalci uměleckých památek – pravděpodobně se nechali do kostela při
večerním zvonění – klekání – zavříti, věci odcizili a pak si hlavní dveře otevřeli.
Kostelník, když šel druhý den ráno do kostela, zjistil, že dveře jsou otevřeny a tím na
krádež přišel. Cena odcizených věcí je asi 1200 – 1300 Kčs. Bezpečnost se ujala pátrání.
Potrestání pachatelů krádeží svatých (1965)
V loňském roce zaznamenali jsme krádež soch svatých, která byla spáchána v noci
na 22. října. V kapli „Večeře páně“ byly odcizeny sochy Krista a apoštola sv. Jana. Týden
předtím byla odcizena socha sv. Vojtěcha v Hamru a v Mokrém Lomě socha sv. Jana
Nepomuckého. Krádeže těchto svatých nebyly pouze jenom u nás, ale v celém okolí,
okrese, po celých Čechách a na Moravě.

Krádeže prováděla organisovaná skupina mladých lidí, kteří nic jiného nedělali,
než-li se specializovali na tyto krádeže. V tomto měsíci bylo provedeno soudní přelíčení v
Českých Budějovicích a po zásluze potrestáni.
Hlavou této zlodějské skupiny byl jistý loutkář z Prahy, který dostal za svojí činnost
7 roků vězení nepodmínečně, hodnota odcizených věcí přesahovala jenom u něj daleko
přes 100 000 Kčs.
Druhým vítečníkem byl zaměstnanec ZVD ozdoba v Praze, odsouzen byl na 5 let
vězení, nepodmínečně. Jako třetí byl posílkář, odsouzen na 4 léta vězení, rovněž
nepodmínečně a informátorka Jihočeského musea v Českých Budějovicích, odsouzena na
3 roky nepodmínečně.
Celá tato společnost vyjížděla na krádeže osobním autem zn. Renolt a kradla
kamkoliv přišla, ať to bylo v kostele, v kaplích a kapličkách v městě i na venkově.
Nekradli jen sochy, ale také obrazy, svícny, vše to, co mělo uměleckou a historickou cenu.
Ukradli věci v celkové hodnotě kolem 200 000 Kčs, sochy a věci prodávali do ciziny, díky
pohotovosti naší bezpečnosti, byli zneškodněni paraziti naší společnosti.
(pozn.red. kráceno o jména)
Římovské „podskalí“
Nemá jenom Praha známé její „podskalí“, máme jej zde i my a to v Betlémě. Může
se říci, že celý Betlém stojí na skále, tudíž po právu máme naše „podskalí“. Díváme-li se z
lávky od Kladin a Branišovic na čp. 49, 62, 65, 45, 44, 48 a 47 tj. Hermanů vila, Knapova,
domek Zemanů, Jílků, Hanzalíků a Římovských, stojí vše na skále. Ze všeho mne nejvíce
zajímá čp. 47 a jeho starý obyvatel – mistr počestného cechu ševcovského Felix
Římovský, dnes již více jako 95ti letý.
Nejprve něco o jeho příjmení: Otec Felixe Římovského, František Římovský, mistr
krejčovský své doby, dostal jméno po obci. A jak k tomu došlo? Dozvěděl jsem se od
našeho seniora obce, že mu staří pamětnici Krejcar a Moravec vyprávěli, že vlastně jeho
babička, kterou on nikdy nepoznal, a matka jeho otce měla „známost“ s jistým malířem
Fáberou, který tehdá maloval v našem kostele. (Obraz, který maloval, nachází se pod
ambity). V tehdejší době to byl velmi zlý prohřešek proti mravnosti, když měla svobodná
žena nemanželské děcko. Aby hanbě, kterou by byla musela podstoupiti, státi před
kostelem na pranýři hanby, když lidé vycházeli v neděli z kostela a její svůdce by byl
musel hráti na housle, třeba na ně neuměl, odložila tedy „hřích“ své lásky na kostelní
schod a tam byl tehdá v měsíci listopadu 1817 nalezen otec našeho seniora. Při křtu mu
bylo dáno jméno František a příjmení po obci „Římovský“. Nalezeného se ujal tehdejší
zednický mistr Jan Čoučera z čp. 13 dnes dům JZD. Ač sám Čoučera měl početnější
rodinu (5 dětí), nalezeného vychoval a nechal ho, když dorostl, vyučiti krejčím.
O původu jména Římovský, nám, již jako klukům před více jak 55 lety vyprávěl
starý řídící učitel Josef Bezecný ve vlastivědné hodině, jak se nabývají lidská příjmení,
ovšem hovořil pouze o příjmení, podrobnosti neuváděl, je dosti možné, že sám o nich
nevěděl.
Když vejdeš do světničky pod skalní klenbou našeho seniora, dýchne na tebe idyla
zašlé slávy jeho řemesla. Najdeš tam ještě stolek s nářadím, různá čidla, „floky, kladivo,
miska na pop, řemen, potěh, knejp, verpánek, tak jako to bývalo, když řemeslo
provozoval. Náš pan Felix Římovský je starý pamětník. Rád vzpomíná na dřívější časy,
jak se po řece Malši plavívaly z Buqnojských lesů, novohradského, tehdejšího panství
polínka vory.

Co ty vory vlastně byly. Kácely se stromy nastojato, po zbavení kůry, svazovaly se
odborně klády k sobě, vždy takových 10 – 11 kmenů, tvořily jeden díl, takových dílů
bývalo až 14, od začátku voru byly kmeny kratší, 6ti metrové, pak 8mi metrové atd. a ty
poslední bývaly až 23 metrů dlouhé, to byl pak celý vor. S takovým vorem se muselo jet s
nezbytnou odborností a zkušeností po řece až do Českých Budějovic na „halcplatz“, kde se
dříví prodávalo. Vory se plavily po řece od jara až do zámrazu řeky. Polínka, to byly tisíce
a tisíce metrů nařezaného, polenového (palivového) dříví, které se rovnalo na břeh řeky k
tomu účelu upraveného, když se metry vyřídily, spočítaly, vypustily se vodní nádrže a
rybníky, voda začala unášet polínka po řece dolu. Byla to tehdy nejlacinější doprava. Na
plavení polínek byla jedinečná podívaná. Taková plavba polínek trvala někdy až šest
týdnů, podle stavu vody. Polínka byla smrková, dubová, jasanová, prostě od každého
druhu dřeva. Vory a polínka plavily se až do druhé světové války.
Voraři, co to bylo za lidi. Byli to starší, zkušení muži, vodáci, ti uměli nejen vory
dělat, ale je plavit a řídit. Byla to stará, sehraná parta, v takové partě bývalo 30 – 33 lidí.
Byli to Ševčíkové, Hůjslové, Hermanové, Feslové a celá řada dalších. Nebyli to lidé
ledajací, chudí, bývalo mezi nimi mnoho sedláků, domkářů dnešního pohraničí, někteří z
nich zámožní, kterým řeka učarovala, ti bez vorařiny nemohli být. Když naši voraři přijeli
před plaveckou hospodu u Římovských, zastavily svoje vory na Candrů louce a šli se do
hospůdky pod skalou občerstviti i přenocovati. V této hospůdce se čepovalo pivo ještě na
pípu ze sudu, hrálo se tam na harmoniku, zpívaly se staré, plavecké písně, že tam bývalo
veselo, o tom nikdo nepochybuje. Tuto plaveckou hospodu zdědil náš „Felix“ po svém otci
Františku a vedl jí až do roku 1904, kdy úřady její provoz zakázaly, že nevyhovuje
platným předpisům, byla vysoká jen 2,90 m a měla mít předepsanou výšku 3,20 m.
Římovský pochází z 9ti dětí a byl nejmladším synem, měl tři bratry a 5 sester.
Matka Marie, roz. Hondlová, otec matky byl také obuvníkem, není jen pamětníkem
plavecké slávy, ale i všech povodní na řece Malši, jak se zřizovaly přívozy přes řeku, jak
se přes ní stavěly lávky, jak tyto velká voda a ledy odnášely. Pamatuje požáry v obci, je
ještě pamětníkem provozu římovského pivovaru, který byl zrušen, před 86 lety. Náš senior,
ač již je mu tolik let, ještě čte bez brýlí, dobře a čitelně píše, zato však již od svých
padesátin špatně slyší, říká, že rád slýchával „muziku“, dechovku, ta bývala jeho. Je
opravdu životní kronikou, škoda jen, že se s námi nemůže o jeho paměti poděliti.
Vysedává na lavičce, na „svém“ nábřeží, když bylo vybudováno nábřeží řeky, tak jej lidé
od vody pojmenovali Felixovým nábřežím, nebylo to pojmenování oficielní, ale lidové
rčení mu dalo tento název.
My, kteří seniora známe od dětských let, přejeme mu do dalších let hodně zdraví,
aby se i nadále vyhříval na té jeho lavičce, tak i na výsluní jeho životní práce, ač v nynější
době je málo úcty ke stáří, my mu zachováme povinnou úctu k jeho věku. V den jeho
narozenin, každoročně přichází mu popřát pracovníci sociální komise MNV a spíše z úcty
k němu, předají mu malou pozornost, která se dá v jeho stáří upotřebiti. Tolik o našem
senioru obce a jeho podskalí.
(p.red. Felix Římovský se narodil 14.1.1871, zemřel 12.4.1969. Z kronik vybral V.K.)

Z E Š K O L N Í C H L AV I C

Poslední dva měsíce ve školním roce bývají nejrušnější a ani letošní květen a červen
nebyly výjimkou. Děti ze školky předvedly kulturní vystoupení pro své maminky ke Dni
matek, navštívily českobudějovické planetárium a vydaly se také na výlet za zvířátky do
Kladin. Pozvání přijala Mateřská škola Velešín a děti strávily společně příjemné sportovní
dopoledne. Líbil se jim i výlet do hlubocké ZOO Ohrada. Po prohlídce ZOO se ještě
mohly jít vydovádět na dětské hřiště.
V mateřské škole se opět hrála některá divadelní představení. Poslední dvě
vystoupení obstaralo divadélko Za rohem, které přijelo do Římova se Šípkovou Růženkou,
a Bambini s Kouzelmou flétničkou.

Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek

Jak se stalo dobrým zvykem, po dvou letech jsme se setkali se spřátelenou
školou z rakouského Albrechtsbergu. Tentokrát jsme přivítali Rakušany 12.-13. května
v Římově a první den jsme pro ně nachystali zábavné odpoledne na hřišti. Součástí
programu byla letecká akrobacie modelářů pod vedením Jaromíra Kříže ze Zahrádek u
Chabočovic – a u diváků, velkých i malých, měla úspěch. Hosté i římovští školáci pak
plnili na stanovištích různé zábavné úkoly se závěrečným fotbalovým utkáním, které
skončilo remízou. Večer se všichni sešli u táboráku při opékání párků. Druhý den se jelo
do Českého Krumlova, kde jsme vystoupili na zámeckou věž a mohli si prohlédnout
historické město z výšky. Prošli jsme se zámeckou zahradou u otáčivého hlediště, nemohli
si nechat ujít podívanou na medvědy v hradním příkopu. Během dvou dnů školáci navázali
se svými vrstevníky z Rakouska přátelské vztahy a naši prvňáci už se mohou těšit, že za
dva roky pro změnu oni navštíví Albrechtsberg.

Společná výprava s návštěvou z Albrechtsbergu v zámecké zahradě v Č. Krumlově

V budově základní školy se konalo hudební odpoledne. Děti se školy a z MŠ
zahrály na flétny a zazpívaly pro své hosty pod vedením pana učitele Karla Haymanna,
jenž v tomto školním roce vedl kroužek hry na hudební nástroje.
Poněvadž nám v posledních letech při pořádání Dětského odpoledne nepřálo počasí,
raději jsme je tentokrát uspořádali přímo ve škole. A jak se ukázalo, dobře jsme udělali,
protože tradičně pršelo… Přes nepříznivé počasí si přišlo zasoutěžit o ceny a vyzkoušet
své umění na deseti stanovištích celkem 43 dětí z Římova a okolí. Malovaly na tabuli se
zavázanými očima, skládaly obrázky ze špejlí, házely míčkem do terče, v tělocvičně se
trefovaly do basketbalového koše, chytaly rybky atd. Po absolvování všech stanovišť, kde
dostávaly drobné odměny, si mohly vybrat na závěr ještě jednu z cen.
Několik dnů před vysvědčením školáci vyrazili do Českých Budějovic na dopravní
hřiště, kde ukázali, jak si vedou při jízdě na kolech a koloběžkách, když musí dodržovat
dopravní předpisy. Potom se přemístili na sídliště Máj na Hřiště bez bot, kde mohli
procvičit svou obratnost a šikovnost.
Protože školní rok je u konce, závěrem mi dovolte za ZŠ a MŠ Římov popřát nejen
dětem, ale i jejich rodinám a všem ostatním obyvatelům Římova, okolních osad a obcí
příjemné letní prázdniny a dovolené.
Mgr. Michaela Kalinicsová, ředitelka ZŠ a MŠ Římov

BOHOSLUŽBY
Letní pouť - ke cti „Navšívení Panny Marie“
2. 7. Mše svatá v předvečer pouti
18:00 hod.
3. 7. Mše svaté
7:15; 9:00 hod.
Slavná mše svatá
11:00 hod.
Slouží: P. František Michal Pometlo OFM - farář od Panny marie Sněžné z Prahy
Svátostné požehnání a zakončení pouti
14:30 hod.
Další termíny poutí:
− 18.9. Podzimní - ke cti „Povýšení svatého Kříže“

KALENDÁRIUM
KONCERTY v ambitu kostela Svatého Ducha
? 8. Pěvecký koncert Blanky Janové
21.8. „Žestě dvěstě“ - žesťový kvintet z Nových Hradů
„I“ CENTRUM – GALERIE OBCE – výstavy
Otevírací doba Pá – Ne info: 387 987 105 info.rimov@emaail.cz
1.7. - 21.7. Karla Jarošová, Ludmila Mazancová – oleje, akvarely
22.7. - 11.8. Libuše Čajková, Jan Erhart – obrazy, šperky, loutky
12.8. - 1.9. Michaela Čechová – foto
2.9. - 30.10. Josef Balek – Volné Sdružení umělců Jižních Čech
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)
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Dovolte mi pozvat Vás na ČTVRTÝ ROČNÍK PRÁZDNINOVÉHO TURNAJE
VE FOTBALU, který se uskuteční v sobotu 16. července 2011 na hřišti TJ Sokol Římov.
Prezentace účastníků a rozdělení do týmů v 9:30 hodin, začátek prvního zápasu
v 10:00 hodin, vyhlášení výsledků přibližně v 15:30 hodin. Večer posezení v restauraci
Pod Ořechem.
Petr Mikoláš ze Římova

KuličkyJáda 2011
Již druhý ročník římovské KuličkyJády se uskutečnil v sobotu 7. května 2011 nad
horní brankou římovského fotbalového hřiště. Účastníci byli opět rozděleni do dvou
věkových skupin. V každé bylo několik podskupin, z nichž vítězové postupovali do finále.
Vítězové v dětské kategorii: Matěj Plecháč, Martin Jaroš, Klára Vaněčková, Anna
Hambergerová
Vítězové v kategorii dospělých: Veronika Míková, Alena Bruce, Jan Beskyd Míka, Daniela
Michalková
Fotografie naleznete na: http://www.rimovske-noviny.cz/kulickyjada2011.html
SPORT
9.7. Beachvolejbalový turnaj „DVOJIC“ (Holly Valley Arena – u Sběrového dvora)
16.7. IV. roč. Prázdninového turnaje ve fotbalu – hřiště TJ Sokol
23.7. XXXVI. Roč. Fotbalového turnaje „o Putovní pohár TJ Sokol Římov“
16.7. Beachvolejbalový turnaj „TROJIC“ „o Pohár starosty obce“
TURISTIKA zájezdy
16. - 21.8. „Hrubý Jeseník“ ubytování na Rejvízu
10. 9.
„Schladminger Tauern“ Alpy
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