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ŘÍMOV

USNES ENÍ
z 36. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 16. 9. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:














dokončení prací rekonstruovaných prostor školní družiny v ZŠ, jídelny a nové učebny v MŠ;
ukončení akce osazení informačních tabulí „Chráněná krajinná zóna Římovsko“. Na tuto
akci nebyl ještě poskytnut finanční grant ve výši 100 tis. Kč;
dokončení akce – vyasfaltování výkopů „Rekonstrukce části vodovodního řadu v ulici
Hasičská – Průběžná + rekonstrukce armaturní šachty v obci Římov“;
ukončení akce „Prodloužení kanalizace v ulici Průběžná“ inventární hodnota 92 tis. Kč;
dokončení rekonstrukce včetně revizní zprávy osvětlení Školní ulice v hodnotě 144 tis. Kč;
probíhající úpravy cest, příjezdových prašných komunikací do chatových osad;
hodnocení letní sezóny v Římově. Konstatován úbytek návštěvnosti. Tento se odrazil i v příjmech z tábořiště Hamr. Oproti plánovaným příjmům 80 tis. Kč, vybráno 53 tis. Kč.
zabezpečení podzimní poutě dne 20. 9. 2009. Z důvodu omezené pracovní doby v muzeu
Roubenka nebyly rovněž naplněny očekávané příjmy;
podané informace jak byly zabezpečeny volby do Poslanecké sněmovny v okrsku Římov;
s ohledem na situaci a náhlé obraty v určení termínu voleb, nebylo dál v této záležitosti
jednáno;
odůvodnění p. G. H. na proplacení částky 300,-Kč za ubytování. ZO nevyhovuje této žádosti;
předloženou žádost matek ze Římova o vybudování veřejného dětského hřiště. Žádost se
jeví jako oprávněná. Návrhu nelze v současné době vyhovět z finančních důvodů;
oznámení návrhu zadání ÚP Mokrý Lom;
závěrečné vyhodnocení Ministerstva pro místní rozvoj akce „Most přes řeku Malši - Dolní
Stropnice, evid. č. 2178180349.

Zastupitelstvo obce souhlasí:










se zrušením svého rozhodnutí z předcházejícího zasedání ve věci posuzovaných návrhů na
zhotovitele výměny oken v ZŠ Římov. Tyto budou znovu přehodnoceny z důvodů, že nelze
celou akci rozdělit na dvě části;
s předloženým návrhem Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce
Římov -Základní škola a Mateřská škola Římov ze dne 24.9.2002;
s předloženou žádostí p. M. P. a p. O. M. o odprodej části pozemku ppč. 258/114 v přibližné
části 200 m2, k.ú. a obec Římov. Záměr odprodeje byl zveřejněn a zažádáno o zhotovení GP;
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu – podzemní
elektrický kabel na části ppč (PK) 2168d2, k.ú. Dolní Stropnice, obec Římov;
s rozpočtovou změnou č. 5;
s předloženým návrhem provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v Dolní Stropnici –
cesta ke Kubatům v hodnotě 43 tis. Kč;
se zastavením exekuce na základě předloženého Vyrozumění oprávněného o výsledku
exekuce proti povinnému V. K.;
s vyhověním žádosti o příspěvek na fasádu RD pro p. L. Z.;
s prošetřením stavu památné lípy v Kladinách.

USNES ENÍ
z 37. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 14. 10. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:














probíhající úpravy cest, příjezdových prašných komunikací do chatových osad;
zahájení prácí na kabelizaci části VO v Dolní Stropnici;
probíhající kabelizaci telefonních spojů O2 Telefonica ve Školní ulici. ZO děkuje touto
cestou p. R. Sýkorové a L. Grimmové za umožnění zavedení kabelů pro ZŠ, MŠ a ordinaci
obvodního lékaře přes nemovitost v jejich vlastnictví;
přednesenou zprávu předsedy finančního výboru Ing. R. Máchy – hospodaření obce za ¾
roku 2009;
obdržené vyrozumění, že obci nebyly poskytnuty finanční prostředky z grantového
programu Obnova sakrální architektury v krajině (oprava Kamenné kapličky);
informace z Valné hromady SMO regionu Pomalší včetně Návrhu rozpočtu na rok 2010 ve
výši 100 tis. Kč v příjmech i vydáních;
množící se informace od spoluobčanů týkající se závadového chování dětí a mládeže (včetně
užívání psychotropních látek);
zákon 348/09 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o možnost zvýšení poplatku z ubytovací kapacity (z přechodného ubytování), který činí 6,- Kč za lůžko a noc. ZO ponechává nadále v platnosti 2,Kč za lůžko a noc, jak stanoví Vyhláška obce Římov 4/2003 o místních poplatcích;
zvýšené náklady na likvidaci odpadu v obci (v průměru na osobu a nemovitost cca 780,Kč), nelze ze strany obce výhledově tyto služby dotovat;
informace k Exekučnímu příkazu ve věci pohledávky obce k R.a J. S.;
informace o vzniklé havárii ústředního topení v MŠ. Škody byly nahlášeny pojišťovně;
informace o napadení lesního porostu kůrovcem na ppč. 514/1 k.ú Římov, za komisi
životního prostředí a lesního hospodářství p. Fučík zhodnotil situaci a navrhl OÚ příslušná
opatření.

Zastupitelstvo obce souhlasí:







s návrhem na opravu – zhotovení živičného povrchu v ulici Školní a to podáním žádosti
do Programu obnovy venkova. Odhadované náklady 490 ts. Kč;
s podáním žádosti přímo na MMR ČR o finanční grant na odstranění škod způsobených
přívalovými dešti v r. 2009. Jedná o nahlášené škody – cesta na Padělky do chatové osady
Šťastná hvězda;
s výší členských poplatků SMO Pomalší za obec Římov ve výši 4.470,- Kč;
s uskutečněním schůzky – besedy odborného pracovníka s rodiči žáků navštěvujících II.
stupeň základních škol ve věci chování dětí, podléhání psychotropním látkám, kouření
a požívání alkoholu
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – kabelové vedení
NN a venkovní vedení VN Dolní Stropnice – výměna 1. fáze trafostanice.
*************************************

P o z v á n k a

V úterý 10. listopadu 2009 se koná beseda
s psychologem PhDr. Liborem Pytlem
ze Společnosti ADIA – Psychologicko personální poradenství,
určená rodičům dospívajících dětí na téma:
„Rizika výchovných procesů v dospívání v mimoškolní činnosti,
sociálněpatologické chování dětí a mládeže“.
Restaurace Malše – salónek, začátek v 19:30.
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ROZHOVORY SE STAROSTOU
Pane starosto, myslíte si že je dobře obnovené vítání nových občánků? Doplňovala jsem do
kroniky obce druhé vítání 12 novorozenců, je to pouze za část r. 2009. Vloni při prvém 8 novorozenců za celý rok. Je tady mnohem větší přírůstek obyvatel. Bude přibližně za šest let naše
základní škola stačit pro 20 prvňáků?
Při slavnostním vítání novorozenců jsem použil obdobná slova, jako Vám odpovím nyní na
Vaši první otázku. Vítání občánků v obci Římov, nemá bohatou tradici. Ta byla zahájena někdy
v šedesátých letech a trvala přibližně 20 let. Na dalších dvacet let byla přerušena. Po r. 89, nebyl
o tento obřad zájem, především z důvodů skládání slibu a věrnosti socialistické vlasti, který se
opakoval při různých příležitostech jako bylo skládání slibu pionýrů apod. Nová zastupitelstva obce
vždy dávala přednost tradicím našich otců a předků, které vycházejí z křesťanství. Věřím, že i nadále křesťanství v našich zemích zůstává. Zvláště významné je v naší obci v krásném a významném
poutním místě. Vítání novorozenců není žádným skládáním slibů pro politické zřízení a jeho
vedení. Současné vítání novorozenců berme jako přijetí těch nejmenších do velké rodiny, do rodiny
obce. Berme je všichni radostně a důstojně.
Mohu se přiznat, že v počátcích jsem tuto akci nepřijímal zrovna s nadšením. O to mám
dnes lepší pocit. Vítání přivítali a hlavně velmi dobře přijali rodiče. Po skončení vítání odcházeli
všichni vždy naplněni radostí a s dobrým pocitem, že máme tak krásné děti. Dnes jsem rád, že jsem
jedním z nich. Starosta totiž nemá tolik šancí prožít všechno dění v radosti a s uspokojením.
K Vaší druhé otázce, která vlastně navazuje na navýšení populace mohu říci, že nemám
strach z toho, že by římovská ZŠ nestačila. Mám spíše obavy, že někteří rodiče mají daleko vyšší
nároky než může venkovská malá škola poskytnout. Byl jsem a nadále zůstávám přesvědčen, že tak
obráceně rodiče přehlížejí výhody. Před nástupem do funkce starosty jsem přes dvacet let pracoval
v učňovském školství. Střední školství je už hodně vzdálené od začátků školy, myslím tím I. stupeň
ZŠ. Vždy se ale projevovalo, kdo dostal základy ve venkovské škole, ty jsou v té rovině morálně
charakterové mnohem pevnější. O tom zda se důstojně naplní žáčky ZŠ v Římově, nechť si
rozhodnou rodiče těchto nastávajících silných ročníků sami. Na vedení obce zůstává kvalitní
zabezpečení podmínek. Současné zastupitelstvo na tomto velmi silně zapracovalo. Je připravena
nová krásná druhá učebna v mateřské škole a nové prostory školní družiny. Pro školu samotnou
bylo pro r. 2010 zažádáno o finanční grant 1,47 mil. Kč. Celková výše akce výměna oken a nová
fasáda činí 1,8 mil. Kč. Tato žádost již prošla zdárně prvními kontrolami. Pevně věřím, že bude
schválena.
Děkuji. Lidé se mě ptají, zda nevím, kdy bude dokončeno nové hřiště? Víte Vy snad něco
bližšího o novém hřišti?
Pravděpodobně máte na mysli hřiště jako celek, tj. včetně dětského hřiště. Na předminulém
zasedání ZO jsme se zabývali požadavkem matek předškoláků žádostí o vybudování dětského
hřiště. Nejprve však k té úvodní otázce. TJ Sokol Římov je majitelem (pozemků) současného hřiště
i majitelem a investorem nově budovaného hřiště. Výstavba hřiště byla rozdělena do několika etap.
V té první to nejhlavnější pro sportovce, tj. sportovní fotbalová plocha. V dalších etapách
vybudování šaten, ale také dětského hřiště. Zde by mělo dojít k vykoupení části pozemku obcí.
Jedná se o prostor pod navážkou u křižovatky cest. Není vinou sportovců, že budování hřiště nejde
podle jejich představ. V tom denním životě jde spíše o okrajovou záležitost. Tímto nechci urážet
sportovce. Je to z pohledu ekonomického. A tak vše zůstává a je jen a jen o financích. Věřím, že se
z jara zazelená již nová hrací plocha, protože ¾ prací již bylo zhotoveno.
S ohledem na finanční vážnost obce nelze podpořit finančně sportovce a nelze rovněž v r.
2010 zažádat o dotace na vybudování nového dětského areálku. Dětské hřiště dnes podléhá všem
možným nařízením stavebním, hygienickým včetně evropských norem. Částka na vybudování se
točí kolem 1 mil. Kč. U každé dotace je vždy cca 40 % vlastní podílová účast. S dalším dětským
hřištěm je uvažováno pod novými RD Na Hájcích. V současné době se zde již rovná terén.
Vybudování hřiště v těchto prostorách, nebo případně v areálu u bývalého zimního stadionu se
spíše jeví brigádnickou pomocí. Obdobně bylo vybudováno hřiště plážového volejbalu. V každém
případě bude muset být dětské hřiště zabezpečeno proti vandalismu, ale i např. pískoviště proti
volně pobíhajícím domácím mazlíčkům. V současné době lze využívat pro předškolní děti hřiště
v areálu MŠ. Ale i zde je nutné na noc překrývat pískoviště a hřiště zamykat.
Děkuji za rozhovor. Ráda budu nadále tlumočit i otázky, které dostávám od občanů.
M. Bártů
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„Úklid sněhu: radnice našly kličku“ (vyňato z článku: Lidové noviny, 16. 10. 2009)
Jádro sporu
Soud versus zákon: čí jsou chodníky
Zákon: Chodník jako místní komunikace patří obci. A to bez ohledu na pozemek, na kterém leží,
za něj zodpovídá.
Nejvyšší soud: Chodník je úprava povrchu a svůj právní osud pojí s pozemkem, zodpovídat by
tedy za něj měl vlastník parcely. Samostatnou stavbou může být jen za určitých okolností, které je
vždy potřeba pečlivě prozkoumat.
Vlastníky chodníků nemusejí být podle dosavadních názorů Nejvyššího soudu jen radnice. Odpovědnost za úklid sněhové nadílky tak stále mohou mít desetitisíce lidí a tisíce firem.
Miloš Šenkýř, Jiřina Veselá
Brno. Právníci varují: Zodpovědnost za úklid sněhu na chodnících dostaly radnice, opatrní by ale
raději měli být i ti, kterým patří pozemky pod chodníky. Až první soudní spor může rozhodnout,
zda za stav chodníků stále neodpovídají.
Že úklid provedou, potvrzují i sami lidé, jichž se to týká, Martin Kopeček z Brna pravidelně
uklízí sníh před domem, který patří jeho staré tetě. A bude chodit dál. „Nebudu čekat, až to uklidí
firma či nezaměstnaní najatí radnicí,“ tvrdí. Netuší, že možná svou příbuznou, které patří i část
pozemku pod chodníkem, ochraňuje také před dalšími problémy.
Může se totiž stát, že radnice špatně uklidí, chodec se zraní, ale odškodnění mu bude muset
zaplatit právě majitel pozemku. Na konflikt upozornil Svaz měst a obcí v analýze pro své členy
a možný problém při výkladu předpisů LN potvrdili i další odborníci.
Teplický primátor a senátor Jaroslav Kubera prosadil novelu, podle níž mají úklid chodníků
zajistit radnice bez ohledu na to, kde chodníky leží. Dosud za chodníky přilehlé k domu zodpovídají
majitelé budov. „Přišlo mi absurdní, aby majitel nemovitosti odpovídal za něco, co není jeho,“
zdůvodnil návrh.
Jenomže: Kubera vycházel z toho, že podle zákona jsou radnice majitelem všech místních
komunikací, k nímž patří i chodníky. S tím jsou však v rozporu postoje Nejvyššího soudu, který ve
svých rozsudcích zatím označuje chodník pouze za způsob úpravy povrchu pozemku, ne za
samostatnou stavbu. V takovém případě by mohl za jeho stav stále odpovídat majitel pozemku. A to
se týká desetitisíců lidí a stovek firem. Stejně, jako kdyby se lidé zranili na jiných veřejně
přístupných plochách.
Právník Jan Potměšil, který pro Svaz měst a obcí připravil analýzu, připomíná, že buď
budou radnice zajišťovat úklid všech chodníků – nebo se odkážou na pohled Nejvyššího soudu
a uklidí jen ty na pozemcích obce. Připadá v úvahu i šalamounské řešení: radnice nechá uklízet
všechno. „Pouze v případě, kdy bude hnána k odpovědnosti za nějakou nehodu na neuklizeném
chodníku, bude zkoumat, zda jde o chodník na jejím pozemku,“ dodal Potměšil. Pak se radnice
s odkazem na stanoviska soudu „schová“ za odpovědnost vlastníka pozemku.
Nejvyšší soud zatím podle mluvčího Petra Knötiga zůstává u stanoviska, podle něhož je
chodník vlastně jen určitým zpracováním povrchu pozemku. Přesto soudci připustili, že za určitých
okolností může být stavbou a mít jiného vlastníka.
Podle Davida Slováčka, který se problémem zabýval v kanceláři ombudsmana, by měl soud
jít dál. „Říci, že chodník není pouhou součástí pozemku. To by mnohé věci vyřešilo. A ruku v ruce
s tím musí jít ale i vyřešení vlastnictví parcel – proč by lidé či firmy měli vlastnit pozemek pod
cizím chodníkem?“ poznamenal.
Starostové si zatím většinou drží odstup. „Budeme uklízet vše. Odhad za celé Brno činí
v součtu nárůst nákladů o 85 milionů korun,“ poznamenala starostka Brna-Ivanovic Jana
Bohuňovská. V její čtvrti podle ní preventivně zvýšili i pojistku pro případ, že by se někdo na špatně
uklizeném chodníku zranil. I tam ale hrozí problém: pojišťovna může trvat na tom, že za úraz
na“soukromém“ chodníku nezaplatí.
V Brně-Bohunicích počítají s tím, že úklid omezí.“Vybrali jsme poměrně velké množství
chodníků, které nebudou udržované. Soustředíme se na páteřní trasy, panelákové bloky budou mít
udržovaný vstup je z jedné strany,“ řekl místostarosta Antonín Crha.
(tolik výňatek z článku)
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Vážení spoluobčané,

touto problematikou a to zvláště odklízením sněhu z chodníků jsem Vás již seznámil
v článku Rozhovory se starostou v Info listech č. 4 z 2. 7. 2009. Závěrem jsem Vás všechny požádal
o pomoc, zvláště při úklidu sněhu z chodníků a jejich bezpečné průchodnosti. Znovu prosím
a apeluji na váš smysl pro pořádek, zodpovědnost a vlastnosti mezi které počítám i pomoc
druhému. To, že si v současné ekonomické situaci obec Římov nestojí nejlépe, dosvědčuje to, že
nejsou finanční prostředky ani na nejnutnější opravy našich cest a komunikací včetně zabezpečení
běžné údržby. Proto osobně přivítám Vaši pomoc. Stále si velmi vážím Vás, kteří v této záležitosti
jste stále velkou pomocí. Rád si budu vážit i Vás, kteří se k této skupině přidáte a budete dbát
o úklid okolí své nemovitosti a zabezpečíte průchodnost a bezpečnost i v zimním období.
Děkuji předem Vám všem za pomoc a úsporu finančních prostředků.
Starosta obce V. Koupal

STROM ROKU 2009
Vítězem 8. ročníku ankety Strom roku se stala „Lípa v obci Kotel – Osečná“. Slavnostní
vyhlášení a koncert Marty Kubišové se uskutečnil 22. 10. 2009 v brněnském divadle Reduta. Jako
vítězové předcházejícího ročníku jsme se této slavnostní chvíle rovněž účastnili. Popřáli jsme za
vyhlašovatele tj. Obecní a Farní úřad všem 12. finalistům a zvláště třem nejlepším tohoto ročníku.
Pomyslně jsme tak předali vládu – korunku královny stromů 7. ročníku římovské lípy J. Gurreho
950 let staré lípě v obci Kotel. (Bližší informace www.nadacepartnerství.cz)
Výsledky:

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

počet hlasů

Lípa v obci Kotel – Osečná, Liberecký kraj
Mladějovická lípa, Olomoucký kraj
Dub u kláštera v Kladrubech, Plzeňský kraj
Jasan ve Světlé Hoře, Moravskoslezský kraj
Lípa Samaritánka v Hradišti, Jihomoravský kraj
Lípa u fary v Horním Maršově,Královéhradecký kraj
Lípa v Kamenici nad Lipou, kraj Vysočina
Zlámanská oskeruše, Zlínský kraj
Dub u Postupic, Středočeský kraj
Žeberská lípa, Ústecký kraj
Pozořické vrby, Jihomoravský kraj
Žižkova hrušeň v Otěvěku, Jihočeský kraj

11 281
7 805
6 387
6 017
4 656
2 631
2 383
2 314
1 601
836
514
219

Celkový počet hlasů: 46 644, výtěžek veřejné sbírky: 170 460 Kč

SPORT
Kopaná – výsledky

Okresní přebor starších žáků
Římov
Borek
Římov
Bukovsko
Římov
Římov
Římov
N. Hrady

–
–
–
–
–
–
–
–

Temelín
Římov
Dříteň
Římov
Mladé
K. Újezd
Ševětín
Římov

0
9
1
12
0
0
0
7

:
:
:
:
:
:
:
:

5
1
11
0
3
6
3
0

Doucha
Šmíd

Okresní přebor dorostu
Pištín
Římov
Ševětín
Římov
Olešník
Bukovsko
Č. Dub
N. Hrady
K. Újezd
Dobrá Voda

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Římov
Včelná
Římov
Temelín
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov

2
1
3
2
8
4
5
1
9
1
5

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3
1
0
2
0
0
5
0
0
1

Chyňava 2, Vlk
Froněk
Froněk, Žáček
Chyňava 2, Vlk 2, Jaroš
Jaroš

Okresní přebor muži
Římov
Nemanice
Římov
Roudné
Římov
Mokré
Římov
Hrdějovice
Římov
Lišov „B“
Římov

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

N. Hrady
Římov
Sedlec
Římov
H. Stropnice
Římov
Týn „B“
Římov
Bukovsko
Římov
Srubec

2
0
0
2
3
2
2
1
2
1
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
2
5
0
1
1
2
2
2
0
5

Kohout 2
Jánský, Chovanec
Mesároš 2, Kohout
Kohout
Písko, Presl
Kohout 2
Kohout, Crkva

Turistika

6.11.; 20.11; 4.12.
27.12.

zájezdy Bad Füssing
Tradiční „odmašťovací“ výstup na Kleť

RŮZNÉ
27.11.
4.12.
5.12.
11.12.

Výroční valná hromada SDH Dolní Stropnice
Výroční valná hromada SDH Branišovice
Mikulášská zábava v Obecním hostinci Dolní Stropnice
Výroční valná hromada SDH Římov

15 let plodné spolupráce s Českou besedou Rijeka
V únoru 2010 uplyne již 15 let od prvního setkání s českými krajany v Rijece, kteří si založili novou
Českou besedu. Českých besed v Chorvatsku je asi 24. Většinou jsou sdruženy kolem městečka Daruvar
v blízkosti hranic s Maďarskem. Největší ČB je v Záhřebu, která v letošním roce oslavuje již své 135.
výročí založení. Je až úsměvné jak a s jakým elánem vznikala ČB v Rijece. Podle telefonního seznamu
a podle zvonků na dveřích. Které jméno znělo jen a jen trochu česky muselo mít české kořeny a tak to šlo
dále k dalším známým. S tímto elánem a nadšením byla přivítána skupina římovských koledníků a
vedení obce Římov v roce 1996, kdy jsme se poprvé účastnili věhlasného mezinárodního riječského
karnevalu. Postupem doby vzniklo skutečné přátelství ne jenom na základech obec Římov – město
Rijeka. Vzniklo přátelství mezi rodinami. Beseďáci z Rijeky nejednou navštívili Římov, shlédli jsme
nejedno jejich vystoupení v Česku. Přes ČB Rijeka vznikala i další přátelství s ostatními ČB v Chorvatsku. Velmi výrazné je mezi našimi koledníky a ČB Malé a Velké Zdence. Blíže o ČB, životě krajanů
v Chorvatsku naleznete v časopisu Jednota. Tento týdeník vydává Svaz Čechů v republice Chorvatsko
a je zasílán i naší obci. Ročníky i jednotlivá čísla jsou k zapůjčení v knihovně. Současný ročník na OÚ.
Před pěti lety byl položen základní kámen k výstavbě Českého domu v Rijece. Dům projektovala
Grazia Triccoli, majitelka firmy „Tiora“, která je zároveň i dozorčím orgánem stavby. Dům má 1.052 m2
užitkového prostoru a je vystavěn na pozemku o rozloze 1.500 m2 na třech podlažích. V suterénu jsou
převlékárny, místnost pro kroje, místnost na praní a žehlení, 2 příruční kuchyňky, sanitární zázemí,
sklady, restaurace a velká zkušebna. V přízemí je velký sál s jevištěm, sanitární uzel pro invalidy,
knihovna a vstupní hala – výstavní prostor. V prvním poschodí jsou ubytovny, kancelář a 2 sanitární
zázemí.
Základní kámen z české žuly věnovali naši koledníci. Málokdo byl přesvědčen, že sen ČB Rijeka
se stane tak brzy skutečností. V Rijece si nás velmi váží nejenom za přátelství, ale i za finanční výpomoc.
Vždyť na dům, který má hodnotu v přepočtu asi 36 mil. Kč jsme trochou přispěli i my částkou přes 200
tis. Kč. Z toho v r. 2005 přispěla obec 100 tis. Kč, ostatní sbírkou jednotlivců, rodin a podnikatelů. Jsme
častými hosty ČB a tak se nám dostalo i oficielního pozvání k otevření nového Českého domu T.G.
Masaryka v Rijece. (pozn. i když se jednalo o oficielní pozvání, tak nyní i v minulosti se jednalo o ryze
soukromé cesty financované vždy z vlastních zdrojů). Kromě nás se účastnila celá řada hostů a přátel.
Zvláště starostů a zástupců z Ostravska. Ti věnovali veškerý hutní materiál. Oslavy otevření domu byly
třídenní. Na slavnostní sobotní otevření domu navazovala etno přehlídka. Rijeka je kosmopolitní
evropské město. Ze třinácti menšinových skupin žijících v tomto čtyřistatisícovém městě vystoupilo přes
200 účinkujících, 8 folklorních souborů, 4 orchestry a 3 vokální soubory o to od Romů, Rusínů, Ukrajinců, Poláků, Maďarů, Srbů, Černohorců, Italů až po Čechy a Slováky. V této spleti národností se
poměrně malá skupina soustředěna v ČB určitě neztrácí.
Bližší atmosféru přetiskujeme z listů „Naše řeč“, kterou vydává ČB Rijeka.
V. K.
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Slavnostní otevření českého domu T. G. Masaryka
a oslava 15. výročí České besedy Rijeka
Český dům T.G. Masaryka v Rijece byl po pěti letech budování slavnostně otevřen dne 19. září 2009 u
příležitosti oslavy 15. výročí založení České besedy Rijeka za přítomností více než 300 hostů z Chorvatska i České republiky.
Oslavy se konaly pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky, Vlády Republiky Chorvatsko,
města Rijeky, Rady pro národnostní menšiny Vlády RCH, Svazu Čechů v RCH, paní Zdenky Čuchnilové,
zástupkyně pro českou a slovenskou menšinu ve Sněmu RCH a Přímořsko-goranské župy.
Předsedkyně České besedy Rijeka paní Fanynka Husáková přivítala hosty a poděkovala všem,
kteří se podíleli na jeho financování, rovněž poděkovala i všem členům České besedy Rijeka, kteří
přispěli jak finančními příspěvky, tak i stovkami hodin volontérské obětavé práce.
Slavnostní program byl zahájen chorvatskou a českou hymnou, kterou zazpívali členové pěvecké
skupiny Nostalgie České besedy Rijeka spolu s pěveckým sborem Marinići a několika členy folklorního
souboru Hlubina z Ostravy. Poté si přítomní vyslechli překrásnou báseň Pehliňana Miodraga Rudana
přezdívaného Mali Kolsićev pod názvem Črjeno plavi galeb (Červeno modrý racek). Báseň je napsaná v
čakavštině a vyjadřuje obdiv z pracovitosti a soudržnosti členů ČB Rijeka a jejich díla – Červeno
modrému rackovi – Českému domu, který se na Pehlinu usadil. Báseň v originálu přečetl autor a v
překladu Marie Selicharové ji v češtině přednesla paní Lenka Lalićová.
Následovaly pozdravy hostů. Za Svaz Čechů v RCH hovořila tajemnice Jára Kulhavá, která
přečetla přehled činností České besedy Rijeka za uplynulých 15 let. Rijeckou besedu přirovnala k zahrádce, do které byla zaseta semínka, nikdo však neočekával, že každé z nich vzklíčí. Paní Zdenka
Čuchnilová blahopřála jak za sebe tak i za Radu pro menšiny RCH. Zavzpomínala, jak zapochybovala,
zda projekt stavby Českého domu v Rijece bude možno uskutečnit, když ji předsedkyně Husáková
poprvé ukázala projekt a řekla, kolik by peněz vyžadovala jeho realizace. Když se však rozhodla pomoci,
měla vždy potíže, když se jí potenciální financiéři ptali, kolik že těch Čechů v Rijece je. Jak říci, že sto lidí
chce vystavět tak velký dům? Neudělala však chybu, když pokaždé odpověděla, že není důležité, kolik
nás tu je, nýbrž co děláme. „Chorvatsko budujme a na Česko nezapomínáme, dlužíme to našim
předkům“, řekla poslankyně na závěr.
Župan Zlatko Komadina zdůraznil, že Český dům v Rijece je symbolem soužití na tomto území,
důkazem, jak zde všichni obyvatelé žijí společně bez ohledu na nacionální příslušnost a bez ohledu na
to, zdali se sem dostali kvůli práci, kvůli válce nebo se zde narodili. Pan Tomáš Grulich všem přinesl
pozdravy z českého Senátu a podotkl, že i toto je příležitost ještě jednou se přesvědčit o výborné
organizovanosti české menšiny v RCH a poděkovat za péči o českou menšinu v Chorvatsku, které má
snad nejrozsáhlejší zákona o menšinách. „Avšak, k čemu by byl zákona předpisy, kdyby nebyli lidé, kteří
je využívají?“, řekl závěrem senátor.
Velvyslanec pan Karel Kühnl excelentní chorvatštinou pozdravil přítomné a vyjádřil radost
z toho, že dnes mezi námi je i jeho předchůdce, pan Petr Buriánek, „který stál u zrození Českého domu v
Rijece a vynaložil velké úsilí, aby rijeckým krajanům pomohl uskutečnit jejich velký projekt. Já se cítím
pyšným, že jsem tu velvyslancem právě v době, kdy se tento Dům otevírá. Je to významná událost nejen
pro českou menšinu, ale i pro ostatní menšiny, které tu působí i pro celý kraj.“
Ministr Radovan Fuchs pozdravil přítomné i jménem premiérky Kosorové, vyjádřil potěšení, že
na začátku svého mandátu má příležitost seznámit se s prací české menšiny. Dále řekl, že chorvatský
zákon o právech menšin může být příkladem jiným zemím. Vyjádřil překvapení nad tímto velkolepým
objektem i nad tím, že v Rijece probíhá výuka
češtiny.
Český dům T.G. Masaryka oficielně
otevřel primátor města Rijeky pan Vojko
Obersnel, který před pěti lety položil základní
stavební kámen. Nešlo tu však o tradiční střihání pásky, protože jak řekl, tento objekt byl
otevřen hned, když se začal budovat. Od
chvíle, kdy byla vybetonovaná první deska,
dům se používal a „žije od prvního rýče, kterým bylo v terénu zaryto“. Starosta, který od
prvního dne stavby sleduje jak dům pokračuje a velkoryse pomáhá, řekl, že otevření
Českého domu je překrásným dárkem besedě
k 15. výročí.“ Před pěti lety, když jsem poprvé
viděl projekt, zdálo se mi, že jeho
uskutečnění je příliš velkým soustem pro tak
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malou, seč pracovitou skupinku lidí, jakou je česká menšina v Rijece. Ale když jsem viděl, že při položení
základního kamene listinu o začátku stavby dáváme do plechovky od Becherovky, věděl jsem, že tento
dům bude stát na pevných základech.“ Poděkoval F. Husákové i všem rijeckým beseďákům, protože
všem ukázali, že volontérská práce a entuziasmus ještě nevymřeli. Poté navrhl, aby si s předsedkyní
Husákovou na úspěch domu přiťukli také Becherovkou, což všichni v sále vítali potleskem. Předsedkyně
Husáková panu starostovi u této příležitosti předala členský průkaz čestného člena České besedy Rijeka.
Následoval bohatý program, ve kterém
účinkovali folklorní soubory Hlubina z Ostravy
a Zvir z Jelenje, pěvecký spor České besedy Sisak,
pěvecký sbor Marinići a všechny tři folklorní
skupiny České besedy Rijeka. Po ukončení oficiální části oslavy a večeři si u Českého domu
ještě dlouho do noci hosté i hostitelé spolu vyprávěli. Krásné podzimní počasí jim to dovolovalo,
protože byla překrásná teplá noc „babího léta“.
Pro Českou besedu Rijeka byly dny od
18.-20. září 2009 snad nejradostnější a nejvýznamnější od jejího založení. Dny, kdy pracovitost, soudržnost a neúnavnost členů tohoto malého, poměrně mladého, ale činného a houževnatého spolku vyvrcholila. Otevření Českého
domu T.G. Masaryka je splněním nejvroucnějšího přání Čechů žijících v Rijece a výsledkem vytrvalosti, snad i v určitém slova smyslu tvrdohlavosti
až trucovitosti rijeckých krajanů – vždyť před pěti lety opravdu málokdo věřil, že se náš velký sen
uskuteční. Především díky pevné ruce a neuvěřitelnému elánu své předsedkyně F. Husákové, která se
ani v nejtěžších chvílích a mnohdy i v bezvýchodných situacích nevzdávala, všem rijeckým krajanům
dodávala odvahy a byla jim oporou. To že si nás váží tak velký počet lidí, jak krajanů a přátel z celého
Chorvatska i z České republiky, tak i významných představitelů vysoké politiky obou států, ČR i RCH
a lokální samosprávy, kteří při nás v nejslavnostnější chvíli stáli a s námi se radovali, je pro nás
neocenitelným darem, a proto jim všem ze srdce děkujeme a těšíme se na další úspěšnou spolupráci
a pomoc při dokončení tohoto velkolepého díla.

Vybrána část z dalšího článku Hosté z Čech na oslavě v Rijece
Prvními našimi známými v ČR, později našimi velkými přáteli jsou zajisté všichni obyvatelé městečka
Římov z Jižních Čech. Starosta obce Římov, pan Vladimír Koupal a vedoucí Římovské koledy pan Pavel
Zíka, oba s doprovodem, nechybí snad ani na jedné významnější akci ČB Rijeka. Pro ně Rijeka nikdy
není daleko, nikdy nelitují času ani prostředků přijet za námi a nikdy nepřijíždějí s prázdnou, stejně
jako ostatní naši přátelé z ČR, kteří se vždy postarají o pěkné a užitečné dárky. Se starostou Koupalem
a jeho doprovodem jsme si též měli příležitost povykládat až po oslavě, protože s námi zůstali až do
pondělí.Děkujeme ze srdce všem našim přátelům z ČR, kteří k nám na oslavu přijeli a těšili se z naší
radosti a úspěchů, obzvláště díky všem těm, kteří měli možnost mezi námi zůstat i po oslavě.
Bylo nám s Vámi nádherně.

INZERCE
¾ Pro rok 2010 byl vydán nástěnný kalendář (plakát) s fotografií římovské lípy, který je
k dostání na OÚ, v „I“ centru a v obchodě. V závěru roku Vám jej přijdou nabídnout do
Vašich domácností naše děti.
¾ Dechová hudba „Budvarka“ připravuje DVD s vánočními koledami, které byly natáčeny
v ambitu kostela Sv. Ducha v Římově dne 21. 10. 2009. DVD bude v prodeji před vánočními
svátky na OÚ a v obchodě v Římově.
¾ Nabízím k prodeji starší RD, zastavěná plocha 100 m2 s rozlehlou zahradou 3.672 m2
v blízkosti přehrady Římov. Patrová stylová stavba z 20. let minulého století (nutná
rekonstrukce). V přízemí 3 místnosti, koupelna, komora. V 1. patře 2 místnosti + 4 komory.
Částečně podsklepeno. Ing. K. Žáček, tel. 737 280 120.

_________________
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