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ŘÍMOV

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vám jménem celého našeho zastupitelstva popřál pěkné jarní dny a
společně se, doufám, rozloučíme se zimou, která po mnoha letech byla opět taková pěkná
„ladovská“. Určitě se líbila všem příznivcům zimních sportů, kteří si letos určitě užili.
Bohužel na opačné straně nám zima pořádně provětrala zásoby dříví, případně hodně
protáčela kolečka všech měřících přístrojů na vašich topidlech. Mnozí z Vás loni využili
možnost tzv. kotlíkové dotace a změnili své staré kotle za modernější, a tak jejich zařízení
prošla hned ostrým testem.
Ale nyní již zpět k našim jarním dnům a opět se pustíme do zahradničení stříhání stromů a
hrabání zahrádek. Jak jste si již všimli začala dne 15.3. společnost |Marius Pedersen s
vývozem biopopelnic a na asfaltové ploše je také připraven jako každý rok velký
kontejner, kde je možno ukládat trávu, listí a hrabanku ze zahrádek. V žádném případě zde
nevhazujte větve, jelikož na tyto připravujeme jiný kontejner.
Dne 8.4.2017 se uskuteční opětovně celostátní akce „Uklidmě Česko“, v našem případě
Římov. Kdo bude mít zájem uklidit Římov a okolí přijde ráno v 8:00 před OÚ . Zde se
rozdělíme do skupin a rozdáme úklidové pomůcky.
Ve vestibulu OÚ je umístěna velká krabice, kam je možno vhazovat a tím recyklovat
různé druhy náplní a tonerů z vašich tiskáren.
Dne 29.4 se uskuteční tradiční jarní svoz nebezpečných odpadů, co je možno odevzdat, se
dozvíte z informačních letáčků, časy a zastávky svozového auta přikládáme
Seznam zastávek - sobota 29.4.2017
9.35 – 9.50 hod – ŘÍMOV – U Kaple
9.55 – 10.10 hod – ŘÍMOV - náměstí J.Gurreho
12.15 – 12.30 hod – BRANIŠOVICE
13.05 – 13.15 hod – DOLNÍ STROPNICE – náves

Letošní rok bude pro naši obecní kasu hodně rušný, jelikož se nám sešlo mnoho
nákladných akcí, že se na další roky budeme muset trochu uskrovnit. Obdrželi jsme sice
různé dotační finanční prostředky, ale u každé z nich je také nutná spoluúčast obce.
Konečně se započne s pracemi na vodovodu v Dolní Stropnici, přes léto se bude dělat
nová třída v podkroví ZŠ, opravovat se bude střecha a okna na restauraci Malše, započne
se s opravami obecního skladu v blízkosti OÚ(ulice Kostelní), hasiči obdrželi dotaci na
nové zásahové auto a další drobné opravy, které se jistě objeví. Zde se jedná také o
vyspravení části některých cest po zimních měsících.
Často se také ptáte, co bude s kamenným mostem pod Římovem. Plánuje se celková
rekonstrukce této technické památky. Most bude na nezbytnou dobu úplně uzavřen, do
dnešních dnů však ještě nevíme přesný termín a včas budete informováni o případných
uzavírkách.
Ing. Miroslav Slinták, starosta, a Vaši zastupitelé

USNESENÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 15.2.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s finanční spoluúčastí (dofinancováním) nezbytných finančních prostředků
z rozpočtu obce pro nákup dopravního automobilu pro SDH Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpočtovou změnu č.1/2017 – dotace z Jčk na provozní účely
- informaci starosty týkající se jednání rady SMO Pomalší, kde byly projednány
jednotlivé budoucí aktivity, kterými se budou jednotlivé obce v rámci svazku ubírat.
Bude se jednat opět o rozvoj turismu v naší oblasti. Římov se zapojil úspěšně do
společného česko-rakouského projektu, kde obdržíme dotaci na opravu
nepoužívaného obecního skladu, kde vznikne „muzeum poutnictví“
- a projednalo došlou žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Římov na rok
2017 pro TJ Sokol Římov ve výši 140.000 Kč, která bude využita na provoz tohoto
spolku.
Použití finančních prostředků je součástí žádosti. Z důvodu nepředložení vyúčtování
za rok 2016, a to do 31.1.2017, nebyla žádost schválena . Byl dohodnut termín
předložení tohoto vyúčtování do příštího ZO dne 15.3.2016, kdy bude nová žádost
opětovně projednána.
- a projednalo došlou žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Římov na rok 2017
pro SDH Římov ve výši 140.000 Kč, která bude využita na provoz tohoto spolku.
Použití finančních prostředků je součástí žádosti. Součástí této žádostí bude
doporučení OÚ, aby část dotace ve výši 10% byla použita na
práci s
mládeží(nutno doplnit do žádosti)
- obdržení investiční dotace pro jednotku SDH Římov na pořízení dopravního
automobilu
- dopis spolku Lungta, týkající se podpory mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
a podpoří tuto akci vyvěšením vlajky dne 10.3.2017

- bylo dále informováno o nadcházejícím masopustním veselí, které začne s sobotu
25.2. 2107
Římovským masopustem s „Doudlebskou koledou, poté bude
následovat odpoledne dne 26.2. „Dětský maškarní karneval“ a vše vyvrcholí
tradičním „Římovským masopustním úterým“ dne 28.2.2017 vše v sále Restaurace
Malše.
- a informuje občany, že o začátku vývozu biopopelnic budou informováni,
předpoklad na konci měsíce března a také informuje o přemístění kontejneru na
oděvy, který je nyní v ulici Hasičská.

USNESENÍ
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 15.3.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s podáním žádosti u půjčku ve výši 4. mil. Kč. Pro bylo 9 přítomných členů ZO.
Žádost o půjčku bude podána u společnosti JVS, která pro členské obce má
připraven program a prostředky na podporu investičních akcí.
- se zaslaným dodatkem č. 18 od společnosti Marius Pedersen, který pro rok 2017
částečně upravuje (navyšuje) ceny za svoz a třídění komunálního odpadu.

USNESENÍ
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 15.3.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s podanými žádostmi o dotaci z rozpočtu obce:
- TJ Sokol ve výši 140 000,-- Kč (vyúčtování roku 2016 řádně doloženo)
- SDH Římov ve výši 140 000,--Kč
- ČČK Dolní Stropnice ve výši 5 000,-- Kč
- ZO nesouhlasí s žádostí o dotaci:
- Domov seniorů Kaplice ve výši 5 000,-- Kč.
- s dodatkem smlouvy o pachtu se Zemědělským družstvem platným od 1.3.2017.
- s návrhem na přerozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Římov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- a projednalo předložený návrh závěrečného účtu a hospodaření obce Římov za rok
2016, veškeré dokumenty budou řádně zveřejněny.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, která se uskutečnila
dne 20.2.2016 v OÚ Římov. Zjištěné závady, které neměly závažnost nedostatků,
budou odstraněny (napraveny) a vyrozumění o nápravě zasláno na krajský úřad.
Zpráva o výsledku hospodaření bude součástí závěrečného účtu, který bude řádně
zveřejněn.
- vyúčtování podle „smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu“
od společnosti ČEVAK, která skončilo se ziskem 63.049 Kč.

- informaci o zahájení svozu popelnic na bioodpad, které bude zahájeno 15.3.2017 a
poté vždy každou lichou středu v měsíci. Současně je také na asfaltové ploše za
kaplí K Loučení umístěn velký kontejner na trávu a hrabanku - do tohoto
kontejneru NEVHAZOVAT VĚTVE .
- informaci starosty ze schůzky valné hromady SMO Pomalší, kde byly projednány
jednotlivé budoucí aktivity, kterými se budou jednotlivé obce v rámci svazku
zaobírat. Svazek i v letošním roce požádal o dotaci v rámci programu POV
Jihočeského kraje.
- informaci místostarosty ze schůzky týkající se stížností lidí v chatové oblasti na
zvyšující se hluk a nepořádek, zejména v místech, kde jsou chaty trvale obydleny.
- informaci, že i letos se obec přihlásila do projektu „Ukliďme Česko“. Tato se
uskuteční 8.4.2017 od 8,00 a sraz bude před obecním úřadem.
- informaci starosty o konání slavností akce „Vítání nových občánků“, která se
uskuteční 8.4.2017 od 10,00 v kulturním zařízení Pod Ořechem.
- informaci starosty o konání slavností akce „Posezení se seniory“, která se uskuteční
23.4.2017 od 14,00 v kulturním zařízení Pod Ořechem.

JAN STANĚK - SPISOVATEL
Při výpisech z kronik se nenašla žádná zmínka o spisovateli
Staňkovi, podařilo se mi však získat písemnou vzpomínku, kterou napsal A. Dyk.
V jihočeském
poutním
místě
března 1948 Jan Staněk, spisovatel

Římově

zemřel

posledního

dne

Janu
měsíce

Byl rodákem římovským, pocházel ze selského statku čp. 16, kde
se říkalo po starodávnu ke Studěrachům. Byli tři bratři a sestra. Do obecné
školy chodil v Římově a vyučil se poté zedničině. Pracoval několik let na
různých stavbách, nějaký čas také ve Vídni.
Vrozená
inteligence
a
vnímavost
Staňkova
zde
zachytila
první
mocné dojmy kultury. Vrátil se domů, hospodařil nějaký čas na rodném statku,
pak toho ale zanechal a oddal se cele své náruživosti, spisování. Práce mu
šla hravě. Oplýval fantasií a kombinačním darem. Vypráví se o tom tato
historie: V Římově žil vážený občan Heidinger, majitel kupectví. Zajímal
se o literaturu, objednával a četl knihy, sbíral též národopisné i
archeologické památky pro musea. Jednoho dne přišel k němu ráno do krámu
mladý zedník Jan Staněk a Heidinger uvítal jej přátelsky: „Právě dnešní noci
se mi o vás zdálo. Představte si, dostanu novou knížku ke čtení, otevru ji a
čtu na titulním listě: Lesníkova dcera. Povídka. Napsal Jan Staněk. Co se
tak všechno člověku nezdá! Staněk se usmál svým šibalsky dobromyslným
úsměvem, neřekl nic. Za týden přišel opět do krámu, podal Heidingerovi
svazek rukopisu, na jehož titulním listu četl se název povídky i autora,
jako bylo ve snu. A to byl prý začátek jeho spisovatelské dráhy. Staněk
říkával, že nebýti Heidingra, nebyl by se pustil do spisování.

Své práce zkusil Staněk posílat redakcím listů a kalendářů a ony
je otiskovaly. Povzbuzen úspěchem pustil se do prací větších i velkých.
Seznam prací, které napsal, pořízený až ve stáří roku 1944 a 1947, čítá 213
povídek a románů tištěných, 14 rukopisů ještě netištěných a 6 rukopisů
ztracených. Mezi vydanými jsou romány o 500 a 800 stranách. Vydávala je
nakladatelství pražská i venkovská; noviny i kalendáře v Čechách a na Moravě
otiskovaly jeho povídky. V amerických českých novinách i kalendářích byla
uveřejněna řada jeho prací. V létech 1925 a následujících vydal některé
větší romány vlastním nákladem. Vydával je po sešitech a sám vlastní
expedicí je rozesílal. Vzpomínal na to jako na nejlepší dobu svého života.
Zájem čtenářů byl zřejmý a skýtal i jakýsi stálý příjem. Mnoho bylo ovšem
těch, kteří čísla nevraceli a neplatili, ale i tak byl Staněk spokojen.
Psal
povídky
ze
života
venkovského
lidu,
z historie
svého
kraje.
Čtenáři chicagského Hlasu čítali se zájmem jeho vypravování o rytířském
kdysi životě na římovské tvrzi, o bojích a o věrné lásce dávných předků. Jan
Staněk byl fenomén svého druhu, s bohatou fantasií, kombinačním a fabulačním
darem. Tvořil lehce, figury a situace se mu samy vynořovaly a nestačil ani
je popisovat. Když začal psát povídky z krajů dalekých, plných exotických
krás přírodních, vybavovaly se mu scenérie při podrobném studiu mapy v
atlase. Vyňal kdysi přede mnou ze skříně velký zeměpisný atlas a šetrně jej
položil na stůl. Otevřel namátkou asijské země a řekl: To je mé studium. Zde
se zahledím do širých dálek moří, do pobřežních zátok, v nichž ústí ohromné
řeky, do údolí, jimiž protékají, vidím pláně a džungle, jimiž si razí cestu
a mohutná horstva s ledovci. Vžiji se do toho, že vše vidím jasně a barvitě
před sebou a mohu hned a přesně o tom psát. – Myslím, že je to psychologicky
zajímavý a pozoruhodný inspirační zdroj.
Staňkovy
romány
byly
oblíbenou
četbou
venkovského
lidu.
Dovedl
vyprávět napínavě. Ještě dnes vzpomínají starší ženy, jak dychtivě čekaly
na pokračování povídky a jak pospíchaly domů z práce ve dnech, kdy docházely
noviny se Staňkovou povídkou. „To jsme mazaly s pole, abychom se dočetly,
jak to dopadlo s Bětuškou.“
Staněk
žil
v Horním
Římově
v prostorné
světnici
výměnčí
chalupy
čp. 16, byl svobodný. Vařil si sám, obvykle knedlíky na celý týden a denní
dávku z nich si každého dne ohříval. Vypomáhal sousedům o žních a ještě
předloni vídal jsem ho, vysokého, dosud rovného, více než pětasedmdesátníka
jako skáče s kosou na rameni, vracejícího se večer s pole. Jeho dobře
rostlá, stále ještě junácky ztepilá postava, oděná ve zbytky plátěného,
kdysi zednického pracovního oděvu imponovala jakousi monumentalitou.
Ještě
v době
okupace
byly
Staňkovy
povídky
hojně
pracujícími českými lidmi, „nasazenými v lágrech v Německu“, jak se
říkalo. Byly odtud žádány, a tak zbytky nákladů jeho děl tam zasílány a
zůstaly. Měly hojně vlasteneckých idealistických motivů, a tak splnily

čteny
tehdy
tam i
svoje

poslání. Nakladatelé i knihkupci dosud pamatují, že Staňkovy romány neležely
v regálech, ale bývaly brzo vyprodány.
Když
už
nebylo
možno
tisknout
sešitová
vydání
a
honoráře
nedocházely, opatřil si Staněk pletací stroj a pletl lidem ponožky. V
dlouhých zimních měsících se scházela u něho navečer římovská dorůstající
mládež na hrátky. Vyprávěl, špásoval a vařil jim na bubínku uprostřed
světnice stojícím čaj z bylinek. Vyprávěl rád „o věcech zamilovaných“.
Děvčata se dožadovala, aby jim vyložil kartu, což při své živě tryskající
fantasii dělal poutavě a s úspěchem. Děvčata i hoši k němu rádi docházívali
a byl to vlastně při veškeré chudobě jakýsi rustikální literární salon.
Jan
Staněk
byl
nábožensky
hluboce
věřícím
křesťanem.
Za
šera
bylo možno jej zastihnout v sednici s růžencem v rukou, pohříženě se
modlícího. Nedostatek jakéhokoli životního komfortu snášel bez obtíží a bez
hořkosti. I papíru měl občas málo a psal na rubu starých objednávek a účtů.
O občasném svém nedostatku se ani nezmínil. I v tísni své zachovával
důstojnost, nenaříkal, neláteřil, neprosil a neukazoval ani na svou práci
ani na svou potřebnost. Cosi kavalírského bylo v ně, při vší jeho
nenáročnosti. Stále doufal, že se mu vrátí možnost tisknout své romány v
sešitových vydáních. Měl jich několik v rukopise přichystaných.
Nevím,
zda
a
co
Staněk
sám z domácí
a
cizí
literatury
čítal.
Myslím, že na to ani neměl čas, neboť stále psal. Názvy mnohých jeho povídek
mají příchuť sensačního záhlaví českoamerických novin, na příklad „Vybojoval
si nevěstu, Byla bez viny, Strýc se musí oženit“. Cosi důvěřivě šelmovského,
ba dětského bylo v jeho očích, ale někdy zakmitlo v nich visionářské
zanícení nad krásou světa a české země zvlášť. – Dožil se téměř 78 let věku
svého.
Vzešel
ze
svého
lidu,
prací
svou
přiblížil
knihu
lidovému
čtenáři, jeho řeč, představivost i mravní zanícení přešlo do myslí čtenářů a
tím do proudu života. Odešel tiše splniv své poslání a odpočívá v rodné
půdě římovského svatého pole.
Vydávám
tuto
drobnou
vzpomínku
na
samorostlý
zjev
lidového
umělce, s nímž jsem se v uplynulém desetiletí občasně stýkal. Chtěl bych tím
zachovat jeho památku alespoň mezi rodáky a přáteli půvabného kraje
doudlebského.
Podobu
jeho
zachytil
na
fotografii
Ph.
Mr.
Vojtěch
Dyk
roku
1939. – Náčrt k portrétu nakreslil Alois Moravec v Římově roku 1946.
Knížku
vytiskl
V.
Bujárek
v Praze
roku
1948
v počtu
šedesáti
výtisků.

ŘÍMOVSKÝ BĚH PRO ÚSMĚV 2017
V letošním roce jsme se rozhodli pro změnu a třetí ročník benefiční akce „Římovský běh
pro úsměv“ rozběhneme již 17.6.2017 a společně s Vámi se pokusíme zopakovat předešlé
úspěchy tak, abychom opět nabídli skvělou zábavu s cílem pomoci.
Celou akci opět zaštiťuje obec Římov a nadační fond Handifest, který byl založen za
účelem podpory rodin s handicapovanými dětmi.
Třetí ročník bude věnován dvěma holčičkám – Adélce a Terezce, které bohužel spojuje
vážná a nevyléčitelná nemoc – mozková obrna. Dopady nemoci se však dají zmírnit, a to
díky speciální „kosmické“ terapii, která je finančně velice náročná a bohužel není hrazena
z veřejného zdravotního pojištění.
Adélka se narodila 19.2.2005. V roce se zjistila její výše uvedená
diagnóza. Díky poctivému cvičení se Adélka dostala z plazení až k
chůzi s trojbodovými hůlkami. Podstoupila již dvě operace
prodloužení Achillových šlach. Adélka navštěvuje 5. třídu ZŠ a
PRŠ v místě bydliště v Trhových Svinech. Před nedávnem
podstoupila operaci nožiček metodou Ulzibat, kdy jí uvolnili
spastické svaly. Po této operaci by se mělo Adélce lépe pohybovat
a nacvičovat lepší chůzi. Právě po této operaci je nutná intenzivní rehabilitace. Z tohoto
důvodu by Adélka ráda absolvovala Klim-Therapy v Klimkovicích, která je pro ni
nejvhodnější. Doplatek 4 týdenního pobytu s lázeňským poukazem na Klim-Therapy činí
55.040 Kč.
Terezka je patnáctiletá slečna, která před nedávnem prodělala
subtrochanterickou operaci obou kyčelních kloubů. Operace byla
nezbytně nutná, neboť u ní nastalo výrazné tempo růstu a její nožičky
růst nezvládaly, a tak šla Terezka do výrazné vnitřní rotace při chůzi.
Nyní je Terezka po druhé fázi operace a to je vyjmutí dlah, které jsou
v kostech. Právě teď je nejvhodnější čas na intenzivní rehabilitaci
v centru Adeli v Piešťanech, které Terezce již několikrát výrazně
pomohlo.Náklady na intenzivní rehabilitační pobyt v lázních se pohybují
okolo 90 tis. Kč.
Těšíme se, že společně již po třetí prožijeme sportovní odpoledne s řadou
doprovodných programů. Určitě nebude chybět posezení s občerstvením a hudbou,
malování na obličej, jízda na koni a další. V případě nepřízně počasí budou zajištěny
stany.
Běh je určen pro všechny věkové kategorie – na startu přivítáme děti s rodiči i bez, ženy a
muže a v neposlední řadě také aktivní seniory! Věříme, že se společně všichni setkáme a
dobře se pobavíme. Děkujeme, že pomáháte s námi!
Za organizátory akce: Tamara Fuxová, Klára Vášová, Tereza Panochová, Petra Prokešová, Nadační
fond Handifest - Aneta Jarošová, Obec Římov – starosta Ing. Miroslav Slinták

Email: rimovskybehprousmev@seznam.cz
https://www.facebook.com/RimovskyBehProUsmev/

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Název akce

Datum
konání.

Hodina
začátku

Vítání občánků
Ukliďme česko
NordCup 2017sportovní lukostřelba
Posezení se seniory

8.4.2017
8.4.2017
15.4.2017

10,00
8,30
9,00

23.4.2017

14,00

Splutí řeky Malše

29.4.2017

9,30

Stavění májek
Alpy ze Šumavy,
Šumava z Alp
Římovská jarní pouť

30.4.2017
5.51.6.2017
7.5.2017

Den matek
Obvodová soutěž SDH
Římov
Výstava obrazů
3. ročník římovský běh
pro úsměv
Obyvatelé Římova v
I.světové válce
Festival Pomalší

Pořadatel

17,00
18,00

Místo konání
(obec a konkrétní
místo)
Římov - OÚ
Římov
Římov . Areál TJ
Sokol
Kult.zařízení Pod
Ořechem
Jez pod
Římovem
Římov a osady
Galerie Římov

8,00

Římov

12.5.2017

19,00

20.5.2016

13,00

Hostinec v Dolní
Stropnici
Kemp na Hamru

Obec a
římskokatolická
farnost
ČK Dolní
Stropnice
SDH Římov

2.622.6.2017
17.6.2017

18,00

Galerie Římov

obec

13,00

23.66.7.2017
24.6.2017

18,00

Římov fotbalové hřiště
Galerie Římov

Handifestnadační fond
obec

10,00

Velešín

SMO Pomalší,
KIC velešín

obec
obec
3d lukostřelba
Římov
obec

obec
obec

TURISTÉ TJ SOKOL ŘÍMOV
Novohradské hory
Chebsko
Kremsmauer (nebo Kasberg)
cyklovýlet „Makarská riviéra“ s CK Saturn www.cksaturn.cz
Ubytování Baška Voda, kaňon Cetiny, ostrovy Hvar a Brač
12.8.-20.8. devítidenní zájezd „Podkarpatská Rus“
Ubytování Kolčava – Četnická stanice
22.4.
19.5.-21.5.
10.6.
16.6.-25.6.
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