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LIST O B C E

číslo 2/15

ŘÍMOV

Zazpíváme zvesela,
hezky od začátku:
máme zlaté mazance,
vajec na ošatku.
Veselé velikonoce Vám přeje
Vaše zastupitelstvo.
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 11. 2. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí
-

-

-

-

-

s návrhem složení nového krizového a povodňového štábu obce Římov a dalších
příslušných dokumentů;
se záměrem TJ Sokola Římov o odkoupení parcely EN 40 o výměře 217 m2 v k.ú.
Římov. Výše uvedený pozemek se nachází pod stavbou turistické ubytovny. ZO
obce stanovuje odprodej ve výši 35 Kč/m2.
Záměr prodeje byl zveřejněn.
Hlasování: 6 pro / 0 proti / 5 se zdrželo.
s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD č.p. 99 v ulici
Průběžná pro Ing. T. F. a P. F. z Římova. Pro vyplacení příspěvku byly v žádosti
doloženy potřebné daňové doklady a ověřen skutečný stav;
s příkazní smlouvou mezi obcí Římov a stavební poradnou, spol. s r. o., jejíž
předmětem je zajištění výběrového řízení na akci: “Dolní Stropnice _ zásobení
pitnou vodou“;
se záměrem výstavby vybudování bike parku v Římově na obecních pozemcích
v blízkosti/sousedství stávajícího beachvoleybalového hřiště;
s poskytnutím příspěvku na činnost MS ČČK Dolní Stropnice pro rok 2015 ve výši
6 000 Kč, který bude využit pro pořádání zdravotnické osvěty, zajištění
zdravotnické služby při pořádání veřejných akcí a pro společenské akce a aktivity
pro seniory;
ZO souhlasí s předloženou žádostí TJ Sokol Římov o dotaci ze
schváleného rozpočtu obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, která se uskutečnila
dne 11.2.2015 v OÚ Římov. Zjištěné závady, které neměly závažnost nedostatků,
budou odstraněny v lednové uzávěrce a vyrozumění o nápravě zasláno na krajský
úřad. Zpráva o výsledku hospodaření bude součástí závěrečného účtu, který bude
řádně zveřejněn;
- předloženou rozpočtovou změnu č.1/2015 ;
- zprávu o výsledku každoročního vyúčtování nákladů a výnosů dle „smlouvy o
nájmu vodovodu a kanalizace“ pro veřejnou potřebu uplynulý hospodářský rok.
Kladný zůstatek za výše uvedené období je 141.088 Kč a je to kladný rozdíl vzniklý
odečtením ÚVN a plánovaného zisku od tržeb;
- návrh předložené obecně závazné vyhlášky 2/2015, která pojednává a stanovuje
podmínky systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci
Římov;
- podepsání pachtovní smlouvy starostou obce na užívání pozemků v k.ú. Sedlo u
Komařic pro pachtýře J. G. , bytem Komařice, Strádov 15, který bude užívat
pozemky výlučně pro zemědělskou činnost;
- podepsání smlouvy se spol. TREVILE a.s, která bude i v letošním roce pro obec
zajišťovat sběr bioodpadu. Kontejner bude umístěn na asfaltové ploše – odstavná
plocha za kaplí K Loučení - na konci února 2015;
- žádost paní P. M. na místo správce veřejného tábořiště Hamr pro rok 2015, a to na
období květen 2015 až říjen 2015. Pracovní smlouva bude podepsána na základě
dohody a příspěvku o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací;
- žádost pana J.M. na pronájem kiosku na tábořišti Hamr za účelem občerstvení.
Záměr pronájmu bude řádně zveřejněn;
- došlou žádost pana J. M. na pronájem části obecního pozemku před restaurací Malše
za účelem pronájmu sezónní kryté zahrádky pro občerstvení hostů na období květen
až říjen 2015. Záměr bude řádně zveřejněn;
- dopis spolku Lungta, týkající se podpory mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ a
podpoří tuto akci vyvěšením vlajky dne 10.3.2015;
- informaci o nadcházejícím masopustním veselí, které začne v sobotu 14.2.
Římovským masopustem s „Doudlebskou koledou, poté bude následovat odpoledne
14.2. „Dětský maškarní karneval“ a vše vyvrcholí tradičním „Římovským
masopustním úterým“ dne 17.2.2015 v sále Restaurace Malše;
- informaci o uskutečněném zápisu žáků do prvního ročníku ZŠ Římov. Zápisu se
zúčastnilo 21 budoucích prvňáčků. Je to po dlouhém období velký úspěch. Ve
školním roce 2015/2016 bude otevřena samostatná třída;
- informaci pro občany, že v rámci zkvalitňování služeb odpadového hospodářství
jsou (budou) umístěny na sběrných místech v ulici Kostelní (za OÚ) a v areálu
bývalého ZD nové kontejnery na odběr kovového odpadu (plechovky, obaly sprejů).
Umístění kontejneru i s popisem odběrných věcí je umístěn na www.rimov.cz a ve
vývěskách.
- informaci p. Přibylové ve věci škodné události poničení hrobu č.80-81.

USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 11. 3. 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s vydáním obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Římov;
- s nezbytnými opravami a úpravami obecních nemovitostí. Jedná se zejména o
modernizaci sociálních zařízení a výmaleb v domě pro seniory, opravě střechy na
restauraci Malše (staré části) a zateplení stropu v kulturním zařízení Pod Ořechem;
- s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Římov za
rok 2014. Celková částka hospodářského zisku za rok 2014 v částce 72 544,85 Kč
bude rozdělena do fondu odměn ve výši 10 000 Kč a 62 544,85 Kč do fondu rezerv;
- s rozšířením předmětu činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce –
hostinská činnost;
- s obsahem zadávacích dokumentací na zakázky malého rozsahu na stavební práce:
Zásobení Dolní Stropnice vodou – vodovodní rozvody a rekonstrukce
vodojemu , úpravna vody a AT stanice;
- s podáním dotace z operačního programu životního prostředí na výměnu topení a
zateplení fasády objektu MŠ v Římově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- předložený návrh závěrečného účtu a hospodaření obce Římov za rok 2013, tento
bude řádně zveřejněn;
- informaci starosty z první letošní schůzky valné hromady SMO Pomalší, kde byly
projednány jednotlivé budoucí aktivity, kterými se budou jednotlivé obce v rámci
svazku zaobírat. Svazek vydal nové stanovy a proběhla i volba nových orgánů SMO
regionu Pomalší. Předsedou svazku byl valnou hromadou zvolen ing. Miroslav
Slinták starosta sídelní obce SMO Pomalší.
- informaci místostarosty ze schůzky komise obrany, ochrany a veřejného pořádku.
Hlavním bodem schůzky bylo projednání nových dokumentů a návrh členů do
jednotlivých krizových komisí. Příslušné dokumenty budou schváleny na příštím
zasedání ZO a poté uložena na patřičných místech;
- informaci společnosti Marius Pedersen o připravovaném sběru nebezpečných
odpadů, který se uskuteční v sobotu 11.4.2015. Podrobný seznam a časů
jednotlivých zastávek bude vyvěšen v obci i v jednotlivých osadách;
- informaci o nadcházejících společenských akcích. Dne 11.4.2015 se uskuteční
přivítání nových občánků Římova na obecním úřadě a dne 18.4.2015 se uskuteční
každoroční posezení se „římovskými seniory“. ZO obce souhlasí s proplacením
drobných dárků pro novorozence a také s částečnou úhradou pohoštění pro seniory.
Na obě akce jsou jak rodiče se svými novorozenci, tak římovští senioři srdečně
zváni.

INFORMACE, OZNÁMENÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU
Sběr nebezpečných odpadů pro občany obce Římov a přilehlých osad bude probíhat v
sobotu 11.04.2015 ve stanovených časech na níže uvedených místech:
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
Mezi nebezpečné odpady patří např.: ledničky, mrazničky, televizory, PC, zářivky,
teploměry, olověné akumulátory z osob. automobilů, monočlánky, barvy, laky, lepidla,
mořidla, tmely, znečistěné piliny, obaly od rozpouštědel, kyselin, pesticidů, vyjeté
motorové oleje, fritovací oleje a tuky, apod. Nefunkční elektro můžete po celý rok
odevzdávat i hasičům (sběr v pož.zbrojnici) - jsou za to odměňováni.
Aplikace GoSMS je spuštěna na internetových stránkách obce www.rimov.cz. Zde se
mohou občané, po vyplnění nezbytných údajů, zaregistrovat. Aplikace vám umožní
dostávat důležité aktuální informace z obecního úřadu přímo do vašich mobilních telefonů
ve tvaru sms zprávy (informace o výpadku elektrického proudu, sběru nebezpeč. odpadů,
stánkového prodeje na náměstí, konání různých akci v obci a podobně)

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Vynášení smrti ze vsi, mazancové odpoledne
Dne 28.3.2015 vynesou děti a žáci naší mateřské a základní školy zimu a přinesou jaro,
nový život. Zveme všechny, aby společně s nimi oslavili tento starý zvyk.
Půjdeme od školy (s maminkami - kroje vítány, otcové mezitím rozdělají u lávky oheň),
projdeme Betlémem k lávce, odkud hodíme Morenu do Malše. Tak zhyne zima.
Děti zazpívají a zatančí kolečka k oslavě jara, vezmou lítečka, rozběhnou se k rodičům a
zapíchnou je do mazanců. Tím končí oficiální část a začíná oslava jara: mazancové hody,
zpívání u ohně, pečení buřtů, hry s rodiči.

Zápis do mateřské školy
Dne 19.03.2015 proběhlo přijímací řízení do mateřské školy pro školní rok 2015/2016.
K zápisu se dostavilo 11 dětí, z toho 5 dětí ze Římova.
Mgr. Jitka Pražáková, ředitelka školy

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám oznámit, že přijímáme nové děti do družstva mladých hasičů.
Do této kategorie spadají děti od 6(5) do 14 let (kluci i holky). Co všechno mladé hasiče
naučíme: požární útok, štafetu, první pomoc, přípravy na branné cvičení a mnoho
dalšího…
Pokud by měly Vaše děti zájem stát se mladým hasičem, můžete kontaktovat
Martinu Přitasilovou, tel.: 728153 290.
Více informací se dozvíte na informační schůzce, která se bude konat ve středu
1. 4. 2015 od 17h v hasičárně.
Těšíme se na Vás Martina, Tereza, Klára, Fanda, Katka, Láďa.

SEDMDESÁTILETÉ VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SV. VÁLKY
Vážení čtenáři
v květnu letošního roku si připomeneme a oslavíme konec války a současně uctíme i památku
těch kteří podlehli útrapám této dlouhotrvající války. Ano, již 70 let uplynulo od konce
událostí, jež zasáhly téměř celou Evropu a v té době nesmiřitelně rozdělily jednotlivé národy.
Níže uvedené 2 články nám historicky popisují jednak již úplný konec 2. světové války, druhý
popisuje rok 1945 v našem Římově.
Akt bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa byl právní dokument, kterým byla
provedena bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa dne 7. května 1945 v Remeši.
Německá delegace vyslaná německým vůdcetové války m velkoadmirálem Dönitzem (ujal se
moci po Hitlerově smrti) kapitulovala před západními spojenci. Slabou stránkou tohoto
právního aktu ovšem bylo to, že neukončil válku mezi Německem a SSSR. Sovětský Svaz
neuznal německou kapitulaci v Remeši a vyžádal si zopakování podepsání dokumentu v
Berlíně, kde Německo mělo podepsat kapitulaci před všemi mocnostmi, se kterými bylo ve
válce. Ceremonie německé kapitulace se tedy dne 8. května konala před představiteli SSSR,
USA a Velké Británie v Berlíně v bývalém důstojnickém kasínu v Karlshorstu. Vinou
různých průtahů (mimo jiné zejména vynucení si delegáta Francie aby na dokumentu byl také
francouzský podpis) se ceremonie protáhla do pozdních hodin, kdy byl akt kapitulace
konečně podepsán. Tato skutečnost je příčinou nejasností kolem data oslav konce války.
Zatímco v USA a ve většině Evropy ve chvíli podpisu německé kapitulace v Berlíně byl ještě
8. květen, v Moskvě v té době už byl 9. květen (chvíli po půlnoci - viz časová pásma). V
zemích východního bloku se Den vítězství slavil 9 května, i když ve Střední Evropě a na
Balkánu podepsání německé kapitulace se odehrálo ještě 8 května. Po roce 1989 se oslavy
ukončení druhé světové války začaly ve Střední Evropě slavit shodně s lokálním časovým
pásmem 8 května.
….....převzato z historických pramenů……….
rok 1945 v Římově ( kronikář Václav Cvrček, 1945 )
Začátek roku se vyznačuje velkou a tuhou zimou - - 28 až 30°C, sněhu je hodně.
Dovídáme se od lidí z nádraží, že železniční stanicí Holkov – Římov projíždí velmi dlouhý
nákladní vlak, na kterém jsou v otevřených nekrytých vagonech přepravováni ubozí vyhublí
lidé. Vlak zastavil, umírající lidé jsou z vagonů vyhazováni podél tratě a ukládají se na
hromady jako kusy dřeva. Nařízen odvoz těchto ubožáků do města. Vlak smrti
z koncentračního tábora Osvětim dojel na místo určení do Mauthausenu, tam však nebyl
velitelem tábora přijat se slovy, že má plno. Vlak byl opět poslán zpět – kam dojel a co se
stalo s lidmi, se neví.
Počátkem měsíce února přichází do naší obce němečtí uprchlíci z Vratislavi, jsou to tzv.
národní hosté – evakuované civilní obyvatelstvo ze Slezka.
Počátkem dubna jsou do zdejší obce přivedeni a v zámku ubytováni ruští zajatci. Hlídá je
německá vojenská jednotka. Zdejší občané se snaží jim pomáhat. Zajatci byli v obci dva dny a
poté odvedeni směrem na východ.
Naši mladí osmnáctiletí, naše mládež je nasazována na zákopové práce.
Koncem měsíce dubna přichází ilegální pracovník ze skupiny Karla Wegera (nadporučík
Václav Syrovátka) a ustanovuje pro zdejší obec jejich člena, předsedu revolučního národního
výboru, tajemníka vyživovací služby Václava Cvrčka a ukládá mu, aby vytvořil pro zdejší

obec revoluční národní výbor a připravil vše pro den revoluce. Výbor byl z několika lidí
sestaven.
5. května volá pražský rozhlas všechen český lid do boje proti okupantům. Tím vstupuje i u
nás revoluční národní výbor v činnost. Obcí prochází řada německých vojáků, kteří směřují
na západ. Mezi jiným projíždí obcí autobus německého červeného kříže, který veze
důstojníky, zdravotnice a zásoby. Naši revolucionáři je odzbrojuj. Bohužel nebyli zajištěni,
ale propuštěni na svobodu.
Z Českých Budějovic vyjíždí útvar SS k potlačení povstání, je však odvolán a poslán do
Trhových Svinů. (Což zachránilo mnoha lidem v obci život.) Předseda revolučního národního
výboru má velmi těžkou práci a pozici, aby usměrnil rozvášněný dav. Je si plně vědom, že je
Německo poraženo, ale má ještě dost síly na potlačení povstání. Není čas na vysvětlování,
vchází v život vojenské ustanovení. Velitelem je ustanoven vrchní četnický strážmistr
František Vaněk, který organizuje obranu obce a zařizuje vše potřebné.
V sousední obci v Branišovicích je v té době 200 členná posádka maďarského četnictva. Naši
revolučníci je domluvou a řádným vysvětlením situace přesvědčili odevzdat zbraně a to
v počtu 200 karabin, náboje a ruční granáty. Zbraně byly dovezeny do zdejší obce a rozdány
potřebným.
6. května se rozšiřuje revoluční národní výbor podle Košického programu, a to tak, že z každé
politické strany jsou v něm zastoupeni čtyři členové.
V odpoledních hodinách 7. května přichází do naší obce německá vojenská trestní výprava,
aby si vymohla zpět zbraně důstojníků, kteří byli 5. května propuštěni. Jedná se o sedm
důstojnických pistolí. V Horním Římově jsou zastavovány naši lidé jako rukojmí, zatím co se
na četnické stanici vyjednává o vrácení pistolí. Pistole jsou vráceny, takže trestní výprava se
stahuje a rukojmí jsou propuštěna.
8. května byl zastaven českými železničáři u Netřebic vlak vezoucí politické vězně do
Mauthausenu. Část těchto vězňů byla dopravena do naší obce, kde byli v prvé řadě dietně
nasyceni a poskytnuta jim hygiena a ošacení. V té době projíždí též naší obcí ustupující ale
plně ozbrojena německá armáda směřující na západ.
Tzv. národní hosté, kteří sem přišli počátkem února, opouštějí obec s ustupující německou
armádou.
Dne 9. května v odpoledních hodinách svolán dosavadní revoluční národní výbor, aby byl
zvolen předseda národního výboru dle Košického národního programu. Dosavadní předseda
Václav Cvrček nemůže vykonávat dvě funkce a to předsedu NV a vedoucího vyživovací
služby, která je ještě nutná. Na jeho návrh je zvolen nový předseda národního výboru. Jeho
předsedou se stává Josef Vávra, rolník v Římově. Tato volba je pak potvrzena na veřejné
schůzi občanů v hostinci u Kožantů.
V odpoledních hodinách 9. května přijíždí do zdejší obce průzkumná hlídka americké armády.
Přijíždí džíp s řidičem a vojínem.
Čtenáři, nedívej se na rukopis těch, kteří do této 95 roků staré knihy psali, ale na to co psali,
na události, které se staly a co vše je pro naše další pokolení zachováno, a v tom tkví celá
hodnota kroniky.
…..přepsáno z digitalizované kroniky obce Římov, kterou v roce 2014 připravili z originálu
paní Marie Bártů a Vilém Bártů.
Na začátek měsíce května jsou také naplánovány vzpomínkové akce u památníku před
kostelem a také se vzpomínkovou promluvou v našem kostele.
Ing. Miroslav Slinták, starosta

INFORMACE FARNÍHO ÚŘADU ŘÍMOV
Vážení farníci římovští,
letošní dobu postní jsme společně prožívali od Popeleční středy usebráni nad činem Boží
Lásky, která se projevila sounáležitostí milujícího Otce s údělem člověka, když jej Jeho
Syn s námi sdílel až do krajnosti kříže. Lhostejnost společnosti, ve které žijeme, vůči
každodenním činům lidskosti nás nutí k tomuto zamyšlení. Člověk schopný tak velkých
věcí na poli techniky a vědy lhostejně odvrací tvář a přestává důvěřovat lidskosti svého
souseda a i své. Mnoho věcí nám „vymoženosti“, jichž jsme dosáhli, ulehčují. Touhu po
naplněném životě a uchopen&iacut e; jeho syslu nám, přiznejme sami sobě, spíše
komplikují. Chvíle, kdy se naše plány opřeny o určitou zajištěnost, zkříží s našimi
slabostmi, prožil asi každý z nás.
Při oslavě mše svaté na památku Večeře Páně o Zeleném čtvrtku se upamatujeme na tu
chvíli, kdy se Boží Syn sklání k nohám těch, kteří se do něho chtějí učit žít, aby je
obmýval svou Láskou. Nebýt lhostejný k životu ve všech jeho rozměrech je jeho
jedinečným odkazem. Ne věc či poučku, ale sám sebe, jim nabízí. O Velkém Pátku při
Památce umučení Páně se skloníme před tímto jeho činem lásky vrcholícím v tajemství
Kříže. Kolik lásky a dobra v nás zemřelo hříchem, zabolí i nás. Bílá sobota nás
„velkým“ tichem připrav í na neuvěřitelnou událost Kristova zmrtvýchvstání. Smrt
(hříchu) je poražena novým životem. Sláva Aleluja ať rozezní nejenom srdce zvonů, ale i
naše vlastní, které silou Ducha obnoví svou touhu jít ve světle víry a stopách toho, který
učí svým „tělem a krví“, co znamená obnovit naši lidskost a nebýt k ní lhostejný.
Pobožnosti Římovské pašijové cesty:
- Květná neděle 29.3. - od 13h.
- Velký pátek – 3.4. - od 12h.
Mariánské modlení v ambitech:
- neděle 12.4. – od 9:15h.

Program bohoslužeb o Velikonocích:
- Zelený čtvrtek -2.4. - od 19 hod.
- Velký pátek – 3.4. - od 19h.
- Bílá sobota 4.4. - Vzkříšení - od 19h.
- Neděle 5.4 - Boží hod - 9:45h.
- Pondělí Velikonoční 6.4. - od 9:45h.

UKLIĎME ČESKO
Prakticky již za měsíc (v sobotu 18. dubna) startuje celorepubliková úklidová
akce Uklidme Česko 2015. Dobrovolnická akce Ukliďme Česko bude mít letos také
charitativní rozměr. Kromě například využití recyklovaných pytlů na odpad a širšího
zapojení škol, firem i obcí, se letos Ukliďme Česko zapojí i o charitativního projektu
“Koruna za kilo”.
Díky tomuto projektu můžete i Vy přispět na dobrou věc. Třeba jen tím, že si u Vás
uděláte jarní úklid. Za každé kilo drobného elektrozařízení, odevzdaného do
speciálních červených kontejnerů, daruje ASEKOL 1,- Kč nadačnímu fondu Rovná šance
a podpoří tak zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zapojit do projektu se v
takovém případě můžete po celý rok!
V letošním roce se k akci aktivně připojí i obec Římov se svými osadami. Sejdeme
se na návsi 18.4.2015 v 8:30 hodin. Pracovní pomůcky zajistíme, odměnu pro děti
připravíme. Těšíme se na všechny dobrovolníky! Úklidu zdar!

PLÁN TURISTŮ NA ROK 2015
27.03., 07.11., 04.12. zájezdy do lázní Bad Füssing
25.04.
Šumava Pancíř, Náhradní program Vitorazsko Gmünd, Schrems
23.05.
Drachenwald, Almkogel, Fuschlsee – vyhlídky nad jezerem Mondsee
5. – 14.06. Cyklovýlet (CK Saturn) Rimini a Adriatická riviéra, San Marino, Ravena
20.06.
Hochkar – hřebenovka Hochkar – Ringkogel a zpět přes Schwarzalm
17. – 21.08. Pětidenní zájezd na Tauplizz Alm, ubytování hotel Hausalpin
7. – 12.09. Cyklovýlet s CK Saturn Slovinsko II: Logarská dolina, Kamnišské Alpy –
Strelovec, termální lázně Laško – údolím řeky Savinja
19.09.
Berchtesgadensko, přechod Untersbergu (nahoru lanovkou)
17. (24.)10. Podzimní toulky
27.12.
Odmašťovací vejšlap na Kleť
Koupal Vladimír koupal.vlad@volny.cz; Ing. Bicek Václav bicek.vaclav@seznam.cz

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
06.04. Velikonoční koledování v Dolní Stropnici – 13:00 hod.
11.04. Vítání občánků – sál obecního úřadu – 10:00 hod.
11.04. Šachový turnaj – Pod Ořechem – 11.00 hod.
18.04. Setkání seniorů – Pod Ořechem - 14:00 hod.
21.04. Divadelní představení „Zavolejte Jeevese“ - Jihočeské divadlo v Č. Budějovicích
25.04. Jarní splutí Malše
30.04. Pietní akce u památníku padlých – 11.00 hod.
30.04. Zahájení sezóny Galerie Římov - vernisáž výstavy – Jan Jiráček – Doudlebsko fotografie – 18.00 hod.
30.04. Stavění máje – v Římově a okolních obcích
03.05. Římovská jarní pouť
07.05. Den matek v Dolní Stropnici – v 18:30 hod.
08.05. Mše svatá se vzpomínkou na padlé v 2. světové válce
16.05. KuličkyJáda 2015 – staré fotbalové hřiště v Římově
Připravujeme na červen:
Den dětí
Návštěva dětí a rodičů z partnerské obce Albrechtsberg
20.6. Hasičská soutěž v Římově

NABÍDKA
Sběrný dvůr ve Velešíně (nachází se pod areálem ZD, v ulici Na Humnech) nabízí
uložení odpadů pro občany naší obce za úplatu.
Otevírací doba sběrného dvora celý rok:
pondělí až čtvrtek
12.00 – 17.00 hod.
pátek
10.00 – 17.00 hod.
sobota
8.00 – 13.00 hod.
Ceny za uložení odpadů a jejich seznam jsou k nahlédnutí na stránkách obce Římov nebo
přímo u poskytovatele služby na tel.: +420 725 422, pavel.peroutka@email.cz
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