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Slovo starosty

Základní škola
130 let

jarní povídání
Plesová sezóna za námi, se

rozejdou

zimou

částí

jsme

se

nadobro

do

obce

a

společnými

rozloučili vynášením smrti ze

silami přispívají ke zkrášlení

vsi a vhozením Morany do

našeho okolí. Letos je akce

řeky. Nyní už se těšíme se na

naplánována

svátky jara – Velikonoce a

dubnovou

věříme, že s prodlouženým

7.4.2018. Sejdeme se v 8:30

dnem přijde i více sluníčka a

hodin

že nás nabije tolik potřebnou

úřadem.

energií.



jednotlivých

na

první

sobotu,
před

tj.

obecním

Historie

vzdělávání

v Římově

je

dětí

spojena

s jezuitským řádem, který
stojí za založením římovské
školy.

Vyučovalo

v jednom
kostela,

domů
ale

se
poblíž

během

své

existence se škola několikrát

Mezi další tradiční jarní akce

stěhovala.

Se

jezuitského

zrušením
řádu

byl

pozastaven i provoz místní
školy. Ten se obnovil až

Jaro – symbol života, radosti, optimismu

v roce 1786. Začátkem 19.
století se vyučovalo v bývalé
S jarem se probouzí příroda,

patří splutí řeky Malše či

začínáme pracovat na svých

květnová pouť, těšíme se na

zahradách

vítání

a

mnozí

z nás

nově

Větrání

zazimování

seniory. Ze sportovních akcí

dva

teplého oblečení, mytí oken,

lze zmínit fotbalové turnaje,

slavnostně

ale i úklid okolí bývá rutinní

lukostřelecký

V letošním

záležitostí většiny lidí. Okolí

Římovský běh pro úsměv či

připomínáme

Římova

hasičskou soutěž.

výročí

pravidelně

opečováváno,
každoročně

přesto
pořádáme

akci

s názvem Ukliďme Česko a
dobrovolníci

z řad

římovských

občanů

nejen
se

Příležitostí

se

V roce 1886 se začala stavět

občánků

je

posezení

fara a škola.

spojují jaro s jarním úklidem.
peřin,

i

narozených

hospodě č. 10, kde vznikla

NordCup,

k setkávání

máme mnoho, pojďme je
využít!

škola, kterou znáte dnes, a o
roky

později

byla

otevřena.
roce

si

tedy

stotřicetileté

otevření

Základní

školy v Římově. K tomuto
významnému jubileu jsme
pro Vás připravili pestrý
slavnostní

program.

Více

uvnitř Infolistů.
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ŘÍMOVSKÝ BĚH PRO ÚSMĚV 2018

V

loňském

na

domů. To

který

doporuču

běhu na začátek léta, a jak se

bohužel sám neovládá. V roce

je i jeho

ukázalo, rozhodnutí to bylo

2012

dětský

správné. Letošní běh se tedy

v Pražské fakultní nemocnici

neurolog

koná 9. 6. 2018, kdy si opět

Motol implantována do těla

MUDr.

budete moci užít odpoledne

baclofenová

Vladimír

plné

dodává,

rozhodli

roce

jsme

posunout

zábavy

a

se

konání

zároveň

pomáhat.

době

se pohybuje

invalidním

vozíku,

byla

pumpa,

v

devatenáctiletému

Nicolasi

která

pravidelných

intervalech,

Čtvrtý ročník bude věnován

Nicolasovi

do těla

Peřina,

který

Nicolase vyšetřuje od jeho

lék

narození. Cena motomedu se

baclofen, jež zmírňuje napětí

pohybuje od 76 000 do 120 000

ve svalech.

korun a je také cílem letošního
ročníku.

Pikhartovi z Velešína, který

Na přelomu roku 2016/2017 se

trpí

začala Nicolasovi zhoršovat

Úspěchy

kyfoskolióza

ročníků, jsou pro nás nejen

obrnou

dětskou

mozkovou

(kvadruparetická

forma).
Nicolas je žákem 10. třídy se
speciální výukou v dětském
centru Arpida. V současné

páteře.

problémy

s

nevydržel

sedět

Měl

dechem

a

tří

obrovskou

předchozích

motivací,

ale

i

na vozíku

velkou výzvou pro letošní

déle než 20 minut. Z toho

čtvrtý ročník. Opět chceme

důvodu prodělal Nicolas v

nabídnout skvělý sportovní

červnu 2017 operaci páteře v

zážitek

Brněnské fakultní nemocnici.

včetně

Zákrok byl úspěšný, avšak

doprovodného programu, tak

nové

páteře

aby si na své přišli úplně

způsobilo i nové postavení

všichni. Z tohoto důvodu se

rukou a nohou, které začaly

na

být více spastické. Brněnští

abychom Vás opět požádali o

lékaři nám doporučili nové

finanční příspěvek či reklamní

cvičení a uvolňování rukou a

předměty

nohou na motomedu. Ten

pro vítěze.

postavení

Nicolas vyzkoušel v Arpidě a
výsledek byl velmi pozitivní.
Nicolas však potřebuje cvičit
na

motomedu

několikrát

denně, což v Arpidě není
možné. Z toho důvodu bylo
Nicolasovi

doporučeno,

pořídit si vlastní motomed

pro

celou

rodinu
bohatého

Vás

i letos

obracíme,

jako

dary

Rozhodnete-li se naši akci
podpořit, můžete své finanční
dary zasílat na účet, který
nám letos speciálně zřídila
obec

Římov

–

číslo

2598496379/0800 (do zprávy
pro příjemce napište Římov a
2

název

své

firmy

či

vaše

jméno).

Běh je určen pro všechny

bannery v místě konání akce –

věkové kategorie – na start

start, cíl.

přivítáme děti s rodiči i bez,

Poskytnuté finanční dary lze

ženy a muže a v neposlední

zahrnout do nákladů a lze

řadě také aktivní seniory!

jimi snížit základ daně (dle
zák. č. 586/1992 Sb., o daních z

Projekt se letos uskuteční v

příjmu)

sobotu 9. června na starém
fotbalovém hřišti v Římově.

Těšíme se, že společně již po
čtvrté

prožijeme

odpoledne

s

doprovodných

Věříme, že se společně všichni

sportovní

setkáme a dobře se pobavíme.

řadou
programů.

V případě Vašeho zájmu jsou

chybět

k dispozici darovací smlouvy

posezení s občerstvením a

a umístění Vašeho jména či

hudbou, malování na obličej,

loga firmy na propagačních

taneční představení a další. V

materiálech je samozřejmostí.

případě

V případě zájmu je možné

Určitě

nebude

nepřízně

počasí

budou zajištěny stany.

umístit

Vaše

Děkujeme, že pomáháte s
námi!
Za organizátory akce:
Tamara Fuxová: 797 993 446
Klára Vášová: 604 309 006
Tereza Panochová: 724 953 685
Petra Prokešová: 777 486 876
Aneta Jarošová: 724 510 863
Obec Římov – starosta Ing.
Miroslav Slinták: 777 769 024
Email:
rimovskybehprousmev@seznam.cz

https://www.facebook.com/Ri
movskyBehProUsmev/

reklamní

PROSBA – FOTOMATERIÁLY, PAMĚTIHODNOSTI
V souvislosti s významnými výročími roku 2018 „100 let státnosti“ a „130 let budovy základní školy“ se
uskuteční v Galerii obce Římov výstavy. Za tím účelem prosíme spoluobčany o zapůjčení fotografických
materiálů i archivních pamětihodností. Kromě fotek třídních kolektivů přivítáme fota z posledních dnů
II. světové

války,

kdy

Římovem

procházela

vojska

nejen

fašistická

s ústupem německých civilistů, ale i
vojsk vlasovců,
amerických
osvobození

a

Maďarů, setkání
sovětských

ruských

z osvobozeného

zajatců

vlaku

z koncentračních

vojáků,

táborů.

a

zajatců
Pro

uvažovanou podzimní výstavu fota a
archiválie

Československých

legionářů. Děkujeme.
Vl. Koupal nebo Obecní úřad
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MLADÍ HASIČI SDH ŘÍMOV
jarní sezóna 2018
S

mladými

procvičovat
znalosti

hasiči

jsme

především
v oblasti

začali

teoretické

zdravovědy,

topografie a uzlování. Už se však
těšíme na teplé počasí, které nám
dovolí trénovat venku s vodou.
Abychom si lépe představili práci
profesionálních

hasičů,

domluvili

jsme pro děti exkurzi Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích. Dostali jsme
tak příležitost mimo jiné i provětrat
nové zásahové vozidlo, které si SDH
v loňském roce pořídilo.
Děti na začátku prohlídky plnily různé požární úkoly na interaktivní tabuly a poté navštívily garáže
s různími druhy zásahových vozů. Mladý profesionální hasič dětem ukázal výstroj, kterou si mohly děti
vyzkoušet, předvedl různé nástroje používající se při zásazích a představil jim, co obnáší práce hasiče.
Asi nejvíce dětmi oceněnou částí exkurze byla návštěva polygonu. Jedná se o dráhu, kterou musí hasič
absolvovat po tmě a za zvuku sirén v co nejkratším časovém úseku. Všechny děti i přes počáteční obavy
dráhu zvládly a odjížděly plné nových zážitků zpět do Římova.
Kromě středečních tréninků půjdeme 7.4. poklízet římovské okolí, následující sobotu nás čeká lyžování
v InSki a 5.5. vyrazíme do Strážkovic na první soutěž tohoto roku. Držte nám palce 

TURISTÉ TJ SOKOL - jaro 2018
21.4. Okolím Bad Leonfeldenu – Sternstein, pod Jezevčím vrchem, Studánky
25. – 27.5. Třídenní zájezd „Kroměřížsko“ ubytování s polopensí Hotel Hvězda
Kroměříž:
Arcibiskupský zámek, Podzámecká a Květná zahrada, Arcibiskupské vinné sklepy. Svatý Hostýn, Mohyla
míru, Předklášteří, Jeskyně Blanických rytířů atd.
8.6. – 17.6. cyklovýlet s CK Saturn Č.B. „Od Julských Alp k Jaderskému moři“ Itálie - Grado
23.6. Totes Gebirge „Seespitz“ (nebo při pěkném počasí Wurzeralm lanovkou)
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ZŠ a MŠ ŘÍMOV
Začátkem roku 2018 proběhla v místní základní škole inspekce Jihočeského inspektorátu, která dopadla
na výbornou – citujeme závěrečné hodnocení:
Hodnocení vývoje
-

-

-

ředitelka školy, která je ve funkci od 1.8.2013, umožňuje všem zaměstnancům, zákonným
zástupcům, dětem a žákům se vyjádřit k činnostem školy, k jejich názorům přihlíží při tvorbě
ročních plánů, snaží se vést zaměstnance k jednotnému repektujícímu přístupu k dětem a žákům
došlo k nárůstu počtu záku, navýšení kapacity základní školy, rozšíření výuky na všechny ročníky
1. stupně, pro zajištění dostatečných prostor pro vzdělávání bylo úspěšně zahájeno budování
půdní vestavby
pro zákonné zástupce dětí a žáků byly zavedeny pravidelné odpolední konzultace s pedgogy a
psycholožkou
v materiální oblasti došlo k modernizaci vybavení

Silné stránky
-

vstřícný a respektující přístup ředitelky školy a pedagogů k žákům a zákonným zástupcům se
příznivě projevuje v pozitivním klimatu školy, v této souvislosti také došlo k výraznému zvýšení
počtu žáků

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení
-

škola má rezervy v uplatňování více prvků formativního hodnocení dětí a žáků (zejména
sebehodnocení a vzájemné hodnocení) jako prostředků podporujících učení

Doporučení pro zlepšení činnosti školy
-

pokračovat ve zkvalitňování materiálních podmínek v budově základní školy, rozšířit prostory
pro vzdělávání
více využívat sebehodnocení a vzájemné hodnocení dětí a žáků jako prostředků podněcujících
učení
osamostatnit funkce výchovného poradce a metodika prevence a rozšířit tak školní poradenské
pracoviště

ZÁPIS do prvních tříd ZŠ – 6.4.2018 – 13:00 hodin

GALERIE OBCE ŘÍMOV
27.04. – 15.05.2018 – II. světová válka - fotky
17.05. – 21.06.2018 – ZŠ Římov – 130 let výročí školy – Mgr. Pražáková
22.06. – 07.07.2018 – Miloš Síkora (žije a tvoří v Paříži) - obrazy
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ŠKOLA V ŘÍMOVĚ SLAVÍ
130 LET OD JEJÍ VÝSTAVBY a 35 LET MATEŘSKÉ ŠKOLY
1888 – 2018
Oslavy proběhnou ve dnech 18. – 19. května
Zveme všechny naše spolužáky ze římovské školy

Program pátek 18.5. + Setkání ročníků nar. 1925 -1955
V dopoledních hodinách samostatná prohlídka římovských pamětihodností
12:00 položení kytice na místním hřbitově zemřelým spolužákům a učitelům
13:00 přivítání účastníků v kulturním zařízení (kino)
13:30 prohlídka budov ZŠ, MŠ – otevřeno do 15 hod.
14:30 výstava v Galerii obce (OÚ) archivních materiálů a foto
15:30 pohoštění v Římovském hostinci (Malše) – pozdní oběd s následným posezením třídních
kolektivů při písních našeho mládí v podání L. Petra
19:30 Koncert v ambitu kostela Svatého Ducha
Příspěvek na pohoštění 100,- Kč

Vítány jsou i mladší ročníky.

Odjezdy autobusů z Č.B. nádraží, nástupiště č.8: 11,05; 12,45; 14,00 hod.
17,24; 20,36 hod.

Zpět ze Římova do Č.B.:

********
Program sobota 19.5. + Setkání ročníků nar. 1956 a výše
12:00 prohlídka budov ZŠ, MŠ, učeben a výstav prací žáků. Následuje prohlídka výstavy v Galerii
obce
15:00 vystoupení žáků ZŠ,M Š v kulturním zařízení (kino), následuje hudební produkce s tancem
hraje Sešlost
16:00 posezení tříd od roč. nar. 1956 a výše v Římovském hostinci s pohoštěním a hudebním
doprovodem bývalých žáků pod vedením P.Maršíka
Příspěvek na pohoštění 100,- Kč

Vítány jsou i starší ročníky.

Prosíme uvědomte své spolužáky! Pro výstavu přivítáme zapůjčení fotek a jiných archivních materiálů
týkajících se školy.
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VELIKONOCE – SVATÝ TÝDEN
Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholí ve Svatém týdnu, nazývaném podle
biblického příběhu umučení Ježíše také Pášijovým nebo Velkým týdnem. Začíná Květnou nedělí, graduje
svatým třídenním, tj. Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, končí před slavností Vzkříšení.
Jsou to dny očisty skutečné i symbolické a dny střídmosti, půstu, klidu, ticha i mlčenlivosti, soustředění.
Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara (zvláště obyčeje zaměřené k ochraně
budoucího živobytí a zdraví rodiny), dává váhu projevení lásky, milosrdenství, spoluúčasti darem.
Modré pondělí: Na Modré pondělí dětem a studentům začínaly jarní prázdniny.
Šedivé úterý: V tento den hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. Ani jeden z těchto dvou dnů nebyl
nijak výjimečný z hlediska lidových zvyků. Větší roli hrály dny nadcházející.
Škaredá středa (Sazometná či Černá): Jidáš ten den na Ježíše žaloval. Sazometná - vymetávaly se saze z
komína, Smetná. V tento den se nemá podle lidové pověry nikdo škaredit, protože by mu to mohlo
vydržet každou středu v roce.
Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se omyli rosou, která bránila
onemocnění šíje a dalším nemocem. Uklízelo se a smetí se odnášelo na křižovatku cest, aby se nedržely v
domech blechy. Aby stavení opustil hmyz a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. Na Zelený čtvrtek
utichaly zvony - "odlétaly do Říma". Znovu se rozeznívaly na Bílou sobotu. Místo zvonů se však ozývaly
ve vsích dřevěné řehtačky a klapačky - "klapání", scházeli se v odpoledních hodinách chlapci a dívky a
říkali říkanky o Jidášovi. Dodneška se právě tento den objevuje na pultech pečivo - "jidáše", které se i dříve
podávalo namazané medem.
Velký pátek: Toto byl den hlubokého smutku a dodržoval se přísný půst - na památku ukřižovaného
Ježíše Krista. Také výzdoba kostelů byla tento den chudá a písně se zpívaly bez doprovodu varhan.
Někde i na Velký pátek nahrazovaly řehtačky hlas zvonů a oznamovaly poledne a ranní i večerní klekání.
Chodilo se s velkým hlukem po vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše. Nemělo se pracovat na polích
(hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo. Přesto symbolem Velkého pátku byla voda - tou se lidé omývali
pro zdraví, vykrápěl se chlév a omývala zvířata. Také se tento den děly zázraky - zem se otevírala, aby
ukázala své poklady.
Bílá sobota: Ještě před východem slunce se muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo se novým koštětem.
Pekly se mazance, beránci a také chléb. Vše se chystalo na Boží hod velikonoční. Chlapci pletli pomlázky z
vrbových proutků, vázali se březové větvičky a zdobila se vajíčka.
Boží hod velikonoční: Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla označována za
"velkou" - a odtud název Velikonoce. V neděli se také začala jíst tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec,
beránek, víno a chleba - vždy od ranní mše posvěcená. Tento den byl také ve znamení pojídání dobrých
pokrmů, klobás, nádivek a dalších. Na Boží hod se setkávaly jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých.
Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci
s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a
cukroví. Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou,
ten omládl.
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
07.04. Ukliďme Česko
15.04. Posezení se seniory – od 14:00 hodin
28.04. Jarní splutí Malše
28.04. Vítání občánků
28.04. NordCup – lukostřelecký turnaj
30.04. Stavění májek v Římově a osadách
05.05. Hra Plamen – soutěž dětí Strážkovice
06.05. Jarní pouť
12.05. Obvodová soutěž hasičských sborů – Nesměň
18.05. – 19.05. – Stotřicetileté výročí základní školy
09.06. Římovský běh pro úsměv – 13:00 staré hřiště

SPORT - FOTBAL

Muži - Římov
Datum
24.3.
Borovany - Římov
31.3.
Srubec - Římov
7.4.
Římov - Hrdějovice "B"
15.4.
Olešník "B" - Římov
21.4.
Římov - Nové Hrady
29.4.
Mladé - Římov
5.5.
Římov - Horní Stropnice
12.5.
Římov - Hluboká "B"
19.5.
Zliv - Římov
26.5
Římov - Janko "B"
3.6.
Úsilné - Římov
9.6.
Římov - Dobrá Voda "B"
16.6.
Neplachov - Římov

Začátek
15:00
16:00
16:30
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:15
17:00
17:00
17:00
17:00

Starší přípravka D - Římov
Datum
13.4.
Římov - Jankov
18.4.
Roudné "B" - Římov
27.4.
Římov - Mokré
1.5.
Slavia "B" - Římov
11.5.
Římov - FAM "B"
14.5.
Bavorovice - Římov
25.5.
Římov - Mladé
1.6.
Římov - Boršov
5.6.
Planá - Římov

Začátek
17:00
17:30
17:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

V areálu ZD je možno každou sobotu odevzdat velkoobjemový odpad (matrace , postele, staré skříně,
železo) .Otevřeno od 13:00 do 15:00. Na asfaltové ploše je opět připraven zelený kontejner na trávu a
jarní shrabanku. Druhý kontejner na větvě a ořez bude připraven na začátku dubna. Každou lichou
středu bude v obci prováděn pravidelný svoz biopopelnic. Zahájení 28.3.2018.

Uzávěrka příštího čísla: 23.5.2018
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, rimov@volny.cz
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
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