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ČÍSLO 05/2019

Z obecního úřadu
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se opět přihlásil z úřadu s nějakou novinkou či upozorněním. Krásný čas
dovolených je za námi, a tak je nyní potřeba natočit cirkulárky a pustit se do řezání dřeva. Prý bude
zase jednou tuhá zima, tak uvidíme. A zde je také první nabídka. Do konce roku je možno podat
žádost na tzv. kotlíkovou dotaci a vyměnit svůj starý kotel za nový. Jedná se, jak to krajský úřad
prezentuje na svých webových stránkách, již o poslední možnost. Jsou zde jistá omezení, a tak kdo
má zájem, je nutno se o to začít zajímat, popř. oslovit někoho o pomoc s vypsáním žádosti.
Další dobrou zprávou je, že se konečně dočkáte kompostérů, které by Vám měly být dodány do
domácnosti v polovině měsíce října. Ti, co si je objednali, tak budou upozorněni hlášením, aby si je
vyzvedli, popř. je rozvezeme.
Další dobrou zprávou je ukončení oprav našeho mostu přes řeku Malši. Užili jsme si všichni až až,
a tak je dobře, že je to za námi. Bohužel nyní musíme opravit cesty, které byly rozbité i díky tomu,
že se jezdilo kudy to šlo. Začaly se opravovat takové ty méně důležité, ale i tak hodně používané
cesty. Jedná se zejména o chatové oblasti. Sehnal se nějaký recyklát, který je na tyto opravy dobrým
materiálem. S opravou ostatních cest, zejména rozbité cesty z Betléma do Kladin (Peškovec) a
pak dále do Branišovic, požádáme o nějakou finanční injekci kraj.
Bohužel jedno neštěstí skončilo a je tu další. Asi jste zpozorovali čilou dopravu kamení, které se
hrne přes naši obec náklaďáky, že jezdí hodně od rána a velmi často asi ani nemusím psát. Po
upozorněních se začala v obci častěji objevovat POLICIE a trochu pomáhat a chránit tím, že měří
a kontrolují namátkově tyto závodníky.
I zde se již dotazujeme příslušných úřadů, proč obec nebyla dopředu informována, že zde bude
taková hustá doprava. Ale trpí obce jak před námi, tak i za námi. Obyvatelé nemovitostí podél
hlavní silnice dostanou do svých schránek informační dopis od společnosti, která Vám provede
bezplatně prohlídku domu v souvislosti s touto těžkou dopravou a pakliže se projeví na vašem
domě nějaký stavební - statický problém, tak bude možno vyžadovat nějakou kompenzaci. Ale to
Vám ochotně vysvětlí pracovníci této firmy, pokud si je sjednáte. Já jsem si na to udělal svůj názor,
že kvůli cca 5 km nové dálnice se rozbije 40 km dobrých cest (to je asi vzdálenost z lomu v
Plešovicích do místa vykládky).
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Dne 5.10 (sobota) bude opět jarní svoz nebezpečných odpadů (je již na plakátech. Vy co vozíte
odpad do Velešína (hradí obec), tak zbytečně nevozte různé elektropřístroje (ledničky, pračky,
boilery apod.), jelikož tyto od Vás odeberou naši hasiči u hasičárny.
Jelikož se neosvědčilo stanoviště pro odpadové nádoby u hasičárny, budou opět vráceny na
původní místo - trochu výše také v ulici Hasičská. Bohužel zde odpad odkládali a projíždějící cizí
lidé a je zde neustálý nepořádek (plasty, papírové krabice apod.).
Do kdy bude letos fungovat svoz biopopelnic, tak to Vám zatím nesdělíme, ale bude to asi jako
loni okolo 20. listopadu.
Do osady Dolní Stropnice budou dovezeny dva kontejnery, kam lidé můžou nyní vozit na podzim
trávu, listí a také větve. Jen prosím vhazovat odděleně, proto jsou 2. I u těch našich co, jsou na
asfaltu naproti dětskému hřišti, to někdo nechápe, proč jsou tam 2, a to nemluvě o tom, že se tam
objevil boiler a jiné vychytávky, které sem vůbec nepatří.
Jinak se ukončila modernizace sociálních zařízení v naší MŠ, a tak dětičky mají pěkné nové
vybavení i s pěknými obklady. Nyní se finišuje s opravou objektu nad obecním úřadem tak, aby
zde mohlo být na konci roku otevřeno nové muzeum poutnictví, což v příštím roce ocení zejména
turisté navštěvující naši obec.
Co se chystá z oblasti kultury, a nejenom v Římově, se dovídáte z letáčků a propagace. Tak si
vyberte, co Vás zajímá a určitě někam zajděte. Třeba na pátečním zahájení výstavy našich školních
dětí mohla být dle mého názoru lepší účast, a tak kdo ještě nebyl, může zajít o nadcházejících
víkendech, popř. mu otevřeme i mimo víkend.
S přáním a nadějí, že ještě přijde babí léto a prosluněný podzim a že začnou konečně pořádně růst
v lesích houby, se s Vámi loučím
Za obecní úřad Ing. Miroslav Slinták

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – MUDr. Jan Sazma, tel. 602 343 262
www.jsclinik.cz
Ordinace:
Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd
Budova Obecního úřadu - 1.patro
telefon: 602 343 262
Ordinační hodiny Kamenný Újezd
Pondělí 13:00 - 18:00
Úterý
7:30 - 9:00
Středa
7:30 - 12:00
Čtvrtek 10:00 - 13:00
Pátek
7:30 - 9:00

Ordinace:
Školní 176, 373 24 Římov
Budova ZŠ a MŠ, vchod z boku budovy školní kuchyně
telefon: 387 987 212
Ordinační hodiny Římov
Pondělí
Úterý
9:30 - 12:00
Středa
Čtvrtek
Pátek
9:30 - 12:00
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UNSNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV,
konaného 13.8.2019
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s provedením rozpočtové změny č.7/2019.
- se zveřejněním záměru pana P. K. z Netřebic týkající se odkupu části pozemku parc.
č.1583/1 o výměře 473 m2 , pozemku parc.č. 153/6 o výměře m2 a poz. parc.č. 153/5 o výměře
47 m2 vše v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemky v blízkosti jeho chaty a budou
využívány jako zahrada.
- zveřejnění záměru pana K. Š. z Včelné týkající se odkupu části pozemku parc. č.1583/1 o
výměře 385 m2 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek v blízkosti jeho chaty a bude
využíván jako zahrada a přístupová cesta.
- s uzavřením pachtovní smlouvy se ZD Ločenice týkající se možnosti pachtu pozemku
parc.č. 175 v k.ú. Pašinovice. na nově propachtovaný pozemek bude uzavřen dodatek ke
stávajíci pachtovní smlouvě.
- s prodejem části z parcely 1325/13 o velikosti 47 m2 v k.ú. Římov pro manžele J. a K. P. z
Římova . Tato část je dnes součástí jejich zahrady. ZO stanovuje cenu 150 Kč/m2 a pověřuje
starostu k podepsání kupní smlouvy.
- s došlou žádostí L. Z. Římov o odkoupení části z parcel 235/22, 235/2 a 135/4 o výměře
45,5 m2 v k.ú.Římov. Pozemek se nachází v blízkosti stávajících garáží v lokalitě Na Hájcích
- se zveřejněním záměru pana V. D. z Římova týkající se odkupu části pozemku parc. PK
413/2 o výměře 500 m2 v k.ú. Římov. Jedná se o pozemek v zahrádkářské kolonii v
Římově (místní část U Rybníka).
- s došlou žádostí pana R. V. o odkoupení části z parcely 3225/1 o výměře 46
m2 v k. ú.
Branišovice u Římova . Pozemek se nachází v blízkosti jeho nemovitosti v osadě Kladiny.
- s žádostí a s výstavbou dřevěné pergoly o rozměrech 3x4 m, která bude sloužit teko
venkovní posezení u jejich chaty č.e. 170 v k.ú. Dolní Stropnice. Na výše uvedeném
pozemku si platí dlouhodobě nájemné za využití těchto prostor.
- s pronájmem kulturního zařízení Pod Ořechem v měsíci září pro střední školu Obchodní z
Č.B. a gymnázium z Třeboně . Obě tyto školy pobývají v ubytovacím zařízení TJ Sokol
Římov.
- s ukončením nájemní smlouvy na část pozemku z parc. č. 1545/3 o výměře 200 m2 , která
byla v roce 2014 uzavřena s paní L. F. majitelkou chaty č.e. 72 v Dolní Stropnici - Klady.
Současně také nařizuje zrušit oplocení tohoto pronajatého pozemku a to vše v souladu
s termíny dle nájemní smlouvy. Důvodem výpovědi nájemní smlouvy je porušení nájemní
smlouvy týkající se chovu zvířat a také dlouhodobé stížnosti majitelů okolních chat.
ZO bere na vědomí:
-

a odkládá zveřejnění záměru pana J. S. z Českých Budějovic týkající se odkupu části
pozemku parc. č.1936 a pozemku 1935/18 vše o výměře 200 m2 v k.ú. Dolní Stropnice.
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-

-

Jedná se o pozemek v blízkosti jeho chaty a bude využíván jako rekreační zahrada a
přístupová cesta.
došlý dopis manželů M. a I. T. ze Včelné , který se týká vysvětlení a podání písemné
odpovědi ke koupi pozemku v blízkosti jejich nemovitosti v části Klady č.e.98 v k.ú. Dolní
Stropnice .
došlý dopis od společnosti EkoKom týkající se finanční výtěžnosti z dobrého třídění
odpadů z obalů všech občanů Římova , která je vždy čtvrtletně odměněna částkou cca
50,000 Kč.

UNSNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV,
konaného 10.9.2019
Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

-

-

-

-

-

-

-

s prodejem týkajícím se odkupu části pozemku parc. č. 1583/1 o výměře 473 m2 v k.ú. Dolní
Stropnice za cenu 330 Kč/m2 pro pana P. K. z Netřebic a pověřuje starostu k podepsání
smlouvy. Jedná se o pozemek v blízkosti jeho chaty a budou využívány jako zahrada.
nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1583/6 o výměře 88 m2 a poz. parc. č. 1583/5 o
výměře 47 m2 v k.ú. vše Dolní Stropnice pro pana P. K. z Netřebic. Důvodem je podaná
žádost dalšího zájemce. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou za nejvyšší
nabídnutou cenu. Minimální cenu stanovuje ZO na 330 Kč/m2.
s prodejem části pozemku parc. č.1583/1 o výměře 385 m2 v k.ú. Dolní Stropnice pro pana
K. Š. z Včelné. Jedná se o pozemek v blízkosti jeho chaty a bude využíván jako zahrada a
přístupová cesta.
ZO stanovuje cenu 330 Kč/m2 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy.
nesouhlasí s prodejem části z parcel 235/22, 235/2 a 135/4 o výměře 45,5 m2 v k.ú. Římov.
Pozemek se nachází v blízkosti stávajících garáží v lokalitě Na Hájcích. ZO současně
nesouhlasí i s dalšími žádostmi o odkoupení této parcely. Důvodem je úprava právních
vztahů pozemků.
souhlasí se zveřejněním záměru pana J. S. z Českých Budějovic týkající se odkupu části
pozemku parc. č.1936 a pozemku 1935/18 vše o výměře 220 m2 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná
se o pozemek v blízkosti jeho chaty a bude využíván jako rekreační zahrada a přístupová
cesta.
souhlasí s prodejem části pozemku parcelní číslo 3225/1 o výměře 46 m2 v k.ú. Branišovice
u Římova pro pana R.V z Kladin .Pozemek se nachází v blízkosti jeho nemovitosti v osadě
Kladiny a je součástí jeho zahrady. ZO stanovuje cenu 330 Kč/m2.
odkládá prodej části pozemku parc. PK 413/2 o výměře 500 m2 v k.ú. Římov pro žadatele
pana V. D. z Římova. Jedná se o pozemek v zahrádkářské kolonii v Římově (místní část U
Rybníka).
nesouhlasí se zveřejněním záměru pana P. H. z Českých Budějovic týkajícího se odkupu
části pozemku parc. č.1590/1 o výměře 230 m2 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek v
blízkosti jeho chaty a bude využíván jako rekreační zahrada a přístupová cesta.
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-

-

odkládá zveřejnění záměru pana J. B. z Českých Budějovic týkajícího se odkupu části
pozemku parc. č. 1578/1 o výměře 253 m2 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemky v
blízkosti jeho chaty č.e. 55 a budou využívány jako zahrada.
odkládá zveřejnění záměru pana J. R. z Českých Budějovic týkajícího se odkupu části
pozemku parc. č.1578/1 o výměře 395 m2 a parc. st. 249 o výměře 92 m2 v k.ú. Dolní
Stropnice. Jedná se o pozemek v blízkosti jeho chaty č.e. 162 a bude využíván jako zahrada
a přístupová cesta.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

-

-

-

-

informaci starosty a ukončení stavebních prací na rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ
Římov, kde obec obdržela dotaci z programu POV JČK.
Dále bylo ZO informováno o probíhajících jednáních se spol. Čevak týkající se modernizace
ČOV v Římově.
Ing. Miroslav Slinták informoval zastupitele s výsledky schůze starostů SMO Pomalší.
Shromáždění starostů schválilo vítěze výběrového řízení na stavební úpravy v Římově za
účelem vzniku nového muzea poutnictví.
informaci starosty o rozpočtové změně č. 8/2019 – překročení závazných ukazatelů
v bytovém, nebytovém hospodářství a v komunálních službách a činnosti místní správy.
návštěvu manželů I. a M. T. ze Včelné, která se týká vysvětlení k ceně pozemku a podání
písemné odpovědi ke koupi pozemku v blízkosti jejich nemovitosti v části Klady č.e.98 v
k.ú. Dolní Stropnice.
ZO bere na vědomí došlý dopis T. F. (zastupující rodiče dětí dojíždějících do ZŠ Velešín),
který se týká možnosti zřízení nového autobusového spoje Velešín - Římov, zejména po
skončení vyučování.
došlý dopis od společnosti OMNIS PROJEKT s.r.o. nabízející vlastníkům objektů v Římově,
které se nachází podél hlavní komunikace možnost provést pasport (dokumentaci
stávajícího stavu). Jedná se především o objekty v ulicích Třeboňská, Krumlovská a Želivy,
které jsou v současnosti zatíženy velmi hustou dopravou z návozní trasy v souvislosti s
výstavbou dálnice D3.
informaci starosty o chystaném dopise pro ŘSD ČR ohledně poškozování obecního majetku
při navážení materiálu na nově budovanou dálnici D3 přes obec Římov.
žádost pana M. Š. o investici do sociálního zařízení a ubytovacích prostor Římovské
hospody. A dále o investici na pořízení náhradního (záložního) zdroje ke kotli vytápějícímu
objekt Římovské hospody.
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

2. září předškolní děti i školáci společně se svými rodiči, pedagogy i vedoucí školní jídelny a
vedoucími kroužků zahájili nový školní rok 2019 – 2020. Opět se všichni sešli na jedné lodi, které
požehnal šťastnou plavbu pan farář. Zatímco v loňském roce čekalo na žáky základní školy celé
nové patro místo půdy v budově školy, letos obec myslela na děti ze školky a všechny zaměstnance
školy. Ve školce mají děti zrekonstruované toalety, umývárny, sprchy, dospělí mohou novým
klíčovým systémem lépe zajistit bezpečnost dětí a žáků i ochranu majetku. Pro každý školní rok si
stanovujeme cíle, úkoly, které nás mají posunout, udržet krok s vývojem školství. V prvé řadě jsme
potřebovali zajistit svým žákům pohodu prostředí, ve kterém se učí. Nejprve jsme se věnovali
studiu nejnovějších poznatků ve vývojové psychologii a nových pedagogických metod, abychom
zajistili, že se bude každý žák učit naplno, s radostí, zavedli jsme formativní hodnocení. Dále jsme
studovali nové pedagogické metody, abychom zajistili, že bude každý žák dosahovat v učení
svého maxima a že bude cítit za své učení zodpovědnost, protože tyto děti se budou muset v rychle
měnící se společnosti učit celý život. V loňském roce jsme se zabývali kritickým myšlením a
bezpečným chováním na internetu. Od letošního roku nás čeká dlouhá cesta při přípravě výuky
podle nově reformovaného rámcově vzdělávacího plánu. Začneme postupně zavádět do některých
hodin cílenou práci na noteboocích, sami se budeme se učit programovat… Naše školní
společenství nebude ale žít jenom technikou, nadále bude pro nás nejdůležitější péče o vzájemné
vztahy. Budeme se učit, jak místo kritiky nabídnout řešení či spolupráci, radu, jak se neporovnávat
s druhými, ale hodnotit své vlastní skutky, jak při prosazování svého názoru nemanipulovat
druhým, ale argumentovat, jak unáhleně neodmítat, ale pochopit, porozumět, tolerovat. U nás ve
škole nikoho nenutíme, aby pouze poslouchal a pamatoval si věci nazpaměť, podporujeme
myšlení, tvoření, rozhodování, zodpovědnost, respekt k sobě samému, k ostatním, k prostředí.
Chybu chápeme jako vodítko ke svému dalšímu učení. K tomu máme školní vzdělávací program
„Vím proč. Respektuji.“. Jsme školou otevřenou pro všechny, v odpoledních hodinách u nás
probíhá výuka SZUŠ NATANAEL, zájmové kroužky, náboženství, rodiče chodí cvičit do
tělocvičny jógu, v zimním období tu trénují malí hasiči i fotbalisté. Těšíme se z každé akce, kde se
můžeme sejít a vzájemně se obohatit se všemi obyvateli z Římova a okolí, například při kladení
věnců k pomníku a zpívání státní hymny při významných výročích, společné zpívání a
rozsvěcování vánočního stromu, vynášení Morany… Nejbližší akce je ve dnech 12. a 13. září.
Přijedou k nám děti z partnerské obce Albrechtsberg. Ve čtvrtek kolem osmnácté hodiny budeme
mít oheň. Kdo by chtěl pozdravit naše hosty, je vítán.
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OPRAVA MOSTU ŘÍMOV
Zhotovitel:

firma K-BUILDING CB, a.s., Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice, IČO 26105594

Realizace:

18. 3. 2019 – 9. 8. 2019

Cena skutečná: 7,133 mil. Kč bez DPH
Za zmínku také stojí, že po odstranění původních omítek byly nalezeny stávající kamenné chrliče
sloužící k odvodnění nadnásypu nosné konstrukce mostu. Pro zajištění původního vzhledu mostu
bylo rozhodnuto o zhotovení replik těchto chrličů s vyvložkováním olověným plechem a obnovena
jejich funkce. Jedná se o ručně sekané kamenné kopie podle dochovaného torza.
Údaje o památce
1. Autor: Stavitel Emanuel Löbe a Mathias Erdemann
2. Sloh/datování: 1869
3. Materiál / technika: Besedenická žula na „čistou“ kamenickou výrobu (kvádry) křemence,
kvarcit, ruly, pararuly použité na zdivo z neupraveného lomového kamene.
4. Rozměry: délka 42,4 m, šířka 5,65 m
5. Předchozí známé opravy a zásahy: Neodborné zásahy, úpravy a poškození na konci 2. Světové
války byly vytvořeny dutiny v mostním pilíři pro uložení trhaviny za účelem destrukce mostu.
Další úpravy mostu (vozovka mostu, zednické úpravy, omítky, nátěry, odsekání chrličů) jsou
úpravy z období 60 - 90 let 20. století a začátku 21. století. Z roku 2004 je datována oprava konce
severní zídky na východní straně ve směru na Komařice v délce cca 5 m. Zídka byla zbourána
nákladním automobilem. Dozdění zídky bylo tehdy provedeno v rozporu s vydaným závazným
stanoviskem z tvárnic, omítnuto a parapet obložen novými kamennými parapety.
Popis památky
Most se nalézá ve významné krajinné lokalitě s protékající řekou pod mostním obloukem, tato
skutečnost je podstatná pro vedení odborné restaurátorské obnovy, restaurování, přičemž je nutné
zamezit ekologické havárii, poškozování vodního toku a dané krajinné lokality. Odhad rozsahu a
způsobu restaurování, vychází z prohlídky na místě.
Historie
Most u Římova neměl pouze charakter místní komunikace, neboť byl součástí důležité silnice
z Třeboně přes Ledenice, Komnařice a Římov až k holkovské stanici koněspřežky. Na místě
staršího, pravděpodobně zcela dřevěného mostu byla v roce 1852 postavena nová pevná mostní
konstrukce s jedním středním a dvěma nábřežními kamennými pilíři a dřevěnou mostovkou
zřízenou „ze silných dřev na způsob klenutí“. Provedení stavby měli pronajato pekař Jirka a
hostinský Martin Šteftl, oba z blízkého Holkova. Vystavěním pilířů pověřili římovského zedníka
Jana Čoučeru, tesařskou práci provedl nejmenovaný tesař z Komařic. Náklady na zřízení mostu
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dosáhly částky 4.000 zlatých. Na levém břehu došlo zároveň k navezení 27 sáhů (51 m) dlouhého
náspu, po kterém vedla příjezdová komunikace; zeminu z protějšího pravého břehu navezl za 400
zlatých hostinský Jan Smudek. Na zřízení mostu přispívaly všechny okresy, jimiž probíhala
třeboňsko-holkovská silnice: českobudějovický, lišovský a trhosvinenský. Po pouhých dvanácti
letech své existence vykazoval most značné poškození, takže se začalo uvažovat o jeho nahrazení
mostem kamenným. V prosinci 1864 vypracoval Jan Čoučera plán, podle něhož by měl most mít
čtyři kamenné oblouky – dva prostřední o rozpětí 10 m a dva krajní s rozpětím 4,5 m. Roku 1865
převzalo most do své správy nově ustavené okresní zastupitelstvo v Českých Budějovicích a
zintenzivnilo jednání o jeho přestavbě. Z ledna 1866 pochází další projekt, vyhotovený stavitelem
Emanuelem Löbem z českobudějovického okresního stavebního úřadu, jenž navrhoval rovněž 4
oblouky; měly mít ovšem shodné rozpětí 7,9 m. Pravděpodobně současný návrh Mathiase
Erdmanna počítal s pouhými dvěma oblouky o rozpětí 17,5 m. V roce 1868 se most nacházel
v takovém stavu, že jeho přestavba byla prohlášena za nevyhnutelnou. Na jaře 1869 okresní výbor
po místním šetření nařídil uzavření chatrného mostu pro těžké povozy, které měly nadále jezdit
pes České Budějovice. Z toho důvodu byl také most opatřen závorou a sejmuto několik mostnic.
Opakovaně se však objevil případ nedodržení tohoto zákazu – došlo k násilnému porušení závory
a položení mostnic zpět. Konečně během léta 1869 byl zřízen nový kamenný most, jehož stavbu
zadalo českobudějovické okresní zastupitelstvo Matěji Soukupovi z Mirkovic, který ji provedl
za necelých 8.000 zlatých. Přes most se začalo jezdit 1. října 1869 a římovský kronikář oněm
poznamenal, že „jest dobře dělán, krásně postavený tak, že není hned nablízku takového“.
V roce 1870 byla u mostu zřízena závora, u které se pak až do počátku 20. století vybíralo mýto.
Popis památkové hodnoty
Kamenný klenutý most, postavený roku 1869 na katastru obce Dolní Stropnice, s umístěním
poblíže obce Římov a přemisťující nivu řeky Malše, je velmi hodnotný a autenticky dochovaným
příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a
konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb
v jihočeském regionu. Reprezentuje dynamičnost a technickou vyspělost, s jakou se tak část
regionu rozvíjela v průběhu 19. stol. Velmi cenné je dochování záznamů o jeho stavbě i s dotací.
Dokumentace a interpretace poznatků o kamenných mostech obecně je tak dalším důležitým a
bezesporu velmi cenným přínosem k poznání osídlení a vývoje komunikačních tras v jižních
Čechách. Most velmi dobře zapadá a doplňuje krajinu. Představuje doklad řemeslné dovednosti a
zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Svým umístěním, charakterem,
památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky a o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Památková ochrana se vztahuje na celý objekt.
Texty, datační nápisy
Na líci jihozápadní mostní opěry 16 cm nad patou klenby je vytesána značka s darem 5. 9. 1888, ke
které při velké vodě vystoupala hladiny vody.
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Změny – dřívější historické opravy.
Dostupný archivní materiály a veškeré informace o mostu v Římově mi byly poskytnuty od
zástupce hlavního dodavatele stavby fi. Bulding CZ pana J. Pelikána. Předešlé opravy, úpravy či
jiné ošetřující zásahy jsou neodborně provedeny především se jedná o zásahy, opravy a úpravy
podloží vozovky, zrušení odvodnění a chrličů, opravy a použitím cementu. Nejsou předpokládány
nové výsledky průzkumu barevnosti na bocích zdiva vnitřní části zábradlí zdiva.
Výpis
proveden z dokumentu „Restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr“ – most Římov, který
zpracoval: Richard Rudovský.

Marie Bártů

FARNOST ŘÍMOV
Milí spoluobčané,
během minulých prázdnin velká část návštěvníků naší obce, i mnozí z Vás, mohla opět navštívit
římovský poutní areál. Otevřen byl po delší době opět nejen v čase bohoslužeb, ale i během dne.
Zajištění průvodce se podařilo díky podpoře vedení obce, za což mu patří velké díky. Zájem ze
strany poutníků a turistů byl již nyní, před opravou, velký. Proto doufám, že po opravě bude opět
římovský poutní areál přístupný všem, kteří hledají to, co svět nabídnout nemůže. K určitým
příležitostem bude poutní areál otvírán i nadále, podle toho, jak to plánované opravy umožní. Již
nyní plánujeme slavnostní zpívané Requiem za oběti světových válek spojené s žehnání pomníku
padlých v parčíku před loretou 28. října, tradiční svatomartinské slavnosti 11. listopadu nebo
adventní a vánoční bohoslužby.
Se začátkem nového školního roku se obracím také na Vás všechny, kteří máte pro své děti i pro
sebe zájem o seznámení se se základy katolického náboženství. Od října budu vyučovat
náboženství na římovské škole každou středu od 13:15 do 14:00. Přihlásit je možno všechny děti, a
to i ty, kteří nechodí do římovské základní školy. Na hodině mohou být přítomni i rodiče či
prarodiče. Během roku se děti a další zájemci seznámí se základy křesťanství, které je jádrem naší
české a evropské kultury. Pro účast na na náboženství není třeba se deklarovat jako věřící, neboť
znalost obsahu náboženství víře předchází – vždyť člověk nemůže věřit tomu, co vlastně nezná,
nebo zná jen nepřesně.
Kromě toho na římovské základní škole nabídnu od října také výuku německého jazyka pro rodiče
a děti – začátečníky a mírně pokročilé – a to každou středu vždy od 16:30 do 17:30.
Pro zájemce z řad dospělých a starší dětí bude vyučován také kurz základů latiny. Výuka latiny
bude vždy ve středu od 19:00 do 20:00. Znalost latiny je vhodná nejen pro ty, kteří pracují nebo
chtějí pracovat v přírodních vědách, medicíny, teologie či historie, ale pomáhá pochopit základům
naprosté

většiny

evropských

jazyků

a

velice

usnadňuje

jejich

pozdější

osvojení.
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Přihlášky na všechny kurzy je možno podávat na Základní škole Římov, tel. 387 987 308, poplatek
za jazykové kurzy je 500 Kč za pololetí.
Do nového školního roku přeji Vám všem, školou povinným i školou života již vyzkoušeným,
mnoho Božího požehnání a ochrany
Váš farář, P. Jakub Václav Zentner

Z KRONIKY OBCE ŘÍMOV

Rok 1869 (150 let)
Rok 1869 Dohotoven nový most přes Malši. Celý most je dobře postaven, není na blízku takové
krásné stavby. Dřívější dřevěný stál o málo míň než tento klenutý (peněz). Na statek nastoupil za
zemřelého otce syn Lorenc a oženil se. Opraveny kaple (střechy a okna), jedná se o Loučení, Pustá
ves, U Kajfáše a Malý Pilát. Na podzim tohoto roku byla přestavěna koňská dráha z Lince do
Budějovic na parní dráhu.
Rok 1919 (100 let)
Novina – 13. ledna vyhlášena platnost osmihodinové pracovní doby. Konaly se obecní volby 15.
června. Zvoleni byli: Vít Michal – starosta, Vojtěch Řehoušek, Josef Tibytancl, Josef Staněk a
Antonín Melmer. J. Nožička, Š. Kožant, V. Moravec, V. Klíma, Marie Bartyzalová, Š. Kronaizl, J.
Hanzlík, Felix Římovský, F. Martínek a Jaroslav Paulus farář. Začátkem října byl pod lipami u
kostela postaven pomník padlým vojínům. Péčí faráře Pauluse nákladem 7500 korun (sumu složili
pozůstalí po padlích a další dobrodinci). 12. října byl pomník slavnostně vysvěcen. V říjnu se
stavěla nová silnice z Plava do Římova přes horačku.
Rok 1969 ( 50 let)
13. ledna byla opět beseda nad starou kronikou. Hovořilo se o prvních volbách starosty po roce
1848, jak se volby konaly a vše o volbách. Dále byly probírány staré památky, které potřebují tolik
nutné opravy. Římovská Osvětová beseda vedená Josefem Koupalem ml. si vede velmi dobře.
Začala vydávat k 1.1.1969 kulturní kalendář. Římov má tím prvenství na poli kultury. Osvětová
beseda v Římově pořádá každý měsíc pro předplatitele zájezdy na divadelní hry. Osvětová beseda
opět uspořádala ve dnech 22. a 23. února v místní knihovně výstavu samorostů a vltavínů. Co
zavinila svíčka. Smrt udušením nebo uhořením nebývá každý den. Babička Anna Blažková
(*12.7.1882) byla stále soběstačná. V noci na 15. března vstala a rozsvítila si svíčku. Ráno našli
babičku ležící na posteli, která byla ohořelá a babička měla prohořelý hrudník a břicho. Bezpečnost
vyšetřuje, jak nastala tato strašná smrt. V pátek 11. dubna probíhalo v restauraci Malše školení
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poslanců a komisí MNV. 12. dubna zemřel náš nejstarší občan Felix Římovský, kterému šlo na 99
rok jeho věku. Otec pana Římovského se narodil v roce 1817 a byl jako nemluvně odložen v kostele
a na útraty obce vychován proto nese jméno Římovský. Škoda, že se nedočkal vytoužené stovky.
Že se má v Římově v Dlážkovci stavět na řece Malši přehrada pro pitnou vodu se stává pomalu
skutečností. Přijela těžká mechanizace, která provádí geologické vrty. Bude se vrtat až do hloubky
50 metů. Vzorky hornin se posílají k rozboru, kdy ale dojde k definitivnímu rozhodnutí o stavbě
není zatím známo. Římovská knihovna byla vyhlášena jako jedna z nejlepších knihoven. Naši
knihovníci půjčují knihy 2x týdně a to v úterý a v pátek. Za minulý rok bylo půjčeno čtenářům 2070
knih. Knihovníky jsou František Šimek a Ludmila Kožantová. Také na osadách jsou pěkné menší
a dobře fungující knihovny. V Hamru poblíž Římova na povodí řeky Malše se má vybudovat
pstruhové pásmo pro tržní chov duhového pstruha. Letošní jarní pout se konala již 6. května. Na
letošní pouti byl účasten českobudějovický biskup dr. Josef Hlouch. Jeho uvítání bylo velkolepé,
musel od hřbitova pěšky, protože se nedalo autem projet. Podle předběžného odhadu bylo zde
přes 200 autobusů a kolem tisíce osobních vozidel. Podle odhadu bylo na pouti kolem 20 000 lidí.
Dne 2. května k večeru došlo k úrazu sedmiletého školáka Františka Netočného. Děti našly na
smetišti za Loučením rozbušku, která byla kulatá v podobě hodinek. Děcko, aniž by tušilo, co to
je, udeřilo na plochou hranu rozbuškou, která explodovala a zranila děcko na pravé ruce a na břiše.
Děcko bylo převezeno do nemocnice k ošetření, ale díky Bohu zranění byla lehčího rázu. Mělo
štěstí, ale vinu nesou nesvědomití dospělí. V letošním roce dochází z popudu Betlemáků a za
vydatné pomoci MNV k opravě schodů, jsou udělány i odpočívadla a zábradlí. Služebnost schodů
patřila Leopoldu Knapovi z čp. 45, ale protože je naprosto nemajetný, nemohl se starat o údržbu
chodů. K novým bytovým jednotkám Bauerů a Trojáků, se začala budovat ulice, na které by se dalo
nejen chodit, ale i jezdit. Práce se provádí etapově. Ještě chybí štětování a pak vyasfaltování. Ve
dnech 5. a 6. července připravila Osvětová beseda TJ Sokol a JZD Soutok společenskou zábavu. 22.
července dochází konečně k opravě věžičky na kapličce v Horním Římově. Stará věžička se sundala
a bude udělaná nová vč. ozdobného plechu. Byly nalezeny různé písemnosti, které tam byly dány
při stavbě kaple v r. 1887. Byly ale neodborně uloženy, takže budou opsány a dány na farní úřad.
30. července přišly nad naší obec bouřky, prvá o 16.00hod, druhá po 18,00 hod. Při této bouři udeřil
blesk do televizní antény, kterou má Jaroslav Mrkvička na zámecké věži. Blesk sjel po anténě do
bytu, kde ozářil celý byt a zajel do elektrického vypínače a ztratil se. Blesk na televizi ani v místnosti
žádnou škodu neudělal. Naši občané opravují si svoje domky a domy, a to uvnitř i zvenku, tím
právě zanikají stavitelské památky. Vybourávají se ozdobná okna a na jejich místo dávají třídílná.
Jako např. na domku Ladislava Petra, kde bývaly staré barokní okenní a dveřní oblouky. Bohužel
nechráněné památkovou péčí. Stejné je to u Aloise Hůlky a Jana Kočera. Totéž bylo i na zámku, a
ačkoliv je budova chráněna památkovou péčí, došlo k jejich výměně.
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s
„povinným čipováním“ psů setkává.
Na koho se povinnost povinného označení
mikročipem bude vztahovat, kdy začíná
platit? Od 1. ledna 2020 bude povinné
očkování psa proti vzteklině platné pouze v
případě, že je pes označený mikročipem.
Od tohoto data by měl být na území České
republiky označený každý pes. Štěňata
musí být označena mikročipem nejpozději v
době prvního očkování proti vzteklině
(tedy

nejpozději

v

půl

roce

věku).

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří
mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Zdroj informací: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Galerie:
13.9.-30.9.2019

ZŠ a MŠ Římov

Obrázky dětí a učitelek naší ZŠ

20.09. Dolní Stropnice – taneční zábava s kapelami „Dětský pokojíček“ a „Parní vana“
21.09. Zájezd seniorů do Třeboně
27.09. Svatováclavské svícení – 19:30 náměstí J. Gurreho
05.10. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – zastávky a časy uvedeny v letáku
12.10. „Podzimní toulky“ – Písecko, Sedlec u Pištína
28.10. Svěcení nově restaurovaného památníku padlých – pod lipami 15:00
08.11. Lázně Bad Füssing – přihlášky Vl. Koupal
11.11. Svatomartinská slavnost – 18:00 pod lipami v areálu kostela sv. Ducha v Římově
06.12. Lázně Bad Füssing – přihlášky Vl. Koupal
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