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Slovo starosty

Komunální volby
2018

zhodnocení uplynulého volebního období
kabelizaci

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi
jménem

celého

našeho

zastupitelstva s končícím se
mandátem

(ne

všech),

rozloučil a poděkoval Vám, že

osvětlení v LED provedení,
nová okna a střecha

v

„římovské

a

hospodě“

mnoho dalších menších akcí ,
které zkrášlí naši obec.
Letos

nenadávali, i když něco nešlo

zrealizovat oprava (výměna

úplně tak, jak bychom si

oken a dveří + zateplení)

představovali.

našeho malého domova pro

nám

za

poslední

volební

období podařilo dost dobrých
akcí a pomohlo tomu možná i

se

ještě

měla

seniory a v osadě Kladiny se
dokončí napojení na vodu a
kanalizaci v místech nové
výstavby.

štěstí při získávání dotací,

Významná je i naše dobrá

které trochu odlehčilo zátěž

činnost ve Svazku měst a

obecní kasy.

obcí regionu Pomalší, kde je

Naši spoluobčané v Dolní
Stropnici si trochu oddychli,
když

se

nám

podařilo

vybudovat

tak

dlouho

očekávaný vodovod. Z dalších
akcí, které se uskutečnily, to
bylo: nové vytápění (tepelná
čerpadla ) a zateplení naší MŠ,
výstavba

nové

učebny

v

Římov

sídlem

této

organizace a já předsedou.
Dále jsme členy destinační
společnosti Novohradsko Doudlebsko, kde se zejména
staráme

o

zlepšení

turistického ruchu v této naší
velmi krásné lokalitě.
Určitě i v budoucnu se nové

podkroví ZŠ , nové hasičské

zastupitelstvo

pustí

do

auto , v Branišovicích se při

dalších

které

jsou

akcí,

Komunální volby 2018 se
konají 5. – 6.. října. V pátek
5.10.

budou

volební

místnosti otevřeny od 14 do
22 hodin, v sobotu 6.10. od 8

jste vždy byli příjemní a moc

Společnou prací nás všech se

by

•••

udělalo nové

do 14 hodin.
Do místního zastupitelstva
mohou volit občané České
republiky,

kteří

mají

v

příslušné obci trvalé bydliště
a alespoň druhý den voleb
jim bude 18 let.
Hlasovací lístek lze upravit
jedním ze třech způsobů:
1. Zvolení jedné strany –
křížkem u strany
2.
Upřednostnění
jednotlivých kandidátů –
křížkem před jménem
3. Kombinace předchozích
způsobů - tedy, lze označit
křížkem
jednu
volební
stranu i dát křížky před
jména kandidátů z ostatních
stran. Volič tak dává hlas
jednotlivě
označeným
kandidátům a z označené
volební
strany
pak
kandidátům podle pořadí na
hlasovacím lístku.
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naplánovány na mnoho let

multifunkčního hřiště, nové

ale určitě chci i nadále v obci

dopředu a jen se postupně

hygienické zázemí na kempu v

pomáhat a dělat práci, která

uskutečňují

Hamru, postupný přechod na

mě po těch osm let bavila .

podle

jejich

důležitosti a potřeb občanů.
V plánu je modernizace naší
ČOV v Římově, ale také
přichystání nových projektů
na další akce - nové čistírny
odpadních vod v osadách
Branišovice

nový druh veřejného osvětlení
(LED),

výstavba

chodníků

a

přechodů

pro

neustálá

oprava

nových
nasvícení

chodce
a

a

údržba

všech našich nemovitostí.

a Dolní

Článek píši v době, kdy už

Stropnice, výstavba nového

Vím, že nebudu již starostou,

Na závěr Vám přeji hodně
toho životního optimismu a
pohody a stále tak dobré
vztahy k obecnímu úřadu, jak
tomu bylo doposud.
Ing. Miroslav Slinták, starosta

OMLUVA
našeho

Vážení římovští spoluobčané,
obracíme se na Vás krátce před komunálními
volbami s - pro nás - ne příliš příjemnými
zprávami.

názoru

jediného

možného

řešení

k nápravě chyby oblastního manažera, nedošlo
k dohodě s jediným kandidujícím subjektem.
Proto při komunálních volbách 5. a 6. října

Neomluvitelnou chybou oblastního manažera
ODS pana Karla Šeráka se stalo, že římovská

naleznete ve svých schránkách kandidátku pouze
jedné strany.

kandidátka ODS nebyla doručena na příslušný

Ještě jednou se omlouváme za situaci, kterou

registrační úřad v Českých Budějovicích, ale byla

nikdo z římovských kandidátů ODS nezpůsobil,

podána na obecním úřadě v Římově, který není

ale bohužel se stala. Vzhledem k tomu, že ve

registračním místem, a proto nebyla řádně

všech

zaregistrována. Tuto chybu jsme zjistili až po

zastupiteli členové naší kandidátky, budeme se i

uplynutí všech zákonných lhůt na možnou

nadále snažit o další rozvoj naší obce. Samozřejmě

nápravu.

v rámci omezenějších možností, které plynou

Po dvaceti čtyřech letech se tak stane, že ODS
nebude

v Římově

v komunálních

volbách

z tohoto důvodu kandidovat. Je nám to líto, ale
nedá se s tím nic dělat.
Dodatečná účast našich kandidátů ve volbách by

volebních

z nastalé

situace.

obdobích

Budeme

působili

Vás

mezi

pravidelně

informovat o našem pohledu na řízení obce a
v budoucích komunálních volbách 2022 se opět
představíme v regulérní politické soutěži.
S lítostí a omluvou

byla možná pouze po vzájemné dohodě s jedinou

Tomáš Jirsa, předseda oblastního sdružení ODS ČB

řádně zaregistrovanou kandidátkou pro letošní

Pavel Crkva, předseda MS ODS Římov

volby v Římově a posunutím termínu voleb. Po
vysvětlení naší situace a předložení tohoto, podle
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BUDOVA ŠKOLY V ŘÍMOVĚ SLAVILA 130 LET
OD SVÉ VÝSTAVBY
V roce

1888

byla

v Římově

postavena

když se našli a mohli se ostatním pochlubit. Živá

jednopodlažní budova základní školy. Ihned po

beseda

otevření se kapacitou jevila nedostatečná, malá.

v Římovském hostinci Malše. Zde se konalo

Přistoupilo se k přístavbě patra, které bylo
dostavěno roku 1893. V této podobě známe školu
již 125 let. Areál školy byl před 35 lety rozšířen o
budovu Mateřské školy a kuchyně.

pokračovala

u

bohatého

pohoštění

setkání bývalých žáků. Ti byli rozesazeni podle
svých ročníků, sál tak připomínal jednu velkou
třídu. K dobré pohodě přispěl hudební doprovod
se zpěvem Ludvíka Petra. Pro ty nejstarší zazněly
i jejich oblíbené písně. Nejstarší účastnicí byla

K příležitosti 130. výročí výstavby školy se ve

paní

Božena

Candrová-Hůdová

(1929),

dnech 18. a 19. května uskutečnily oslavy.

následovaly další ženy: Růžena Marková-Jirková,
Blažena Hůlková-Lieblová, Libuše Nedorostová-

Do celkového programu bylo začleněno i setkání

Filipová,

všech bývalých žáků. V přibližném odhadu se

Moravcová-Bicanová, Marie Hůlková-Píchová,

jedná o 400 osob. Setkání ročníků se odehrálo ve

Anna Nejedlá-Soukupová. Nejstarším mužem

dvou dnech.

mezi 120 přítomnými byl pan Karel Rems.

Anna

Petrová-Perníkářová,

Marie

V pátek v odpoledních hodinách se setkali žáci

Pomyslným zakončením 1. poloviny a jakýmsi

ročníků

narozených

Již dopoledne
římovských

se

v letech

1925–1955.

zahájením druhé poloviny oslav byl podvečerní

uskutečnila

prohlídka

koncert v ambitu kostela Sv. Ducha. Kromě

pamětihodností.

Účastníci

se

profesionálních

umělců

vystoupili

vedle

poklonili památce svých zemřelých spolužáků,

současných žáčků ZŠ i rodiče a bývalé žákyně.

učitelů a ředitelů školy, a to položením kytice u

Vše krásně nacvičeno v aranžmá ředitelky školy

hlavního

Mgr. Jitky Pražákové.

kříže

na místním

hřbitově.

Dále

následovalo slavnostní přivítání v bývalém kině.
Ve 13 hodin byli účastníci v hojném počtu 150

Druhý den pokračoval obdobným způsobem,

osob mile přivítáni dětmi a pedagogickým

prohlídkou ZŠ, MŠ a Galerie. V 15 hodin se

sborem ve školních budovách. Nad mnoha

v kulturním zařízení konalo vystoupení žáků MŠ

historickými školními pomůckami a učebnicemi

a ZŠ s velmi pěkným, vtipným a líbivým

se strhla veselá debata s řadou vzpomínek na

programem. Pro ročníky narozených roku 1956 a

dětská léta. Všem se líbila Mateřská škola

výše pokračovalo setkání tříd opět v Římovském

s kuchyní a zvláště nová půdní vestavba ZŠ, kde

hostinci. Oslavy byly zakončeny posezením a

děti měly připravené krátké programy.

tancem s hudebním doprovodem Pavla Maršíka.
V současné době je v Galerii obce ke zhlédnutí

V závěru programu se všichni senioři ke zpěvu

výstava žáků ZŠ s názvem „Významná výročí roku

dětí rádi přidali. Program pokračoval prohlídkou

očima dětí“. Z oslav byl pořízen video záznam.

výstavy v Galerii obce, kde se mnozí na starých

Možnost zapůjčení k přetažení do svých počítačů.

fotografiích ani nemohli poznat. To bylo radosti,
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U PŘÁTEL V ALBRECHTSBERGU
pozvání s tvrzením, že

kdo se na skvělé přípravě a

je

samotném

řada

opět

na

Římovácích. Dále je

podíleli,

nutno podotknout, že

průvodců, tak tlumočníkům.

se

pravidelně

navštěvují

i

žáci

základních škol, a to
vždy každý druhý rok
střídavě
V loňském

roce

Římov

navštívili

naši

přátelé

z partnerské

obce

průvodcovství

–

jednou

v Albrechtsbergu,
v Římově.

podruhé

Návštěvy

jsou

dvoudenní.

jak

pomocníkům

Po výšlapu a zhlédnutí všech
možných přírodních úkazů,
proláklin, jeskyň či skalních
útvarů

různých

Čertova

jmen

kostela,

–

Komínu,

Ševcovské prolákliny, dalších
okének,

jeskyň

a

hradu

Hartensteinu jsme se vrátili

Členové TJ Sokola Římov si na

zpět do Elsu. Ves Els je

případě se jednalo o osobnosti

své

posezení

součástí obce Albrechtsberg.

a

pozvali autory prezentace o

Zde nás čekalo velmi bohaté

možnostech vycházek údolím

občerstvení z rakouské strany,

–

Albrechtsberg.

V prvém

členy

obecního

zastupitelstva

v čele

starostou

se

Franzem

předvánoční

kaňonem

Kremsu.

Bylo

které bylo navíc doplněno o

že

Rosenkrancem. Setkání bylo

dohodnuto,

opět

sladké a slané pečivo našich

veřejné, proběhlo v kulturním

uskuteční turistický výšlap.

žen, pivo Budvar a zelňáky.

zařízení Pod Ořechem při

Jednou se již uskutečnil kolem

K dobré pohodě nám zahráli

dobrém občerstvení. Rovněž

roku 2001. Zájezd turistů TJ

římovští

proběhla prezentace možností

Sokola

„Údolím

Atmosféra byla velmi vřelá.

prohlídky

Kremsu

Kremsu“ se konal 8. září 2018.

Přátelé byli překvapeni naší

Reném

O zájezd byl velký zájem, byly

výkoností, zájmem o výklad a

proto

disciplinovaností

Malého

zpracovaná

Zabranským a Sonjou Weber.
V druhém případě, kdy se
konala

hasičská

oslava

se

svěcením nového hasičského
automobilu Fiat Ducato, přijeli
zástupci

hasičského

sboru

z Albrechtsbergu.

se

Římov

vypraveny

dva

podpory

jsme

Lenky

Grimmové

náročnosti.

obětavostí a dobrým jídlem.

Nejnáročnější

trasu, která vedla příkrým
terénem, za pomoci žebříků a

René, o turisty na třetí trase se

let.

že

postarala paní Edit Weiss.

vzniklo

Velké poděkování patří všem,

z rakouské

tak
strany

divu,

překvapeni

vstřícností,

Albrechtsberg trvá téměř 20
Nebylo

byli

byly připraveny 3 trasy podle

lan vedla paní Sonja, druhou
Římov

tak

velkém počtu účastníků. My

méně náročnou trasu pan

obcí

při

autobusy. Společně za velké

–

Spolupráce

muzikanti.

pohostinností,

Nezbývá než si přát, aby toto
přátelství

a

spolupráce

vydržely i nadále. Přejme si,
aby každé další setkání bylo
také tak vřelé, dobrosrdečné, a
zanechalo na obou stranách
dobré pocity.
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VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Dne 28.října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro
národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny.
Historické souvislosti
Většina české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za svůj.
Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní
otázky ve smíšeném Rakousko-Uhersku do pozadí. Počáteční snaha českých
politiků o prosazení samostatnosti byla hned v zárodku potlačena represemi
a tak se česká politika víceméně odmlčela. Jedinou skutečnou "válku proti
centrálním mocnostem" vyvíjel pouze český exil v čele s T. G. Masarykem a
úzký kroužek příznivců, kteří pod vedení Edvarda Beneše vytvořili tajnou
organizaci Mafie. Svůj významný podíl měli i přes rozsáhlou cenzuru
novináři, herci a spisovatelé.
V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk, Edvard Beneš a M. R. Štefánik
pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem
protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v československých
zahraničních legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní
frontě v létě 1917 při bitvě u Zborova. České veřejné mínění radikalizovalo
teprve až na počátku roku 1917. Velký vliv na tuto situaci měl tzv. Manifest
českých spisovatelů, který v květnu koncipoval básník, dramaturg Národního divadla a člen Mafie Jaroslav
Kvapil. Domácí politici se objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Deklarací byl
zahájen společný postup za osamostatnění doma i v zahraničí.
V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších otázek zásobování rakouských
vojsk vývozem potravin z Česka. Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod vedením
Antonína Švehly, která se snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto krizovou
situaci byla vyhlášena na 14. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták vyhlašující vznik
republiky. Během převratu byly strhány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne
ale bylo vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských
vojáků. Monarchie vydržela dalších 14 dnů.
Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního
výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek
míru Rakousko-Uherskem. Na večer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu.
Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín
Švehla a Jiří Stříbrný.
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Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je
dodnes označení pro Československo v období od roku 1918 až do vzniku
Mnichovské dohody v roce 1938. První republika zahrnovala území Čech,
Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Na jejím území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky,
rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.

1. SVĚTOVÁ VÁLKA A ROK 2018
z kroniky Římova
z fondu na opravu kapliček. Poté co farář od paní

1. SVĚTOVÁ VÁLKA
Z Římova v první fázi narukovalo 36 mužů a
postupně je následovali další. Několik z nich se
přidalo do legií a bojovali na frontě v Rusku, jiní
odešli do Itálie a jeden se přidal do legií
francouzských. Dopad to mělo i na tradiční poutě,
kterých se obyvatelé nijak radostně neúčastnili,

Lorencové dostal její dluh zpět, nezbyly statkářce
žádné finanční prostředky a byla nucena Římov
prodat. Statek odkoupil poválečný zbohatlík
Rudolf Jílek z Pelhřimova roku 1917. Josefína
Lorenzová dostala za statek 360 000 rakouské
válečné měny, ta ale byla brzy znehodnocena.

protože téměř každá z rodin někoho postrádala.
Pouze mše byly hojně navštěvovány, o čem svědčí
i mše v rámci červencové poutě. Jedním z důvodů
byl i fakt, že mši nesloužil místní farář, ale biskup
Josef Antonín Hůlka. Dalším důvodem byl strach
o své blízké ve válce, a tak se přes 2000 věřících
této mše zúčastnilo, aby se za ně modlili.
Boje na frontách se prodlužovaly a i v Římově se
projevil

nedostatek

surovin

potřebných

na

výrobu zbraní. Konkrétně se týkal nových zvonů,
které byly zabaveny a odvezeny až na dva, které
farář zatajil. Římov byl ještě stále majetkem paní
Lorenzové, která dala svůj vlastní zvonek, aby

ROK 1918
Na jarní pouť přišlo hodně poutníků (prý asi 1200),
tato pouť se vydařila i díky krásnému počasí.
Začátkem června se dostavily mrazy, které trvaly
až do konce měsíce. Obilí hodně pomrzlo a sena
bylo velmi málo.
28. září byla velká svatováclavská slavnost. Pan
farář Paulus pozval i okolní osady. Dostavilo se
mnoho lidu. Zdejší hasičský sbor se zúčastnil ve
stejnokrojích s praporem a hudbou. Na Kalvárii
měl pan farář proslov a tím byla slavnost
ukončena.

z něj byl ulit pomník padlým hrdinům, až válka

Vojenský erár vyplatil celkem 1752 korun za zvon

skončí. O zvonek se postaral farář Paulus, který ho

Šimon, 1680 korun za ty dva starší zvony. Celkem

zakopal na své farní zahradě. Ukryl také všechno

3432 korun.

bohoslužební nádobí pod podlahu ambitu.
majitelka

28. září byla uznána samostatnost Čechům a

Lorenzová nucena statek prodat. Během války si

Slovákům, Habsburský trůn se rozsypal, ta

totiž od faráře Pauluse vypůjčila 12 000 korun

světová válka skončila.

Společně

s koncem

války

byla

6

29. října v 9.00 hodin ráno začal Římov slavit.

nádražích a množství lidu z okolí Římova,

Poštovní telegram, který v originále uchován

očekávalo jejich příjezd na nádraží.

v knize pamětní na zdejší faře, ohlásil Římovu
samostatnost Československé republiky.

Dne 20. prosince projížděl přes Holkov do své
vlasti první český prezident Československé

16. prosince jeli přes Holkov legionáři do své

republiky Tomáš Garique Masaryk.

osvobozené vlasti. Byli radostně vítáni na všech

SETKÁNÍ HASIČŮ V SENÁTU
Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch předal hasičům, kteří se účastnili „Hasičské fontány Praha
2018“ k výročí 100 let československé státnosti, pamětní list. Setkání se uskutečnilo 13. září v Hlavním sále
Senátu. Mezi dvěma stovkami hasičů z celé republiky, jsme byli i my SDH Římov.
Jak jsme se na Fontánu dostali? Vše začalo v únoru přihlášením do výběru, který byl potvrzen až v dubnu.
V pátek 1. června proběhla v Praze generální zkouška a v sobotu jsme do toho šli naostro. Fontány se
účastnilo 1055 hasičů z 207 družstev. Bylo použito 455 hadic (7 Km), 102 světel a přečerpalo se 3.000.000
litrů vody. Družstvo SDH Římov Kučera F., Lorenz R., Petr J., Petr S. a Vajner J.
K výročí 100 let československé státnosti Česká televize odvysílá záznam.
Stanislav Petr

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování pracovníkům OÚ ŘÍMOV, zejména však panu Š. Labajovi za ochotu a samozřejmost pomoci
v neočekávané a velmi těžké životní situaci.
Lenka Grimmová
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
27.9.
Svatováclavské svícení – nám. J. Gurreho – 19:30
5.-.6.10. Komunální volby
13.10.
13:00 Zájezd pro seniory – Podzimní ZOO Hluboká nad Vltavou
17:00 Posezení PodOřechem
20.10.
Podzimní toulky Šumava – turistický zájezd: Vydra, Oblík, posezení U Vikinga
26.10.
Dýňování – Pod Ořechem
28.10.
Oslova 100 let republiky
položení věnce, česká státní hymna v podání žáků ZŠ, průvod do Betléma,
výsadba pamětní lípy
9.11.
Bad Füssing
11.11.
Svatomartinský podvečer
7.12.
Bad Füssing

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
podzimní listí. Každou lichou středu bude v obci prováděn pravidelný svoz biopopelnic.
Uzávěrka příštího čísla: 14.11.2018
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, rimov@volny.cz
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
Neprodejné.
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