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ŘÍMOV

Radostné masopustní veselí a maškarní rej
Vám přeje Vaše zastupitelstvo!

USNESENÍ
ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 15. 1. 2014
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s vyřazením nepoužitelného majetku obce tak jak vyplynulo z návrhů jednotlivých
inventarizačních komisí. Na jednotlivé položky byly sepsány protokoly o vyřazení
majetku.ZO souhlasí s odpisem nepoužitelného majetku v celkové výši 49 814,- Kč;
- s inventarizací majetku obce a zároveň schvaluje účetní odpisový plán pro r. 2014;
- s odprodejem části obecního pozemku KN 1355/1 o celkové výměře do 60m2 u
přilehlé komunikace (přesná výměra bude upřesněna GP) pro L.Z. z Římova. ZO
stanovuje tento odprodej v ceně 150,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn.
Hlasování: pro 8, proti 0 , zdrželi se 3;
- s pojmenováním ulice K Trojici, která navazuje (začíná) u ulice K Loučení směrem
do areálu bývalého ZD. Toto ustanovení je v souladu s obsahem ustanovení § 84
odst.2 písm. r) a § 87 zákona o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a § 9 odst.1 jednacího řádu obce Římov;
- s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč pro ZŠ a MŠ, který není účelově vázán
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- podepsání smlouvy starostou obce na prodloužení užívání bytové jednotky pro
nájemce Restaurace a penzion Malše p. J. M.;
- podepsání dodatku k nájemní smlouvě týkající se úprav plateb v zimních měsících
za pronájem Restaurace a penzion Malše pro p. J. M.;
- podepsání dodatku smlouvy starostou obce na prodloužení užívání bytové jednotky
v penzionu pro seniory pro paní A.M. z Římova;
- podepsání dodatku k nájemní smlouvě kulturního zařízení „restaurace Pod
Ořechem“. Současnému nájemci p. R.V budou ponechány pouze dvě kanceláře ve
dvorním traktu, zbylé prostory budou provozovány obcí a budou sloužit pro
pořádání společenských i soukromých akcí pro občany, podnikatele i spolky;

- informaci o zápisu žáků do 1. třídy Základní školy Římov, který proběhne dne
4. 2. 2014 v době od 13 do 18 hodin - bližší informace na www.rimov.cz;
- došlý dopis od spol. Čevak, která informuje o novele zákona č.274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Změna se týká zejména
osvobození plateb za materiál na odbočení přípojek a uzávěr přípojky od občanů,
který dle novely hradí vlastník vodovodu (v našem případě obec);
- poděkování farnímu úřadu v Římově, všem malým i dospělým koledníkům za
uspořádání letošní “ tříkrálové koledy“, kde se podařilo vybrat bezmála 27 tis Kč.
Poděkování také občanům Římova, přilehlých osad a osadě Krasejovka;
- uspořádání a současně pozvání na XIX. Reprezentační obecní ples, který se
uskuteční pod patronací MS ODS v pátek 24. 1. 2014;
- oznámení p. F.B. z Římova o situaci v sklepním prostoru jeho nemovitosti, týkající
se zvýšené vlhkosti. Majitel nepodal žádnou písemnou stížnost, přesto starosta obce
bude písemně reagovat na jeho slovní připomínky, které přesto nespadají do
kompetence obce.

USNESENÍ
ze 41. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 19. 2. 2014
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s Dodatkem č.1 k vnitřní směrnici obce č.1/2012 (změna rozsahu veřejné zakázky
v návaznosti na změnu zákona o veřejných zakázkách v platném znění);
- s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
- břemenu pro E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
k pozemku parc.č.3290/4 a 1601/2 v k.ú.Branišovice u Římova zapsané na LV č.1
pro obec Římov, pod názvem „Kladiny,K 1601/5 Fiala - kabel NN“, kde je
oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy;
- s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku 1331/10 a
3224/1 v k.ú.Branišovice u Římova zapsané na LV č.1 pro obec Římov,
pod názvem „Kladiny,K 1331/7 Debons - kabel NN“, kde je oprávněný vlastníkem
a provozovatelem zařízení distribuční soustavy;
- s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku parc.č.3198/22
v k.ú.Branišovice u Římova zapsané na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem
„Branišovice PK 1941/1- kabel NN“,
kde je oprávněný vlastníkem a
provozovatelem zařízení distribuční soustavy;
- s předloženým návrhem pana V. B. bytem Římov s odprodejem části pozemku
parc.č. 235/5 v k.ú. Římov. Jedná se o pozemek v blízkosti garáží o celkové
výměře 18 m2;
- s poskytnutím finančního příspěvku – dotace na pořízení fasády RD č.p. 245 pro
J.Š. z Římova. Pro vyplacení příspěvku budou doloženy potřebné daňové doklady a
ověření skutečného stavu;
- s podáním žádosti z grantu Jihočeského kraje týkající se výměny oken (II. etapa) a
s finanční spoluúčastí obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- předloženou rozpočtovou změnu č.1/2014;
- podepsání smlouvy se spol. REVENGE a.s , která bude pro obec zajišťovat sběr
textilu a oděvů. Kontejner je umístěn za OÚ v ulici Kostelní;
- informaci o uskutečněném zápisu žáků do prvního ročníku ZŠ Římov. Zápisu se
zúčastnilo 8 budoucích prvňáčků, z nichž u 4 je předpoklad, že nastoupí povinnou
školní docházku v naší ZŠ;
- pozvání občanského sdružení Matice Římovské na schůzku, která se uskuteční dne
21. 2. 2014 v salonku restaurace Malše;
- dopis spolku Lungta , týkající se podpory mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“;
- informaci o nadcházejícím masopustním veselí, které začne s sobotu 1. 3.
Římovským masopustem s „Doudlebskou koledou, poté bude následovat v neděli
2. 3. „Dětský maškarní karneval“ a vše vyvrcholí tradičním „Římovským
masopustním úterkem“ dne 4. 3. v sále Restauraci Malše.

NOVINKY ZE SVĚTA ODPADŮ
V poslední době v Římově přibyla místa, kde lze třídit. Jedním je nádvoří hasičské
zbrojnice, kde lze zanechat elektro odpad, tedy prakticky vše, co je na elektriku. Pračky,
ledničky, televize, monitory, tiskárny bez náplně, počítače, různé druhy nářadí, ale i
drobné spotřebiče jako jsou žehličky, fény, mobily atd. Vše musí být kompletní a do
výčtu nepatří bojlery, žárovky a zářivky. Sběr probíhá každou poslední sobotu v
měsíci od 14:00 do 15:00 hodin.
Další novinkou je možnost třídit textil, staré čisté oděvy a obuv do bílého
kontejneru, který je umístěn vedle ostatních nádob na tříděný odpad v Kostelní ulici. Lze
sem dávat i již nepoužívané, ale funkční hračky.
Posledním bodem jsou popelnice. Tentokráte nejde o cenu za odvoz, ale o jejich
užívání. Žádám vás, abyste do popelnic nevyhazovali žhavý popel. Ten umí nadělat škodu
nejen na popelnici samotné, ale i v případě, že obsluha neodhalí včas nebezpečí, tak i na
popelářských vozech. Ostatně právě pracovníci firmy Marius Pedersen mohou na místě
rozhodnout, že právě vaše popelnice nebude z tohoto důvodu vyvezena.
Existující dlouholeté usnesení ZO hovoří o tom, že popelnici každý vlastník dává na
svozové místo (obecní pozemek) jen na dobu potřebnou pro svoz (max. doba 24 hod.) Po
svozu popelnici opět uklidí, aby nehyzdila ulici. Děkuji vám, že toto dodržujete.
Petr Mikoláš ze Římova

DOUDLEBSKO
Vážení čtenáři, v několika předcházejících číslech jsem se vám snažil přiblížit
Doudlebsko z knihy Doudlebské nářečí a slovník od prof. Zbyňka Holuba. Snažil jsem se
vám přiblížit vyprávěním některé zvyky, nářečí, významné osobnosti apod. Jsem
přesvědčen, že každý by měl vědět o svém rodišti, o svém místě, kde žije alespoň to
nejzákladnější. Proto vám závěrem předkládám to nejzákladnější o Doudlebsku. Pokud se
na našich listech zmiňuji o historii, čerpám z Pamětní knihy Římov a od autorů literatury:
PhDr. Jaromíra Charouse, Ing. Arch. Vojtěcha Štorma, prof. PhDr. Zbyňka Holuba, PhDr.
Daniela Kováře a dalších.
V.Koupal

Prehistorie
Jižní Čechy patrně kolonizovala druhá vlna slovanského osídlení české kotliny,
která měla úzké spojení s jihoslovanským prostorem. Pohyb slovanských kmenů na
přelomu 6. a 7. st. směrem na západ s největší pravděpodobností vyvolali Avaři. Část
slovanských obyvatel historické Volyně, jíž dominovali Doudlebi, pouští své území a
vydává se podél Karpat k jihu, ale posléze zamíří na západ do Pannonie a Podunají. Jedna
větev tohoto nehomogenního dialektového kontinua dorazí od jihovýchodu do Čech, kde
nejprve osidluje téměř neobydlené jihozápadní a východní regiony (jako tzv. mohylová
kultura), posléze proniká na celé území (v rámci expanze kultury obtáčené zdobené
keramiky). V tzv. starém sídelním prostoru naráží na relativně hustou populaci potomků
první slovanské migrační vlny. Výsledkem složitého integračního procesu je potom
utvoření českého národního společenství (a od 10. století utváření češtiny).
Doudlebsko historicky
Dušan Třeštík soudí, že již od 9. století „…Čechové jednali ve vztahu k cizině vždy a
bez výjimky jednotně“, „…přinejmenším v 9. století nevládl Čechům nikdy jeden kníže, ať
již Přemyslovec nebo ne, ale kmenové shromáždění a celá řada knížat společně“. V 10.
století byl pánem Doudlebska Slavník (původem patrně ze zlického centra), teprve po
pádu Slavníkovců r. 995 pražský kníže (nejprve Boleslav II.). Vznikla „doudlebská župa“
(zmiňovaná ještě k roku 1349). Později se župa spojuje v jeden kraj s Bechyňskem a
Píseckem.
Přibližný rozsah území Doudlebska lze doložit (patrně) již od 9. – 10. stol. po Kr., hradiště
je připomínáno jako pomezní základna Slavníkovců k r. 981, v prostředí raně
středověkých Čech také o století později (v souvislosti s obranou Břetislava I. proti vpádu
německého císaře Jindřicha i v zakládací listině kapituly vyšehradské (k r. 1088). Od XIII.
století zanikají hradní úřady, od roku 1265 navíc narůstá význam nově založeného
královského města (Budějovic), roste migrace německého obyvatelstva. K r. 1291 se
připomínají Doudlebští z Doudleb, později se panství dělí mezi českokrumlovské jezuity a
město Budějovice.
Někdy před rokem 1350 je doložena zmínka o gotickém kostele sv. Vincence, což
dokazuje rozvinutou farní správu. Doudlebské děkanství (připomínané již 1143) spadalo
pod arcijáhenství bechyňské.
Jazyk
Za jazyková specifika doudlebského úseku lze považovat progresivní asimilaci (t, k, s + v)
a starý typ asimilace dň > nň, zbytky rozložené výslovnosti po původně měkkých
retnicích nebo prostou depalatalizaci (tvar me), redukci skupin –avi-/ovi-, nedostatek
výslovnosti protetického nebo hiátového v před o- apod. Ve tvarosloví sklonné tvary
posesivních adjektiv (sedlákova žena, bez sedlákovi ženi), životnosti v 1. pl.m. adjektiv
(dobří chlapi), vyrovnání tvarů číslovek v pěti hodinách, 1.pl. kondicionálu bychne, ze
syntaktitckých jevů u starších mluvčích řazení tvaru slovesa být (som/sem) na počátku
věty.
V první šedesátce slov (nejčastěji doložených v promluvách, tj. v textech) zcela chybí
lexém svůj. Je zde patrný vliv česko-německého sousedství. Převažuje užívání posesivních
zájmen pro konkrétní osoby (tvůj, jeho/váš, jejich) nad tvarem reflexivním.

Zajímavé je rozšíření některých slov, např. faslík (máselnice), kleštice (klíště), koledník
(účastník průvodu o masopustu), převazet (překážet), skalnice (hromada kamení), trocíl
(jitrocel), dmýchat (ždímat).
Doudlebsko vymezení území

40 LET OD ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY VD ŘÍMOV
V roce 1974 byla zahájena výstavba VD Římov – římovské přehrady. Tomuto
zahájení již předcházela příprava staveniště včetně zbourání rekreačních chat a vykácení
lesů v zátopové oblasti. Bezesporu vůbec jeden z nejlepších kronikářových zápisů „Lesy
pláčí“, p. Václava Cvrčka, si vám dovoluji předložit.
V. Koupal
Lesy pláčí
Nadešel obávaný den pro naše lesy, které musí ustoupit přehradnímu dílu a dávají
své životy na oltář nutnosti. Přišli osmahlí chlapi - lesáci, dřevaři a každý s motorovou
pilou, která se nemilosrdně zakusuje do těla stromů, ať smrků, jedlí, dubů, nebo zlatavých
červených krasavic, borovic atd. Je vymezeno lesní pásmo, které se porubá, aby voda
přehrady nedosahovala až k lesnímu porostu. Kácí se staletí mohykáni, štíhlé smrky jako
rozsvícené svíce táhnoucí své štíhlé tělo k oblakům. Nebude ušetřeno nic, ani keř lísky,
prostě bude vše vykáceno holosečí. Takto přijde na zmar sta a sta hektarů toho nejlepšího
lesa, který převážnou většinou je v síle svého života. Padne za oběť na sto hektarů lesa a
vytěží se pouze jen plnometrech asi tři čtvrtě milionů těchto metrů, nepočítaje v to stromy
mladší a porost. Těžaři strom porazí, odkorní jej, změří a traktor vytahuje ztuhlá těla
kmenů, vždy tři a tři dlouhé stromy vleče traktor za sebou jako hračku, aby je složil na
skládku, odkud jsou pak odváženy na pilu. Větve, chvojí a vršky, ty se pak spalují na místě
a oblaky kouře štípají a vznášejí se hrozivě z tohoto lesního krematoria.
Nedovedu jenom jedno pochopit a mnoho lidí se mnou, proč se kácí a těží i v jiných
polesích, jako je v Boru a Hamerských, když tady se vykácí na milion metrů, to je

každému záhadou, snad se netěží jenom proto, aby se splnil těžební plán, snad ano.
Probírají se lesy i pod přehradou jako jsou naše „Verpány – modříny“ a stromy takřka
památné u Božího hrobu apod. Až se nám s otevřeným jarem bude vracet zpěvné ptactvo,
které hnízdilo v těchto lesích, stráních, nebude už pro ně nic, kam by se usadilo a udělalo
si svá hnízda. Už nebudeme slyšet kukaččinu věštbu nám vyměřovaných roků života. Už
nebude osvěžujícího stínu a aroma pryskyřice roztopené sluncem i vlhká vůně měchu a
kapradí. Nebude lískového keře, křoví, z kterého nám oznamovala neviditelná rosnička
předpověď deště, ani pěnice a sýkory nebudou poletovat nad naší hlavou a nebude domova
pro srstnatou zvěř. Vše ustoupilo tvrdé nutnosti, historik se musí dívat na vše jako na
historii a dění koloběhu života, proto ať srdce bolí nad přírodní krásou, chtě nechtě musí
psát, aby zachytil pro ty, kteří přijdou po nás a ti se budou už jen dívat na hladinu modrého
jezera a jeho zdnulých vln.
(březen 1973)
Odstřel skály
Koncem července a začátek srpna odstřelují lesáci – lesní pracovníci – skálu „Prádla
a v Kolonce“, aby sobě udělali cestu k odvozu dřeva. Detonace duní, skála létá, přetváří se
úplně ráz zdejší krajiny, kdysi tak malebného zákoutí Jižních Čech. Překrásné skalní
převisy, které tvořily celé seskupení skal a vytvářely tak jedinečné kouzlo přírody, padají
za oběť chystané stavbě vodního díla.
Jen ten, kdo důvěrně znal krásu zdejšího kraje, dovede posoudit, k jakým násilným
změnám v přírodě tu dochází. Marně srdce šká, voda je potřebnější krásy.
Odstranění skalního masívu
Mohutný plašinový odstřel skalního masívu provedli střelmistři Vodních staveb
Praha na stavbě zdejší přehrady. Bylo odpáleno 16 tun práškového tritolu a 12 centů tzv.
počinových náloží. Trhavina byla uložena v 650 vrtech hlubokých 10 metrů a průměru 8,5
centimetrů. Celkem bylo uvolněno 20 tisíc kubických metrů materiálu. V získaném
prostoru bude umístěn objekt filtrace pitné vody nové přehrady na řece Malši. Po svém
dokončení v roce 1978 zatopí plochu 205 hektarů a zadrží 34 milionů krychlových metrů
kvalitní pitné vody, jimiž zásobí průmyslová centra Jihočeského kraje. Odstřel vykonal
tolik užitečné práce, která by ručním způsoben vázala desetičlennou četu po dva roky.
Budování přehradního díla přetváří úplně zdejší krajinu, my, kteří jsme důvěrně
znali kdejaký kout, ani to dnes již nepoznáváme, jak se to vše změnilo.
(únor 1974)
Vodní dílo
Přehradní část, neboli jak stavbaří říkají VD Římov I., bude stát téměř ¼ miliardy
Kčs, výstavba bude probíhati do konce roku 1978. Prvá úpravna, tedy pitná voda přijde do
Č. Budějovice v roce 1981. Předpokládá se dokončení vodárenské části, které stavbaři
říkají VD Římov II. Náklady předpokládané na tuto část stavby budou zhruba
trojnásobkem nákladů přehradní části. Výška hráze bude 47,3 m nad původním terénem
úpatí tj. 50 m ode dna výkopu podlaží. Délka hráze v koruně bude 290 m, šířka cca 200 m.
Celková kubatura hráze se předpokládá zhruba 560 000 m3. Přehradáři vyrobí a uloží přes
62 000 m3 betonu, použijí více než 122 000 m3 bednění, zpracují téměř 29 000q železa,
navrtají přes 20 tisíc vrtů pro injektáže a odstřelý. Hotová přehrada zadrží maximálně
33 000 000 m3 vody, zatopí plochu okolo 210 ha a umožní odběr vody pro úpravu pitné
vody v množství 1 500 litrů za vteřinu.

SPORT
HOKEJBAL
Výsledky týmu TJ Sokol Římov VCHS hrajícího v sezóně 2013 – 2014 v 2. lize AHbK ČR.

Budweis : VCHS 7:9
VCHS : Čakov 2:7
VCHS : Dynamo 4:14
Dříteň : VCHS 2:5
VCHS : Obláčci 8:3
Velešín : VCHS 4:5
VCHS : Planá
4:3
Ryzab : VCHS 6:1
VCHS : Včelná 1:6
VCHS . Budweis 10:6
Čakov : VCHS 3:2
VCHS : Interiéry 1:11
Dynamo : VCHS 4:10
VCHS : Dříteň 2:6
Obláčci : VCHS 4:14
VCHS : Velešín 1:3
Do konce základní části zbývá odehrát
Neděle
2. 3. od 10.30 SK Planá : VCHS
Neděle
9. 3. od 9.15 VCHS
: Ryzab Group B
Neděle
16. 3. od 10.30 HC Včelná : VCHS

hřiště Plav
Plav
Plav
Petr Mikoláš ze Římova

KOPANÁ
III. třída muži: utkání doma
5.4. 16:30 Římov – Boršov
19.4. 17:00 Římov – Nové Hrady
3.5. 17:00 Římov – Kamenný Újezd
17.5. 17:00 Římov – Borovany „B“
31.5. 17:00 Římov – Mladé „B“
7.6. 17:00 Římov – Lišov „B“

TURISTÉ TJ SOKOL ŘÍMOV- oddíl rekreačních sportů:

akce na rok 2014

28.2. a 28.3. Lázně Bad Füssing
3.5.
Šumavské pláně – Zlatá Studna, Zhůří, Popelná…
24.5.
Höllengebirge, Feuerkogel lanovkou – loni neuskutečněný zájezd
21.6.
Schladmingské Taury, Obertauern
18.8.-23.8. šestidenní zájezd „Českosaské Švýcarsko“ České středohoří, Jetřichovické
skály, Tiské stěny, soutěsky Kamenice, Pravčická brána, Schrammsteine,
Bastei, Lilienstein, údolí Křinice, skalní hrad Sloup …..
5.-14.9.
Cykloturistika s CK SATURN www.cksaturn.cz Lido di Jeselo a Benátská
nížina – cyklotoulky po pobřeží Jadranu, návštěva vyhlášených letovisek,
vnitrozemí Benátská nížina…..
Eisenerzské Alpy - průsmyk Präbichl, Eisenerzer Reichenstein
25.10.
Podzimní toulky
31.10. a 5.12. Lázně Bad Füssing
27.12.
Odmašťovací vejšlap na Kleť
NABÍDKA
Kulturní komise při OÚ Římov připravuje pro zájemce dvoudenní zájezd do Vlčnova na
„Jízdu králů“ Zájezd se uskuteční ve dnech 24.5. –25.5. 2014. Bližší informace a předběžné
přihlášky na OÚ Římov
V.K.

BOHOSLUŽBY
13.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
27.4.

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Hod Boží velikonoční
Pondělí velikonoční
Bílá neděle

8:30
18:00
12:00
18:00
8:30
8:30
8:30

Mše svatá
13:00 Římovské pašije
Mše svatá (Poslední večeře Páně)
Římovské pašije 18:00 Liturgie Velkého pátku
Vigilie Kristova vzkříšení
Jitřní mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
9:15 Pouť rodin (Mariánské modlení)

Termíny římovských poutí
4.5. Jarní pouť
6.7. Letní pouť

14.9. Podzimní pouť

MUZEUM
Roubenka, stálá výstava „Římovské mašinky“
Otevřeno: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod. Velikonoční svátky Pá 19.4. – Po 21.4.
Informace, hromadné objednávky p. Gerhard Höchtl, tel 723 367 315 (nutná znalost
německého jazyka)
„I“ Centrum – Galerie obce Římov výstavy
25.4. – 15.5. Oldřich Tripes – kresby, ilustrace

KALENDÁRIUM
1.3. Římovská koleda, zahájení v 8,00 hod. před kostelem Sv. Ducha v Římově
večer zábava
Pod Ořechem
2.3. Dětský maškarní karneval
Restaurace Malše
4.3. Masopustní úterý
Restaurace Malše
15.3. Sportovní ples, Multigang P.Maršíka
19:00 hod. Restaurace Malše
22.3. Filmová sobota (dětský film cca 16:00, filmový večer 18:00 hod. Pod Ořechem)
29.3. Vítání nových občánků v Římově
11:00 hod. zasedací sál OÚ
29.3. Svoz nebezpečného odpadu
5.4. Setkání seniorů
5.4. Chatařský maškarní bál Dolní Stropnice
12.4. Pomlazení velikonoční výstava ručních prací s ukázkami pletení pomlázek a
dekorací
Pod Ořechem
15.4. Zájezd do Jihočeského divadla: Je úchvatná!
18.4. Zelený čtvrtek od 18:30 zahájení řehtání, klepání na památku umučení Páně
(dětí) až do Bílé soboty 20.4. do 18:00 hod.
21.4. Stropnická velikonoční pomlázka
26.4. Otevření a jarní splutí Malše
30.4. Stavění májek
Na stránkách obce www.rimov.cz jsou různé aktivity blíže specifikovány. Rovněž
zde najdete i fotomateriály k různým uskutečněným akcím.
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