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ŘÍMOV

Když jarní květy září
a slunce náhle plá,
tak příroda svou náruč
každému otvírá.
Krásné jaro Vám přeje Vaše zastupitelstvo!
USNESENÍ
ze 42. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 19. 3. 2014
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- 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 22/6,
23/1 a 340/3 v k.ú. Římov zapsané na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem
„Římov PK340 – p. Kačírek-kabel NN“, kde je oprávněným vlastníkem a
provozovatelem zařízení distribuční soustavy;
- s poskytnutím příspěvku na činnost MS ČČK Dolní Stropnice pro rok 2014 ve výši
5 000,-Kč, který bude využit pro pořádání zdravotnické osvěty, zajištění
zdravotnické služby při pořádání veřejných akcí a pro společenské akce a aktivity
pro seniory;
- s předloženým návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Římov za
rok 2013. Celková částka hospodářského zisku v částce 39 138,75 Kč bude
rozdělena do fondu odměn ve výši 14 138,75 Kč a 25 000,00 Kč do fondu rezerv;
- s modernizací kuchyňských prostor v restauraci Pod Ořechem, které budou postupně
dovybaveny pracovními stoly, skříňkami na nádobí a nádobím;
- s proplacením drobných dárků pro novorozence a také s částečnou úhradou
pohoštění pro seniory.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- předložený návrh závěrečného účtu a hospodaření obce Římov za rok 2013, tento
bude řádně zveřejněn;
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, které se uskutečnilo
dne 25. 2. 2014 v OÚ Římov. Zjištěné závady, které neměly závažnost nedostatků,
jak vyplývalo z dílčího přezkumu 27. 11. 2013, byly odstraněny a bylo
konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku
hospodaření bude součástí závěrečného účtu, který bude řádně zveřejněn;

- informaci starosty z první letošní schůze MAS Pomalší, kde byly projednány
jednotlivé budoucí aktivity, kterými se budou jednotlivé obce ubírat. Bude
podepsána smlouva se spol. SEZNAM CZ (data od jednotlivých obcí pro aplikace
mobilních telefonů). Z dalších je zadání studie proveditelnosti cyklotrasy v úseku
Plav-Římov, tak aby došlo k napojení na další cyklotrasy na území SMO;
- podepsání pracovní smlouvy na místo správce veřejného tábořiště Hamr pro rok
2012 s paní P. M., a to na období duben 2014 až říjen 2014. Pracovní smlouva byla
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 byl řádně zveřejněn. Starosta obce uzavře s žadatelem nájemní
smlouvu na období duben 2014 – březen 2015. ZO současně bere na vědomí
finanční investici do oprav a modernizace stávajících zařízení;
- 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;
- informaci společnosti Marius Pedersen o připravovaném sběru nebezpečných
odpadů, který se uskuteční v sobotu 29. 3. 2014. Podrobný seznam a časů
jednotlivých zastávek bude vyvěšen v obci i v jednotlivých osadách;
- informace zastupitele Mudr. L. Z. z Valné hromady honebního společenstva ze dne
26. 2. 2014;
- informaci o nadcházejících společenských akcích. Dne 29. 3. 2014 se uskuteční
přivítání nových občánků Římova na obecním úřadě a dne 5. 4. 2014 se uskuteční
každoroční posezení se „římovskými seniory“.

USNESENÍ
ze 43. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 16. 4. 2014
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s celoročním hospodařením obce za rok 2013 a závěrečným účtem, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce - bez výhrad;
- s předloženou výroční zprávou obce Římov za rok 2013 dle zákona č.106/1999 Sb.;
- 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.202/12
v k.ú. Římov zapsané na LV č.1 pro obec Římov, pod názvem „Římov, K 202/13
Koníček - kabel NN“, kde je oprávněný vlastníkem a provozovatelem zařízení
distribuční soustavy;
- s předloženým návrhem p. V. B. Římov s odprodejem části pozemku parc.č. 235/5
v k.ú. Římov. o výměře 18 m2, dle GP 602-25/2014, parc.č. 235/64;
- se zveřejněním záměru V a M. P. Římov o odkoupení parc.č.235/65 z majetku
obce Římov. Výše uvedená parcela se nachází u nemovitosti žadatelů v obci Římov
a obci připsána na základě oprav údajů v KN, když v minulosti byla žadatelům
přidělena do osobního vlastnictví;
- se zveřejněním záměru paní L.B. D. Stropnice o odkoupení části parc.č.1590/1
z majetku obce Římov. Uvedená parcela se nachází u nemovitosti žadatele
v chatové oblasti Klady“ v k.ú. D. Stropnice, dle GP o výměře 233m2;

- se zveřejněním záměru pronájmu částí PK parc.č.413/2 a KN 1332/1 z majetku
obce Římov. Přibližná výměra 550 m2;
- s finanční výpomocí související s úhradou části nákladů, o které požádaly SDH
Římov a SDH Dolní Stropnice v souvislosti jejich blížících se oslav 130. a 100.
výročí založení;
- s podáním žádosti ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. PK 199 v k.ú.
Římov z majetku ČR ( ve správě SPÚ Praha).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpočtovou změnu č.2/2014 přijetí finančních prostředků operačního programu
VPP;
- zprávu o vyúčtování nákladů a výnosů dle „smlouvy o nájmu vodovodu a
kanalizace“ pro veřejnou potřebu. Vyúčtování je za r. 2012 a 2013. Dle smlouvy
zůstává kladný zůstatek pronajímateli. Tento činí je 91.576 Kč;
- informaci k uskutečnění římovské jarní poutě a nutnosti jejího zabezpečení;
- informaci o otevření sběrového místa pro velkoobjemový odpad (v areálu bývalého
ZD). Otevřeno bude opět každou sobotu od 13:00-17:00. V opodstatněných
případech a po předchozí domluvě na OÚ lze převzít odpadový materiál i mimo
stanovenou dobu. Správcem sběrného místa je OÚ Římov, osoba odpovědná za
výběr ve stanovenou dobu, byl pověřen p. Štefan Labaj;
- informaci ředitelky ZŠ a MŠ Římov Mgr. Jitky Pražákové o konání přijímacího
řízení do MŠ, které se uskuteční dne 24.4.2014;
- závěry diskuse k odměňování pracovníků pro úklid a údržbu obce. ZO doporučuje
starostovi obce z organizačních a finančních důvodů zrušení pracovního místa
financovaného obcí a nadále využívat pro tyto pracovníky finanční dotace z ÚP.

MATICE ŘÍMOVSKÁ
Katolické poutní místo v Římově u Českých Budějovic stále
přitahuje poutníky a také turisty. Je otevřeno všem lidem dobré vůle.
Je to především místo duchovní, spjaté s hodnotami, které přetrvávají
navěky. Všichni se zde potřebujeme občerstvit, nabrat sil pro správné
směřování svého života. Poutníci si to uvědomují intenzivněji, proto se
pravidelně vracejí, na rozdíl od turistů.
Zdejší historické památky si musí udržet svůj sakrální smysl,
aby zůstaly součástí života lidí, jinak zbude jen mrtvá hmota, později ruina. Kromě oprav
a restaurování, získávání dotací a vydávání propagačních materiálů je třeba odpovídajícím
způsobem reagovat i na palčivé problémy současné společnosti. To je mnoho úkolů pro
jediného duchovního a malou farnost. Proto se již delší dobu připravovalo založení a svým
způsobem obnovení Matice Římovské, tak aby ve svém programu navázala na myšlenky
původní Matice, která vznikla již v roce 1946. Tehdy byl zvolen název „Matice“, protože
je to na našem území tradiční název pro osvětovou společnost. Komunistický režim jí
nedopřál dlouhého trvání, zakládající členové byli rozprášeni, protektor a příznivec
Matice, sídelní českobudějovický biskup Josef Hlouch, strávil dlouhá léta v internaci. Po
roce 1989 nebyla Matice obnovena jako právnická osoba.

Nově vzniklé občanské sdružení „Matice Římovská“ bylo zapsáno do registru
Ministerstva vnitra ČR dne 26. 9. 2013. Veřejná ustavující schůze nového sdružení byla
svolána na pátek 21. února 2014 do salónku hotelu Malše v Římově. Kromě svolavatelů,
tj. prozatímního výboru ve složení Rostislav Vacík, Ločenice, P. Tomáš Konařík, O. Cr.,
Římov a Mgr. Iveta Černá, České Budějovice se schůze zúčastnil světící biskup
českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád, který jako první přijal čestné členství
v Matici. Ten také pronesl ke zúčastněným úvodní slovo pro povzbuzení. V něm zejména
zdůraznil, že Panna Maria je v Římově stále přítomna, a proto je třeba Římov vnímat jako
dar. Jako oázu v poušti, s duchovním pramenem, který je třeba chránit i čistit, aby nezanikl
a mohl být předán příštím generacím. Poutní místo připomíná naše bytostné putování,
pouť jako něco bytostně zázračného pro život člověka – putujeme k věčnosti, neboť jen
chvíli jdeme tímto světem. Pan biskup také připomněl velkou osobnost, svého krajana
biskupa Hloucha a lehce nastínil dojmy ze setkání českých biskupů s papežem Františkem
při nedávné pravidelné návštěvě českých a moravských biskupů „ad limina“ – tj.
„k prahům apoštolů“ v Římě.
Dále program pokračoval stručným komentářem ke stanovám, které navazují na cíle
původní Matice. Tehdejší hlavní záměr vybudovat hospic a exerciční dům pro poutníky je
zatím nereálný. Jako symbolický počátek činnosti Matice byla proto současným výborem
zvolena myšlenka opatřit důstojný obraz italské světice 20. století Gianny Beretty Molly.
Svatá Gianna Beretta Molla (4. 10. 1922 - 28. 4. 1962) byla italská dětská lékařka,
aktivistka Katolické akce a matka čtyř dětí, která poté, co jí lékaři v těhotenství
diagnostikovalihttp://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rakovina_d%C4%9Blohy&action=edit&redli
nk=1 rakovinu dělohy, odmítla léčbu, jejíž nevyhnutelnou součástí byl potrat. Dítě
donosila, ačkoliv byla varována, že to bude s největší pravděpodobností znamenat její smrt
(„Budete-li se muset rozhodovat mezi mnou a dítětem, žádné váhání: volte – a to vyžaduji
– dítě. Zachraňte je!“). Zemřela týden poté, co porodila své čtvrté dítě, Giannu Emanuelu.
Blahořečena byla papežem Janem Pavlem II. 24. dubna 1994, dne 16. května 2004 ji pak
tentýž papež prohlásil za svatou. Svatá Gianna je považována za patronku a vzor hnutí
pro-life, která její kanonizaci uvítala. Naproti tomu v řadách zastánců práva na potrat
vyvolalo svatořečení odmítavé reakce.
Pořízení obrazu by napomohlo tomu, aby život a poselství této světice vešlo v širší
známost a aby se úcta k této světici stala součástí tzv. Modlitby rodin, která probíhá
pravidelně v římovských ambitech. Dnešní doba je nepřátelská rodině, papež František se
nedávno jednoznačně vyjádřil: “Dnes se rodinou pohrdá, ubližuje se jí a po nás se žádá,
abychom uznali, jak je krásné, pravé a dobré tvořit rodinu, být rodinou dnes, jak je to
nezbytné pro život světa a budoucnost lidstva.“ Z tohoto důvodu má Matice Římovská ve
svých stanovách mimo aktivit na záchranu památek v Římově také aktivity na ochranu
tradiční rodiny a těch základních práv člověka, kterými jsou právo se vůbec narodit a
právo na ochranu života až do přirozené smrti. Neboť k čemu budou všechny památky
světa, když nebude nikoho, k němuž by hovořily? K čemu bude poutní místo, když nebude
lidských duší?
Poutní místo Římov je zatím na památky bohaté, i když mu nedávná doba uštědřila
nejtěžší rány v jeho historii, zejména velkými krádežemi soch z kaplí kolem obce. Proto
jednou z hlavních aktivit Matice Římovské by měla být snaha o obnovení a uchování
celého areálu pro příští generace, včetně pořízení kvalitních kopií soch. Od roku 2010 se
farnost snaží, spolu s oddělením péče o církevní památky Biskupství českobudějovického,

o získání významnějšího grantu z tzv. evropských peněz. Na ustavující schůzi byli
účastníci seznámeni s poměrně komplikovaným děním za poslední tři roky.
V současné době jsou připravovány podklady pro projekt z dotačních fondů EEA
(neboli EHP – Evropský hospodářský prostor), který je souputnickým programem
známějších „Norských fondů“. Na Ministerstvo kultury ČR je podán Biskupstvím
českobudějovickým návrh na prohlášení Poutního areálu Římov za národní kulturní
památku. Doufáme, že tento akt by byl potěšující pro občany Římova i okolí, protože
vyhlášení by se stalo viditelným znamením toho, že i odborná obec si váží unikátu, kterým
je poutní místo v Římově i z hlediska celostátního měřítka. Ovšem je zřejmé, že pomocná
ruka se „nejlépe hledá na konci vlastního ramene“. Je nezbytně zapotřebí, aby občanská
společnost podpořila tyto snahy farnosti, pokud jí na poutním místě také záleží. A to je
hlavním cílem Matice Římovské: v nejbližší době získat členskou základnu, lidi, kteří
budou ochotni podpořit poutní místo Římov. Jak poznamenal také Mons. Posád, je
obvyklé, že každé „pořádné“ poutní místo má svou Matici. Měl by ji proto mít i Římov.
Že nebude jednoduché uskutečnit tuto závěrečnou a nosnou myšlenku, ukázala
následující diskuze, která poměrně barvitě ilustrovala staré přísloví: “Není na světě člověk
ten, aby se zalíbil lidem všem.“. Doufáme však, že lidé dobré vůle se budou především
zamýšlet nad stanovami a smyslem obnovené Matice, která vznikla dvacet čtyři let po
pádu komunistické diktatury. Kdo trpí osobní animozitou, měl by si uvědomit, co vlastně
je v životě podstatné. A nakonec i to, že nikdo není nucen k účasti na tomto sdružení. Již
dávno totiž měl možnost založit vlastní spolek, který by jeho představy uspokojil.
Každému přejeme, aby měl radost z konstruktivní činnosti.
Uskutečněním ustavující schůze se dle platných stanov změnil prozatímní výbor ve
výbor a předsednictvo (momentálně v minimálním obsazení), tak aby byla zajištěna
činnost sdružení ve smyslu zákona. Tím, že 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový Občanský
zákoník, stávají se občanská sdružení automaticky tzv. zapsaným spolkem. K případným
změnám stanov apod. mají bývalá občanská sdružení lhůtu dvou až tří let. Stanovy Matice
byly v loňském roce sestaveny již s ohledem na nový OZ, proto nepředpokládáme
výraznější změny. Bude se především jednat o nahrazení slov „občanské sdružení“ slovy
„zapsaný spolek“.
Další informace jsou a budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách
sdružení: www.maticerimovska-rimov-u-cb.cz (poštovní adresa: Matice Římovská,
Kostelní 10, 373 24 Římov, e-mail: maticerimovska-rimov-u-cb@seznam.cz). Pro
vyhledání na vyhledávači Gogole stačí napsat pouze sousloví „Matice Římovská“.
Budeme vděčni za jakýkoliv konstruktivní příspěvek k činnosti. Prosíme a
vyzýváme občany Římova i širšího okolí o jejich podporu. Prosíme a vyzýváme všechny,
kteří mají vztah k poutnímu místu Římov. Nikdo nemusí mít obavu, že jeho přínos je
malý. Nejsou malé skutky, ale jen dobré a špatné. A žádný dobrý skutek není malý.
Sebelepší myšlenky, pokud nejsou naplněny činy, nezmohou nic.
Pojďme se tedy spojit a pojďme zkusit udělat něco pro kraj, který je nám drahý, pro
sebe, své sousedy a i pro své potomky a následovníky!
České Budějovice, 16. 3. 2014

Mgr. Iveta Černá, jednatel Matice Římovské

130 LET SDH ŘÍMOV
Z kroniky obce Římov (bylo již nejednou zveřejněno, proto kráceno pro oživení paměti):
První zmínka již v r. 1882, kdy dostal starosta obce rozkaz, že musí obec zdejší
koupit stříkačku k ohni. Koupil tehdy výbor stříkačku ve Velešíně – starou – a postavil ji
pod kolnu čp.14 pana Přibyla. Stojí tu ještě, jak ji sem postavili, žádný se na ni neohlídne a
také jí nerozumí. Kdežto všude hasický spolek, kde větší místo jest, zařízen jest.
R. 1883 Bylo by třeba zase úředního donucení. Úřední donucení již přišlo, a sice že
musí hasický spolek být zřízen a jestli ho nezřídí, že sem odešlou 10 mužů hasičů
z Budějovic a obec že je musí platit.
R. 1884 „Hasický spolek zřízen“
Předešlý rok dostal starosta obce Anton Kožant rozkaz, že spolek hasický musí býti zřízen.
Tehdy hned se zřídilo 20 mužů, které učí z Velešína bývalý pekař Šveiner, obec se uvolila
jemu dáti za odměnu 30zl. Aby se mohlo koupit nářadí k spolku hasickému, vybírali hasiči
Martínek Anton a Pavlík Martin chodíce zde po občanech a sice: (následuje seznam cca 30
osob – rodin včetně z D. Stropnice). Tu jest vidět, že sedláci nechtějí spolek Hasický,
kdežto oni nejvíce takový spolek potřebujou. To bylo všecko málo, aby se řádně hasický
spolek udržel, aby mohl, kdyby oheň přišel, pořádně vystoupit. Výbor obecní nechtěl
ničím pomoct, tehdy hasiči se podělovali (jsou většinou dílu řemeslníci). Tak byl výbor
nucen, aby také něčím přispěl, protože úřad starostu obce chtěl pokutovat. Tak tehdy
povolili honební jednoročné peníze 80zl, by se mohlo všechno koupit, co do spolku
potřeba jest. Všecko to ještě nestačí, musí ještě nějaké příspěvky přijít, by řádně spolek
zřízen býti mohl.
R. 1887 „Hasická kolna“:
Také se zde staví hasická kolna, pro Římovskou obec, musí se říci ohyzda zrovna na tom
nejposlednějším místě. Tak jest, když přijdou do obecního zastupitelstva lidé, kteří ničemu
nerozumí, nikde nebyli a nestarají se nic o místo, aby se zvelebilo, tak pracujou jenom ku
zkáze místa.
R. 1914 “Svěcení hasičského praporu“
konalo se slavnostně krátce po svátcích Svatodušních. Prapor tento daroval spolku
zakládající člen Fr. Burda, hostinský z Dolního Římova č.24. Povolení k tomu práporu
trvalo 3 roky, neb na práporu tom jest vyobrazený český lev a tento se zvláště nezamlouvá.
(Tento prapor je uložen v hasičárně. Je možné jej shlédnou jen při slavnostech a zvláště dobrého
příznivého počasí. Obdobný prapor vojenských vysloužilců – tzv. veteránů je vystaven v zasedacím sále
OÚ Římov)
V.K.

100 LET SDH DOLNÍ STROPNICE
Z kroniky obce Dolní Stropnice:
Obec Stropnice působila od nepamětné doby co osada při katastrální obci Komářice.
V roce 1912 se započalo jednat o odtržení obce. Konečně 1. února 1914 bylo
místodržitelstvím prohlášeno, že jest obec Stropnice samostatnou katastrální. V obci přišly
první volby: 1. věc, kdo bude starosta a jeho radní a 2. věc zařídit Hasičský sbor. Což
byly ještě větší obtíže neb nebylo po ruce peněz na zakoupení hasičského náčiní a
stříkačky, tak se stávala věc nemožná. Obecní zastupitelstvo věc stále zamítalo. Konečně

František Fojtl, který pro hasičský sbor nejvíce působil, se společně se starostou obce
Františkem Hambergerem a Janem Paťhou usnesli, že společně budou usilovat a peníze na
stříkačku a výzbroj pro 14 mužů si vypůjčí ve Spořitelním záložním spolku v Doudlebech.
Což též učinili a vypůjčili si 3.000,- korun. Věci hasičské byly zakoupeny od firmy
Smékal z Prahy. Nastala starost o místnost na stříkačku. Po dlouhém jednání došlo
k usnesení, aby Hasičské skladiště stálo před Hostincem. Stavbu provedl František Fojtl za
obnos 600,- korun. Ještě nebylo vše ukončeno a vypukla světová válka, tak se muselo vše
narychlo dodělat a spěchat na vojnu…
V roce 1925 byla velká voda, Hasičský sbor při záchranných pracích se účastnil u
Marešova mlýna, který byl úplně zatopen.
14. ledna 1926 zasahoval Hasičský sbor u ohně v Římově u Kyselů.
Z kroniky obce Komářice:
V roce 1942 dodal Ingnác Stratílek z továrny ve Vysokém Mýtě motorovou
stříkačku, kterou objednal vládní komisař ve Stropnici Vodička. Byly problémy se
zaplacením: narychlo si předseda správní komise v Komářicích osobně musel vypůjčiti na
směnku (31.500,- korun), stropničtí uspořádaly sbírku s výnosem (12.000,- korun), dále
přispělo společenství honitby a elektrárenské družstvo. Hodně přispěli letní hosté.
Konečně mohla být směnka proplacena a stříkačka zcela zaplacena. Benzin však k dostání
nebyl a tak nemohli hasiči stříkačku vyzkoušet ani při požáru stohu slámy „u Krejčů“
14. 11. 1942. Na hasičstvo a protileteckou ochranu byla v těch letech značná vydání.
Například, když musely být odevzdány mosazné hadicové spojky, musela obec za
náhražkové spojky „DIN“ z bílého kovu ještě doplácet. Mimo to byly časté kursy ochrany
proti plynům, nakupovány příručky, masky, filtry, obvazy, léčiva, chlorové vápno aj.
Další zprávy o fungování Hasičského sboru Dolní Stropnice se nedochovaly, ale
víme, že sbor existoval a je aktivně činný do současnosti. Pokud by se u někoho našly
historické fotografie či jiné dokumenty týkající SDH Dolní Stropnice, prosíme o
zapůjčení: e-mail: PKrysot@seznam.cz, tel. 724 063 684.
V roce 2010 byla provedena generální oprava Hasičské zbrojnice, o kterou se
velkou měrou zasloužili starosta SDH p. Jan Krych a obecní úřad Římov vedený
p. Vladimírem Koupalem.
K dnešnímu dni má náš sbor 26 členů. Spolupracujeme se sbory z okolních obcí:
Branišovice, Mokrý Lom, Římov. Dále spolu s Českým červeným křížem D. Stropnice se
aktivně podílíme na kulturním a společenském životě v obci.
Pavel Krych

OSLAVY SDH
Oslava 130-letého výročí založení Hasičského sboru v Římově se bude konat v sobotu
17. května 2014:
9:00 Prohlídka hasičské zbrojnice
9:30 Kladení věnce k pomníku padlých
10:00 Slavnostní valná hromada
12:00 Vítání družstev k obvodové soutěži
Ukázky historické i současné hasičské techniky
13:00 Obvodová soutěž hasičských družstev 18:00 Posezení s hudbou
Oslava 100-letého výročí založení Hasičského sboru v Dolní Stropnici se bude konat
v sobotu 31. května 2014.

KULTURA
Roubenka, stálá výstava „Římovské mašinky“
Otevřeno: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.
Květen: 1.-4., 8.-11., 16.-18., 23.-25., 29.-31.
Červen: 1., 6.-9., 13.-15., 19.-22., 27.-29.
Červenec: 1.-6., 8.-13., 15.-20., 22.-27., 29.-31.
Srpen: 1.-3., 5.-10., 12.-17., 19.-24., 26.-31.
Září: 5.-7., 12.-14., 19.-21., 26.-28.
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
16.5. – 5.6. Hana Jinderlová, Naďa Kabourková – obrazy
6.6. – 26.6. Jan Cempírek – básně a foto z Pomalší
27.6. – 17.7. Petr Luniaczek – foto selská architektura
18.7. – 7.8. Šárka Svobodová – obrázky
8.8. – 28.8. Karla Jarošová – obrazy
29.8. – 28.9. Ondra Caletka – foto

KALENDÁRIUM
30.4. Stavění májek v obci a v osadách
2.5. Položení kytice k pomníku padlých
3.5. Zájezd turistů „Šumavské pláně“
4.5. Římovská jarní pouť
9.5. Den matek ČČK Dolní Stropnice
11.5. KuličkyJáda 2014 ve 14:30 na starém hřišti (v případě nepříznivého počasí 18.5.)
17.5. 130 let hasičů Římov, obvodová soutěž
23. – 24.5. Volby do Evropského parlamentu (zasedací sál OÚ)
24.5. Zájezd turistů „Höllengebirge – Feuerkogel“
31.5. 100 let hasičů Dolní Stropnice, námětová soutěž
1.6. Dětský den
14.6. Turnaj ve stolním tenise v Dolní Stropnici
21.6. Zájezd turistů „ Schladminské Taury – Obertauern“
26.6. Votivní pašije – pašijová cesta v 15:00 hod.
28.6. Vítejte prázdniny – slavnostní otevření dětského hřiště
5.7. Beachvolejbalový turnaj trojic
6.7. Římovská letní pouť
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