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LÉTO V ŘÍMOVĚ
Letní prázdniny skončily, školáci oprášili aktovky a prvňáčci s velkým očekáváním
i špetkou trémy otevřeli dveře své nové životní etapy zvané škola.
Krásné počasí přálo mnoha kulturním i sportovním akcím. V areálu Holly Valley se
uskutečnila řada turnajů, na své si přišli příznivci volejbalu, fotbalu, nohejbalu, ale
například i lukostřelci. O druhém červencovém víkendu se na 3D country turnaj do
Římova sjelo na 130 soutěžících v různých kategoriích, průběh celého turnaje i atmosféra
byly vynikající a všichni už se těší na podzimní kolo Českého poháru.
Pod ambity se opět vrátily koncerty – irské balady jste si mohli poslechnout
v podání paní Věry Kláskové, více než stovka diváků se přišla podívat na vystoupení paní
Ireny Budweiserové, kterému předcházela vernisáž v místní galerii. Galerie celou sezónu
nabízela místním i turistům různorodou škálu umění, velkému ohlasu se těšila výstava
fotografií Obyvatelé Římova ve Velké válce, kterou zorganizoval pan Miroslav Strob.
Na přelomu července / srpna zavítalo do Římova kočovné divadlo. Umělci se svými
vozy táhli od Třeboně do Českého
Krumlova a na svých zastaveních
odehráli pohádku O Červené Karkulce
aneb utekl nám vlk. Zábavná hra
sklidila ohlasy jak u malých, tak i
velkých diváků.
Vysoké teploty a vyhřátá řeka
přilákaly lidi z širokého okolí k relaxaci
na řece Malši, po mnoha letech a
k našemu velkému uspokojení jsme byli
svědky, že se louky u jezu a na Hamru
zase zaplnily a lidé dávají přednost
koupání v přírodních vodách před
přeplněnými koupališti.

Léto není jen o zábavě a lenošení, zvlášť když máte před sebou tolik důležitých
projektů jako my v Římově. Intenzivně pokračovaly práce na vodovodu v Dolní Stropnici,
v současné chvíli se dokončují stavební práce a začátkem října je plánované převzetí
stavby.
Dalším významným projektem je rozšíření prostor v místní základní škole. Od
ministerstva školství byla přislíbena dotace na rekonstrukci stávajících půdních prostor za
účelem vzniku nové třídy včetně kabinetu a sociálního zařízení. Stavební firmy započaly
práce na rekonstrukci, které odhadem potrvají do konce měsíce října. Realizace většiny
bouracích a hlučných činností byla naplánována během prázdnin, aby výstavba příliš
nenarušovala chod školy, nicméně první školní týden musel být přesunut do náhradních
prostor. Je a ještě chvíli bude nutná kapka trpělivosti a tolerance ze strany žáků a
učitelského sboru. Odměnou pro ně pak bude nové učebna odpovídající moderním
standardům.
Ve školním roce 2017/2018 bude místní základní školu navštěvovat 45 žáků. Do
prvního ročníku jsme přivítali šest dětí, které budou společně s druháčky sdílet jednu třídu,
nejsilnějším ročníkem a samostatnou třídu s počtem 16 žáků představuje třetí ročník a
společnou výuku si budou užívat žáci čtvrtých a pátých tříd. Při škole je zřízena i školní
družina, kterou mohou děti zcela zdarma využívat.
Vedle již známých tváří v učitelském sboru jsme ve škole přivítali novou paní učitelku,
paní Marii Hlavatou. Další posilou na školské půdě, tentokráte však v mateřské škole, je
Dana Růžičková. Oběma paním učitelkám přejeme, ať se jim v Římově líbí!

Na základě přijaté dotace odsouhlasila obec nákup dopravního automobilu
s požárním přívěsem nákladním pro místní sbor dobrovolných hasičů. V srpnovém
zasedání byl schválen vítězný dodavatel, a tak se římovští hasiči mohou brzy těšit
z nového vozu.
Dále byly zveřejněny:
- zadávací řízení o zadávání veřejných nabídek na „Kladiny- prodloužení kanalizace a
vodovodu“
- výzva a zadávací dokumentace na akci „Malše – výměna oken – etapa II“

V průběhu podzimu budou k vyzvednutí kompostéry z dotačního programu pro občany,
kteří si je objednali – budete vyzváni k jejich vyzvednutí.
Nyní už je třeba zaměřit svou pozornost dál – jako každý rok se můžete těšit na podzimní
pouť, svatováclavské svícení v oknech, dlabání dýní či drakiádu. O přesných termínech
jednotlivých akcí budete včas informováni prostřednictvím plakátů.
S přáním hezkých podzimních dní
Vaše zastupitelstvo

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
27.9. Svatováclavské svícení
28.10.Vítání občánků roku 2017
4.11. Posezení/zájezd se seniory

USNESENÍ
z 36. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 20.7.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s obsahem zadávací dokumentace a obsahem smlouvy o dílo k výběrovému řízení
„výměna střešní krytiny a oken II.etapa v restauraci Římov“.
- Starosta obce jmenuje komisi pro otevírání obálek a následné vyhodnocení
výběrového řízení ve složení :
 Ing. Miroslav Slinták - předseda
 Ing. Lukáš Babka - člen
 Jan Carda – člen
 Ing. Radek Mácha - člen
- nesouhlasí s poskytnutím dotace na opravu fasády domu č.p. 28
- s doplněním změny č.1 ÚP Římov týkající se výmazu (grafické odstranění) pěší
stezky, která je mezi rodinnými domy na pozemcích 345/1 a 346/16 v k.ú. Římov
- s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Zásobování pitnou vodou osadu Dolní
Stropnice“. Termín ukončení a předání stanoven na 5.10.2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci o pokračujících pracích:
o v osadě Dolní Stropnice ukončeny práce na hlavním vodovodní řadu a
probíhají práce na rekonstrukci vodojemu a přípojkách.
o zahájeny byly stavební práce na úpravách půdy v ZŠ Římov
- dopis společnosti Bekker s.r.o. týkající se převodu darem pozemků 258/1978 o
výměře 159 m2 a pozemku PK 257 díl 3 o výměře 207 m2, které jsou v jejich
vlastnictví.
- došlou žádost českobudějovického biskupství týkající se bezúplatného převodu části
pozemku PK 232, kde je v současnosti zastavení XXIII. Kalvárie a a také části
pozemku PK 232 a PK 1316, kde dle zaslaného nákresu bude zřízeno věcné
břemeno pro přístup.
Po předložení geometrického plánu bude záměr zveřejněn.

- návštěvu jednání zastupitelstva paní M.V., která upozornila na umístění posezení
s ohništěm na obecním pozemku v blízkosti její nemovitosti. ZO projednávalo tuto
skutečnost i na předešlém ZO a shledalo, že tato část obecního pozemku je dle
platného ÚP obce v plochách sportovně rekreačních a, pokud bude dodržován zákon
o nočním klidu a chování se na veřejnosti, nemá ZO důvod rušit umístění tohoto
posezení.
- informaci starosty o přetrvávajícím problému s nepořádkem v areálu bývalého ZD
v Římově, kde obec odebírá od občanů velkoobjemový odpad. Otevírací doba je
každou sobotu od 13:00 do 15:00 (popř. lze i dohodou v jiný den). V průběhu
celého týdne jsou zde nevybíravým způsobem odhazovány odpady všeho možného
druhu bez roztřídění. Pokud i nadále nebude dodržován pořádek a ukládání do
připravených kontejnerů přijme obec opatření i v podobě uzavření tohoto areálu a
další neprovozování.
- a současně také pozvání pro občany na připravované výstavy a kulturní akce
v galerii obce Římov bude v pátek 28.7.2017 od 18:00 zahájena výstava mozaik
paní Ireny Budweiserové a následně od 19:00 proběhne i její koncert v ambitech
kostela.

USNESENÍ
z 37. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 15.8.2017
- s výsledky výběrového řízení na pořízení nového hasičského auta s přívěsem
nákladním. Na prvním místě se umístila firma Profi Auto CZ a.s., Říčany, která
nabídla cenu 759.534,- Kč bez DPH. Auto bude pořízeno jednak z dotace
ministerstva vnitra, z dotace jihočeského kraje a zbylá část bude dofinancována obcí
Římov.
ZO obce pověřuje starostu k podepsání smlouvy s vítězným dodavatelem.
- s darem na pozemek PK 257 díl 3 o výměře 207 m2 od společnosti Bekker s.r.o a
pověřuje starostu k podepsání darovací smlouvy.
- se zveřejněním záměru pana V. P. z Českých Budějovic o odkoupení parcely části
parcely 1552/1 (sportovně rekreační plocha) o výměře 43 m2, pro k.ú. Dolní
Stropnice. Účelem záměru je přístavba sociálního zázemí a nové jímky na vyvážení
u rekreační chaty – viz zákres do katastrální mapy
- se zadáním změny č.1 územního plánu obce Římov a současně ukládá starostovi
obce Římov na základě schváleného zadání změny č.1 ÚP zpracování návrhu
změny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
Celé znění je součástí zápisu a usnesení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- a projednalo dopis společnosti Bekker s.r.o. týkající se převodu darem pozemku
PK 257 díl 3 o výměře 207 m2, které jsou v jejich vlastnictví
- informaci p. starosty k pokračující výstavbě vodovodu v osadě Dolní Stropnice a
také pokračují práce na půdě ZŠ, kde vznikne nová třída.
- a současně také pozvání pro občany na připravované výstavy a kulturní akce:
v galerii obce Římov bude v pátek 24.8.

SPORT - FOTBAL
Muži – okresní přebor (domácí utkání)
Den
Datum
Utkání
So
16.9.2017
Římov – Mladé
So
7.10.2017
Římov – Zliv
So
21.10.2017 Římov – Úsilné
So
4.11.2017
Římov – Neplachov

Čas
16:30
16:00
15:30
14:00

OP – přípravka starší sk. D (domácí utkání)
Den
Datum
Utkání
Pá
22.9.2017
Římov – Slavia
Pá
6.10.2017
Římov – Bavorovice
Pá
27.10.2017 Římov – Planá

Čas
17:00
17:00
17:00

Turisté
So 16.9.
So 21.10.

Jednodenní výlet naučnou stezkou „Johannesweg“
Jednodenní výlet „Podzimní toulky“

SHD ŘÍMOV – Mladí hasiči
Letošní prázdniny soutěžím moc nepřály. Ačkoli kalendář hasičských soutěží nabízel
mnoho termínů, děti trávily své volno na různých táborech, dovolených a výletech, takže
jsme během letních měsíců nebyli schopni družstvo postavit. První soutěž, které jsme se
zúčastnili se konala v sobotu 2.9.2017 v sousední vesnici Sedlce, ze které si děti odvezly
krásné druhé místo.
Nyní se připravujeme na
soutěž
v nedalekém
Ohrazeníčku a 7. října nám
držte palce na soutěži Plamen.
Soutěž
se
koná
ve
Strážkovicích a budeme rádi,
když nás přijedete podpořit.
Během podzimu ještě určitě
vyrazíme na nějaký výlet.
Chcete-li se k nám přidat,
přijďte se podívat na naše
tréninky, které probíhají ve
středu od 17:00 hodin na
starém
hřišti.
Nebo
kontaktujte paní Martinu
Přitasilovou – 728 153 290,
martinaskarkova@gmail.com.

KRONIKA – vybráno před 100 lety a 50 lety
Rok 1917
Odebrány dva staré zvony – rekvírovány. Zvon Šimon byl starostou vyprošen. Nakonec
byl odebrán 23. srpna. Za zvonovinu platil erár 4,- koruny. Též cínová křtitelnice a svícny
byly rekvírovány.
Evropskými vládami byl zaveden tzv. letní čas o půlnoci mezi 30.4. a 1.5. se posunul o
jednu hodinu kepředu. 30. září se čas zase vrátil zpět. Mezi zajímavosti letošního roku je i
to, že 8. červenec bude stotisící neděle od počátku křesťanského letopočtu.
1. července prodala statkářka Josefína Lorenzová statek – zámek obchodníku Josefu
Jílkovi z Pelhřimova za 360 000 korun. Byla patronkou kostela 48 let.
Řehoušek Josef – kovář z Dolního Římova prodal kovárnu i hostinec za 18 000 korun
panu Janu Tibytanclovi z Horního Římova.
Rok 1967
Při doplnění údajů do kroniky zjistil kronikář následující skutečnosti. Označení u Pusté
vsi, kde je kaple IV. zastavení křížové cesty, Gecemanský dvůr uvádí se, že v blízkosti této
kaple byla ve třicetileté válce vypálena a zpustošena ves Mečíkovice. Při bedlivém
ohledání lze najít u kaple IV., zděný kamenný taras, zbytek zdiva z této vsi. Dále se jedná
ještě o ves Vojtěška, později se říkávalo louky vojtěška, kde byla zachována stará studna a
toto se nacházelo na lukách u Hamru. U Kamenné kapličky se nacházela také ves
Semelkovice. Za třicetileté války tyto vesnice zničili a vyplenili Švédové a pak vojsko
Ferdinanda II.
V lednu přichází konečně nový předseda JZD Vladislav Flekal z Písecka.
Ve dnech 15. až 17. února probíhalo ve zdejší obci povinné snímkování občanů.
20. února byla na celém území našeho státu silná vichřice, která zničila mnoho střech a
v noci na 22. února vyvrátila v zámecké zahradě staletý jilm, který podle pověsti zasázeli
ještě husité v době, kdy Římov vlastnili. Byl více jak 40 metrů vysoký a průměru měřil
dva metry. Po utišení vichřice znovu udeřila v noci na 23. února a napáchala opět mnoho
škod na budovách a lesích. Lesy byly postiženy nejvíce. Na faře vichřice zničila kus
střechy. Také v Mokrém Lomě a Lahuti byli střechy velmi poškozeny.
V březnu JEZ v Č. Budějovicích staví u nás novou trafostanici. Bude to zesílení elektrické
sítě, protože v poslední době docházelo k velkým výkyvům napětí v síti.
Opravuje se parkoviště pro autobusy, které se asfaltuje. Dále se upravuje místo pod
hřbitovem po starém skladu a opravuje se i zeď.
Nyní se po roce vrací sochy svatých, které byly loni odcizeny, a to sv. Jan Nepomucký a tři
andělíčci. Jeden ze čtyř odcizených andělíčků byl již prodán.
V Horním Římově od kapličky ke kravínu nová asfaltová silnice a byla prodloužena až
k vepřínu. Zároveň byla provedena kanalizace.
Pokračuje se v opravě zámku. Na dolním dvoře udělán septik, na horním dvoře u stodoly
se provedla oprava budovy. Původně to byla stáj a nádrž – kašna, nádrž pro celý zámek.
Vodovod byl do zámku veden z Horní Vesce dřevěným potrubím do zámeckého dvora. Po
roce 1948 převzalo českobudějovické hospodářské družstvo správu nad budovami zámku.
Správce Hlavatý, neblahé paměti, nechal vodovodní nádrž – kašnu rozbourat. Kde byla
vodovodní nádrž nechal udělat kanceláře, které později sloužily jako skladiště různých
hnojiv. Budovy chátraly a chybělo málo, aby došlo k demolici. Hospodářské družstvo a
později JZD se nijak o údržbu nestaralo, ač ji používalo. Že se budova zachovala patří dík
MNV, který nedal budovu zbourat, ale opravili ji. JZD používá hospodářské budovy

zámku, ale o jejich opravu se nestará, přímo je ničí. Uskladňuje tam žíravá hnojiva,
používá sklepy a sýpky a nic neopravuje.
20. července před 14.00 hodinou v katastru naší obce poblíž kamenné kapličky spadlo
vojenské tryskové letadlo MIG 21. Pilot se zachránil, protože se katapultoval. Letadlo
spadlo do žita soukromně hospodařícímu rolníkovi Josefu Poncarovi a způsobilo značnou
škodu. Část letadla na louku, která se musí zorat, aby se nedostalo nic z pozůstatků do píce
pro dobytek. Poncar dostane náhradu za pole a louku.
Od 6. do 14 srpna byla v místní lidové knihovně výstava obrazů českého malířství 20.
století. Výstava měla malou návštěvnost.
V Římově jsme měli pěknou památku na dobu barokního stavitelství a to vstupní bránu do
dolního zámeckého dvora. V loňském roce při opravách zámecké budovy na dolním
dvoře se pro pohodlnost – jednodušší zajíždění velkým autem, odsekali zedníci pod
vedením Jana Hanzalíka část portálu na pravé straně brány. Dalo se předpokládat, že po
opravách dají bránu do původního stavu. Ale místo toho odsekali i levou část brány, a to
jen proto, když se veze uhlí pro tři nájemníky v budově, aby se mohlo zajet dovnitř.
Nedovedl nikdo zabránit, aby se památka tak nezničila, jaképak památky, vždyť je to
jenom trochu zdiva. A tak se římováci snadno a rychle zbavili staré památky. Nyní je
pouze na úřadu památkové péče, zda zjedná nápravu.
1. září zahajují činnost Komunální služby z Trhových Svinů, kadeřnictví a holičství. MNV
pronajal provozovnu za nájemné, provoz je v režii Komunálních služeb.
Do kroniky nezapisujeme jen události, ale je třeba zapisovat i památky a památnosti.
V Římově máme celou řadu cenných a historicky vzácných památek. V prvé řadě je třeba
se zmínit o domech, které mají barokní štíty. Jedná se o dům čp. 2, bývalý úřadnický dům,
soud apod., který má hned dva barokní štíty. Druhá dům je původně Cajzova hospoda,
nyní čp. 24 sokolovna, na které se vyjímá světlý barokní štít a třetím domem s krásnými
štíty je budova mlýna čp. 43 v Betlémě. Dále jsou to kaple historicky cenné křížové cesty,
stavěné rovněž v baroku. Mezi kaplemi je však několik kaplí stavěných v renesančním
slohu a to: Stádní brána, Vodní brána a Velký Pilát. Z doby ranného baroka máme několik
uměleckých děl – sochy. Sochy v kapli Pustá ves, Hora Olivetská – dílo ze soch
nejcennější, Malý Pilát, Herodes, bolestná Panna Marie a Pieta nejlépe zvládnutá ze všech
děl. V kostele se nachází několik velmi cenných obrazů. Jedná se o obraz sv. Máří
Magdaleny, který visí nad zákristií od neznámého italského mistra, dále obraz Krista
s trnovou korunou, obraz Panny Marie a Jana Evangelisty od mistra Škréty. Pod ambity na
oltáři sv. Kříže obraz ukřižování Krista od Petra Brandla – náš nejcennější obraz. Nejstarší
obraz v ambitech je obraz znázorňující Římov z roku 1675. Později byl však přemalován
neznámým malířem a jeho hodnota tím byla znehodnocena.
Film natáčený ČT v roce 1964 o památkách v Římově byl promítán na světové výstavě
v Montrealu.
Dluh zůstává dluhem ať je to sebemenší doba. V kronice našich požárníků je zápis o tom,
že půjčili tehdejšímu MNV v roce 1950 a to 26. ledna na úpravu místního kina 42 700,Kčs. Lze se dočíst, že dluh do dnešní doby nebyl zaplacen. Jak dlouho ?
V našem pohostinství dává LSD Jednota novou podlahu a nové parkety.
V noci na 1. prosince vloupali se neznámí pachatelé do kaple Večeře a vypáčili pokladnu.
Jaký byl obnos v pokladně se neví. Pachatelé rozštípali vrchní desku stolu a rozbili dveře a
udělali tím větší škodu než byl asi obnos v pokladně. Případ vyšetřuje naše bezpečnost.
V měsíci prosinci byla nově instalována výbojková světla a to 20 ks. V Římově jich bylo
instalováno 10 ks a zbytek v osadách.

SDH ŘÍMOV v RAKOUSKU
Dne 1.5.2017 jsme byli našimi přáteli z partnerské obce Albrechtsberg pozváni na
oslavu, která se konala na počest pořízení nového zásahového auta pro jejich hasiče. Bylo
to sice hned po stavění májek a vstávat se nám moc nechtělo, ale měli jsme s sebou dobrou
řidičku (paní Lenku Grimmovou-Sýkorovou), a tak jsme si mohli i zdřímnout. Po pár
zastávkách jsme kolem půl desáté dorazili do naší partnerské obce. Náměstí již bylo
zaplněno a o desáté hodině mala začít samotná slavnost.
A byla opravdu velmi pěkná a hezky připravená. Hned v úvodu nás čekala téměř
hodinová venkovní mše svatá, kde na závěr bylo auto slavnostně vysvěceno. Poté proběhlo
slavnostní představení všech hostů a posléze i slavnostní defilé všech hasičů a
zúčastněných. A jak to tak u takových slavností bývá zvykem, předávala se ocenění
jednotlivým hasičům za jejich celoživotní práci a také se pasovali noví členové do jejich
sboru.
Po nezbytném focení a popovídání si u nového auta jsme se odebrali na společný
oběd do místního kulturního zařízení. V otázkách také padla ta, která se týkala ceny
hasičského auta. Toto stálo v přepočtu téměř 10. mil. korun.
O to zajímavější je, že velkou měrou se na pořízení nového auta podíleli ve svých
sbírkách samotní obyvatelé a podnikatelé z Albrechtsbergu a přilehlých vesnic, jelikož
sbor dobrovolných hasičů zde má velký okruh působnosti, a co je všeobecně známo, jsou
rakouští hasiči velmi váženým a důležitým spolkem. Po skončení slavnostního oběda
proběhlo přivítání od pana starosty a ostatních členů obecního úřadu a také velmi pěkná
prohlídka požární zbrojnice. Také zde v Albrectsbergu (ostatně jako jinde v Rakousku) je
tato velmi krásně a účelně vybavena. Od společenské místnosti, kuchyňky až po posilovnu
a šatnu, kde má každý člen svoji vlastní skříňku. Hasiči zde fungují také jako dobrovolný
spolek, ale jejich zásahové a jiné pravomoci jsou na jiné úrovni než u nás. Vždyť velitelem
hasičů je majitel místní pekárny a jeho zaměstnanci jsou všichni hasiči. Takže asi když je
vyhlášen poplach, tak možná vychladnou pece a nejsou koláče.
Naše návštěva proběhla ve
velmi milém a příjemném prostředí
a v pozdních odpoledních hodinách
jsme se s našimi přáteli rozloučili a
odjeli domů do Římova. Na závěr
obdrželi naši hasiči i krásný dárek a
to v podobě velmi zánovních
zásahových přileb, za co jim paří
velké poděkování. Výletu se mimo
paní Lenky Grimmové zúčastnili
ještě naši hasiči Robin Lorenz, Jarda
Petr a Fanda Kučera a já……….
Ing. Miroslav Slinták, starosta
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