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Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v posledních informačních listech jsme se ještě loučili za velmi nepříznivé situace, kdy byla
naše země v těžkých problémech s nemocí COVID.
Doufejme, že nejhorší máme za sebou, i když jsou neustálé zprávy o další vlně. Jak je vidno,
situace se viditelně zlepšila a lidé už zase přemýšlí o dovolené, která nás v měsících
červenci a srpnu čeká. Ne všichni vyrazí do zahraničí, ale stráví svou dovolenou podobně
jako já projížďkami na kole a sluněním se u římovského jezu. Důležité je, abychom si
všichni odpočinuli a nabrali potřebnou energii.
Ale nyní obraťme list a podívejme se, co nás čeká a co také obec zamýšlí.
V tak diskutovaném odpadovém hospodářství jsme si již zvykli na 14-denní svoz a
doufám, že i nadále budeme v tomto duchu pokračovat. Zmíněné opatření vyústilo
v kvalitnější třídění odpadu, které chceme nadále podporovat, a tak po vzoru okolních
vesnic plánujeme na příští rok pořízení popelnic na plasty a papír do každé domácnosti.
Více se o dané problematice dočtete v článku Třídění odpadu – změna od roku 2021.
Nyní bych vám představil pár investičních a kulturních akcí, které nás v nadcházejících
měsících čekají.
Bude se opravovat fasáda a okna obecního úřadu.
Čekáme na výsledky dotace na venkovní hřiště, kde by měly být posilovací stroje jak pro
mladé sportovce, tak si zde zacvičí a protáhnou se také starší občané.
Podána je žádost na ministerstvo zemědělství, kde by obec ráda získala podporu na
modernizaci a intenzifikaci (zkapacitnění) naší ČOV. V rámci tohoto projektu se vybuduje
i stáčecí místo na vývoz odpadu ze septiků a jímek, což uvítají určitě chataři.
Předpokládané výdaje na toto akci jsou cca 9,5 mil. Kč.
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Z určitostí zprovozníme tolik diskutovaný přechod u obecního úřadu. Měl by to být tzv.
bezpečný přechod se všemi prvky tak, jak je možno vidět ve větších městech: intenzivnější
nasvícení s možností ztlumení po 22 hodině, vybudování nového chodníku s osazením
bezpečných prvků apod.
Projekčním kancelářím jsme zadali drobné projekty, zejména týkající se oprav komunikací,
veřejných prostranství (zřízení parkovacích míst) apod. Některé komunikace jsou v hodně
špatném stavu a zde můžeme slíbit postupnou opravu a renovaci. Štěstí přeje připraveným,
a pokud máte připravený projekt, můžete obratem reagovat na vyhlášené dotační
programy. Je však velkou neznámou, jak to bude letos, jelikož COVID hodně vysál a
zadlužil státní kasu.
Rád bych Vás ještě požádal také o Vaši součinnost v návaznosti na naše budoucí investice,
kam se ubírat a co udělat nejdříve.
DO KONCE MĚSÍCE ŘÍJNA OČEKÁVÉME VAŠE PODNĚTY A NÁPADY, CO BYSTE
V NAŠÍ OBCI RÁDI ZREALIZOVALI ČI OPRAVILI. TYTO PODNĚTY MŮŽETE
PŘINÉST NAPSANÉ VOLNĚ NA PAPÍRU, ČI POSLAT MAILEM (můžete podepsat, ale
může to být i anonymní). Tyto Vaše podněty nám pomohou při sestavování rozpočtu na
další roky, jelikož uvidíme, kam by se mělo ponejvíce investovat. S výsledky této „ankety“
Vás seznámíme v předvánočním čísle listů.
Na závěr informačních listů bude umístěno naše oblíbené kalendárium, ale i tak bych Vás
rád pozval do naší galerie, kde je každé tři týdny jiný vystavovatel. Za návštěvu stojí rovněž
nově otevřené Muzeum poutnictví. Podrobné informace získáte v našem Íčku, doporučuji
na prohlídku přijít ve větší partě, jelikož je zde ke zhlédnutí nový film o Římovu a pašijové
cestě.
Na závěr Vám všem přejeme příjemné léto, dovolenou a vše co k tomu patří.
Z obecního úřadu

Ing. Miroslav Slinták

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval sboru dobrovolných hasičů v Římově a ostatním hasičským
sborům za likvidaci požáru mého rodinného domu a dále všem sousedům z Betléma, kteří
mi pomáhali při úklidu následků požáru. Děkuji všem za podporu

Jan Persan
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍMOV
Z 16. ČERVNA 2020
Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

-

s navrženým programem a usnesením předcházejícího zasedání;
s celoročním hospodařením obce za rok 2019 a schvaluje závěrečný účet obce Římov
za rok 2019 - bez výhrad. Závěrečný účet obce byl řádně zveřejněn. Zpráva o
výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu;
a schvaluje účetní závěrku obce Římov za rok 2019 a účetní závěrku ZŠ a MŠ Římov
za rok 2019;
souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1281/3 o výměře 90 m2 pro žadatele pana
MUDr. D. Ž. z Kladin a paní V.S. z Č.B.. Jedná se o pozemek, který je v blízkosti jejich
nemovitostí.
ZO stanovuje cenu: 330 Kč/m2 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
-

zveřejněním záměru paní R. F. z Dolní Stropnice, týkající se odkupu části z pozemku
parc. č.1532/1 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek o výměře 290 m2 (viz
zaslaný plánek), nacházející se u její nemovitosti. Důvody k odkoupení jsou součástí
žádosti.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

-

-

-

žádost soukromé základní umělecké školy Natanael, která se týká poskytnutí dotace
ve výši 4.000 Kč. Účelem žádosti je použité prostředky použít na hudební kurzy,
kterých se účastní i děti z Římova;
došlou žádost pana J.Ř. týkající se vyhrazení parkovacího místa před jeho domem;
provedení rozpočtového opatření č. 5 a 6, se kterými jej starosta obeznámil;
zaslanou „Výroční technickohospodářskou zprávu“. Přílohou této zprávy jsou
„Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence za rok 2019 a dokument
„Aktualizace plánu investic pro rok 2021“;
projednalo a bylo seznámeno s došlým dopisem od společnosti Ekokom, který se
týká vystaveného osvědčení o úspoře 21,6 GJ energie. Tato úspora je především
zohledněna dobrým výsledkem v oblasti recyklace a zpětného využití papíru,
plastu,skla, kovových obalů a dalších komodit, které se v obci třídí a sbírají;
informaci starosty o zřízení parkovacího místa na náměstí J.Gurreho, které bude
vyhrazeno pro potřeby obce;
a bylo obeznámeno s průběžnými výsledky hospodaření v odpadovém
hospodářství, zejména ve svozu komunálního odpadu. Nastavený 14-ti denní svoz
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-

se projevil v lepším třídění ze strany občanů a tím menším objemem komunálního
odpadu. Dále projednalo nabídku společnosti Marius Pedersen týkající se umístění
popelnic na plast a papír do každé domácnosti;
projednání změny ÚP Římov s ředitelem ZD Ločenice panem Ing. Š, kde obec
požaduje omezení hygienického pásma v okolí římovského družstva. Dále byly
projednány i záměry ZD Ločenice v areálu i v okolí budov družstva v Římově.

TŘÍDĚNÍ ODPADU – ZMĚNA OD ROKU 2021
Obec Římov by ráda touto cestou informovala občany o plánovaných změnách v nakládání
s tříděným odpadem pro příští rok.
Nejprve bychom rádi poděkovali zodpovědným občanům, že se nám podařilo v souvislosti
se zavedením svozu komunálního odpadu ve 14 – ti denních intervalech zlepšit třídění
odpadu a snížit objem komunálního odpadu. Obec však stále vydává velké prostředky na
nakládání s odpadem, a proto se chystá do budoucna udělat další opatření, která by vedla
ke snížení těchto nákladů.
Systém svozu papíru a plastů přímo od prahu domu – systém D2D neboli „door to door“,
což v překladu znamená od dveří ke dveřím, se zavádí a rozšiřuje v mnoha místech na
českobudějovicku, kde dosud využívali běžný způsob třídění do sběrných míst.
Po zkušenostech z těchto lokalit bude nová služba zaváděna od ledna 2021 i v Římově.
Zapojení do projektu bude prozatím dobrovolné. V případě nezájmu o tuto službu mohou
občané dále využívat kontejnery na sběrových místech, která se ovšem budou postupně
redukovat a budou hůře dostupná. Pouze kontejnery na sklo, kov a šatstvo by zůstaly na
stejném místě, u hasičárny.
Naším přáním je, aby se z římovských domácností do tohoto systému třídění zapojilo co
možná nejvíce občanů. V první řadě se tak výrazně ušetří celkové náklady na svoz odpadu,
ale také zmizí nepořádek kolem kontejnerů, kde se hromadí neustále odpad, jehož původci
často nejsou ani lidé ze Římova.
Systém třídění odpadu se výrazně usnadní a zlepší se i jeho komfort, neboť odpadne nošení
pytlů či tašek do sběrných míst. Lidé jistě ocení, že vše vyřeší pohodlně nádobou přímo u
domu. O nabídce popelnic a podmínkách sběru vás budeme včas informovat.
Jana Kohoutová, ZO Římov
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FARNOST ŘÍMOV
Vážení spoluobčané,
zdá se, že koronavirová epidemie naši obec minula. Podobně jako roku 1680, kdy se na
svátek svatých Jana a Pavla (26. 6.) Římovští modlili pašijovou cestu a byli uchráněni před
morem, i nyní nás dobrý Bůh chrání od všeho zlého. Jako před 340 lety, stejně jako
v minulých letech, tak i letos v pátek 26. července od 19:00 se budeme modlit pašijovou
cestu jako poděkování a prosbu za ochranu před morem a vším zlem. Cesta bude
zakončena ve svícemi osvětleném Božím hrobě u Malše a nakonec v poutním areálu.
Snad to bude poslední modlitba pašijové cesty před její opravou. 16. června bylo totiž po
mnoha letech příprav vypsáno výběrové řízení na opravu kaplí. Stavět by se mělo začít
v průběhu léta. Koronavirová omezení posunula termín začátky oprav kostela, kde by se
mělo začít pracovat na podzim. Naštěstí se posunuly také termíny dokončení prací, takže
máme naději, že se vše podaří.
Během léta bude tedy ještě poutní areál přístupný jako v loňských letních měsících, a sice
od úterý do neděle od 10:00 do 17:00 s přestávkou od 12:00 do 13:00. V kostele a loretánské
kapli bude průvodce, který se bude podle přání věnovat návštěvníkům.
Tradiční římovské poutě se budou konat jako obvykle v neděli po svátku Navštívení Panny
Marie, která letos připadá na 5. července. Mše svaté budou slouženy v 8:30 jako farní mše
se zpěvem gregoriánského chorálu a v 10:30 s českým lidovým zpěvem.
Pouť na svátek Nanebevzetí Panny Marie bude v sobotu 15. srpna se mší svatou od 18:00
spojená s následným tradičním žehnáním bylin a dalších léčivých plodů.
Podzimní pouť bude 20. září se stejným pořádkem bohoslužeb jako při letní pouti.
Srdečně všechny občany zveme také na koncert duchovní hudby v pátek 10. června, při
kterém zazní díla klasických autorů, např. A. Dvořáka, W. A. Mozarta a F. Schuberta,
v podání sester Labajových (Ludmila Jánská a Blanka Janová) za doprovodu hry na
varhany MUDr. Kryštofa Zusky.

Výtěžek z dobrovolného vstupného pomůže k

spolufinancování nadcházející rekonstrukce.
Přeji Vám všem požehnané léto, zotavení a upevnění zdraví a imunity na smrtelném těle.
Stejně tak i zotavení na nesmrtelné duši, které může dát dobrý Bůh každému, kdo bude
chtít. K tomu Vám ze srdce žehnám.
Váš farář Pater Jakub Václav Zentner
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UKLIĎME ŘÍMOV
V letošním roce nám koronavirus zhatil spoustu akcí, ale troufám si tvrdit, že vše zlé je za
námi a je třeba se teď nadechnout a začít opět žít. Abychom si připomněli, že společné akce
byly a budou nedílnou součástí života v naší obci a abychom si také nahradili dubnový
zrušený termín akce Ukliďme Česko, rozhodli jsme se 6.6. 2020 společně vyrazit do ulic
Římova a přilehlého okolí a posbírat pár pytlů poházených odpadků. Myslím, že se nám
povedlo unavit jak sebe, psy i děti, tak udělat něco pro naši krásnou obec, aby byla ještě
krásnější. Náročnou práci jsme završili u ohýnku na fotbalovém hřišti s buřty a pivem v
rukou. Počasí vyšlo také skvěle, déšť nás zahnal, až když bylo vše dopito a snězeno. Všem
zúčastněným bych touto cestou ráda poděkovala za spolupráci a budu se těšit na další
společné akce.
Za kulturní komisi Jana Kohoutová

PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ – TREST MRTVÉ SELKY
A. Rausch: Příběhy ze staré Šumavy
Do starodávného poutního místa Římov nad Malší se po celý rok scházela procesí
nábožných poutníků ze všech stran jižních částí Čech, ať byly obývány českým nebo
německým obyvatelstvem. Po všech silnicích a cestách sem putovali nemocní, starostmi
strádající i ti, kdo poutí si chtěli zajistit odpuštění hříchů a posmrtný klid.
Také z Horní Vltavice se sem jednou vypravilo procesí. Ale když poutníci dorazili do tak
vzdáleného místa, byl už večer. Slavné poutní místo bylo sice připraveno na přijetí a
uložení mnoha set poutníků, ale tehdy se jich tu sešlo tolik, že procesí z Horní Vltavice
nemohlo nocleh ani přístřeší najít. Bylo po žních a noci byly chladné, takže se pod širým
nebem uložit nemohli, a i ambity slavného kostela byly přeplněny těmi, kdo nenašli jiné
ubytování. Bezradně se vyptávali místních lidí, až konečně jim někdo ukázal opuštěný
domek za vsí a poradil jim, aby tam zůstali přes noc. Poslechli ho a v domku, zřejmě už
dlouho neobydleném, ale otevřeném a každému přístupném, se v prázdné světnici rozložili
a rozsadili, jak mohli, a byli rádi, že mají střechu nad hlavou. Venku začínal drobný
podzimní sychravý déšť.
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Unavení poutníci pojedli, co si z domova přinesli a uložili se brzy ke spánku. O půlnoci
však byli vyburcováni tím, že nějaká žena, podle postavy i oblečení selka z té krajiny, rychle
vešla do jejich světnice. V ruce nesla velký hrnec smetany, odněkud z kouta přitáhla
máselnici, smetanu do ní nalila a začala spěšně stloukat máslo. Ve chvíli byla s tou prací
hotova. Tu se pojednou, sám od sebe, na studeném ohništi vzňal oheň a ona postavila hrnec
s máslem nad jeho plamen, aby je přepustila. Plameny na ohništi prudce šlehaly, takže
máslo v hrnci se rychle rozpouštělo. Po celu dobu ta žena vzdychala a potichu naříkala
„Ach Bože, Bože, ušetři mě toho trápení! Smiluj

se nade mnou! Jak to mám vydržet?“

Když bylo máslo přepuštěno, rozlétly se najednou dveře světnice a jimi vpadli dva ohavní
čerti, tak strašní, že poutníci, kteří zatím jen mlčky přihlíželi počínání té ženy, strachy
zalezli pod své kabáty a přikrývky a zakryli si oči, protože pohled na tak děsná zjevení
nemohli snést. Jeden z čertů popadl tu ženu za krk, zvedl ji do výše, několikrát s ní zatřásl
a hodil ji na podlahu s takovou prudkostí, že tam zůstala ležet jako mrtvá. Pak se k ní oba
sehnuli, násilím jí otevřeli ústa a začali jí do nich lít rozpálené přepuštěné máslo. Nebohá
žena se probudila bolestí z bezvědomí a strašně křičela, ale proti síle těch pekelných oblud
byla bezmocná. Když do ní všechno máslo nalili, opovržlivě do ní kopli a zmizeli.
Právě v tu chvíli odbíjela v městečku jedna hodina po půlnoci. Vyděšení poutníci si až do
rána netroufali vylézt ze svých přikrývek. Teprve když se rozednělo, vstali ti
nejodváženější, ale po nešťastné selce nebylo žádné stopy, jedině hromádka popele s uhlíků
na ohništi svědčila o tom, že to co v noci viděli a zažili, nebylo jen zlým snem. Ani nesnídali
a v překotném spěchu opustili ten proklatý dům.
Když pak místním lidem vypravovali o tom, co zažili a ptali se jich, co je příčinou takových
nočních zjevení, pokrčil každý jen mlčky rameny a na otázku neodpověděli. Přesto se ti
poutníci z Horní Vltavice dohodli, že ať ta žena pyká za jakoukoliv vinu, obětují toho dne
i po všechny dny svého života modlitbu za to, aby jejímu trápení bylo uleveno a aby se Bůh
nad ní slitoval.
Děkuji touto cestou příteli Zdenkovi Korbelovi z Velešína za umožnění přepisu této báchorky.
Zdenek se mimo jiné věnuje svému koníčku řezbářství. Z nejznámějších jeho prací jsou modely města
Velešín a barokního statku v Zálší. K této povídce vyřezal i selku s čerty. Celou řadu řezbářských
prací má i k jiným povídkám. Jsem rád, že přistoupil k návrhu k zveřejnění jeho některých prací
v druhé polovině srpna a části září v Římovské galerii.
Koupal Vladimír
7

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
03.07.-23.07.

Výstava obrazů Evy Karmazínové - Galerie

11.07.

ITA Cup – turnaj, večerní zábava s tombolou, hraje Fontanela

18.07.

Beach volejbal trojic v plážovém volejbale o pohár starosty Římova

24.07.-13.8.

Výstava obrazů Richarda Pachmana – Galerie

24.07. 19:00

Koncert v ambitech kostela sv. Ducha – komorní kvarteto

01.08.

TJ Sokol Římov – fotbalový turnaj

08.08.

Beach volejbal dvojic – X. ročník v plážovém volejbale + afterpárty

14.08.-13.09.

Petra Dvořáková Haisová – výstava, Zdenek Korbela - řezbář

04.09.-26.09.

Martin Falář – fotografie Šumava – Galerie

Turisté TJ Sokol pořádají:
09.08.-15.08.

Sedmidenní poznávací zájezd „Litomyšlsko-Orlické hory“

29.08.

Jednodennízájezd Alpy „Rinnerkogel“

06.09.-11.09.

CK Saturn „Jižní Morava – cykloputování krajem vína a Valtickolednickým areálem“

Muzeum poutnictví a Muzeum mašinek v Roubence:
Otevírací doba: PO-NE

10:00-12:00

13:00 – 16:00, tel.: 607 932 294

SBĚRNÝ DVŮR VELEŠÍN
Sběrný dvůr se nachází pod areálem ZD ve Velešíně, v ulici Na Humnech.
Otevírací doba sběrného dvora od 1. 3. do 31 .10. provozní doba:
pondělí až pátek
7:00 – 17:00
sobota
8:00 – 13:00
Znovu připomínáme občanům, aby do sběrného dvora neodváželi železo, nepotřebné
elektropřístroje (pračky, ledničky, boilery apod). Tyto odebírají také naši hasiči v prostoru
před hasičskou zbrojnicí.
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