
ZPRAVODAJ OBCE  
ŘÍMOV 2020



Demolice sýpky na Vískách.



Vážení spoluobčané,
nedávno skončený rok 2020 se do naší historie zapíše jako jeden 

z nejpodivnějších roků. Všem nám do životů zasáhla krize spojená s novým 
koronavirem. Jedno vládní nařízení stíhalo druhé, ale boj s touto nemocí byl 
především na zodpovědnosti každého z nás. To, že naše obec prochází pandemií 
více méně se vztyčenou hlavou je především vaše zásluha, vašeho přístupu, vaší 
zodpovědnosti a vašeho respektu k ostatním spoluobčanům. Za to vám patří velký 
dík.

Chtěl bych vám popřát do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví a spoustu 
nezbytného štěstíčka. Letošní rok nám neumožnil se tak často setkávat při 
společenských a kulturních akcích v Římově a okolí. Věřím a přeji nám všem, aby 
v tomto směru byl nový rok zase úplně normální a my měli možnost si ztracený rok 
2020 plně nahradit. 

Ovšem i přes to naše obec nespala…
Začátkem roku 2020 se slavnostně otevřel bytový dům, který vznikl rekonstrukcí 

bývalé základní školy a již od února se podařilo pronajmout všech 5 nových bytů. 
V průběhu roku obec investovala do proměny okolí bytového domu, komunikace 
Za Humny byla nově osvětlena, výměna LED osvětlení proběhla i na Vískách. 
V běhu jsou i nové projekty, o kterých je zmínka uvnitř zpravodaje a které závisí 
na možnosti obdržení dotačních titulů. 

Co však obec trápí nejvíce, je nedostatek stavebních parcel, o které by byl zájem, 
stejně jako je i v jiných obcích. Obec vhodné stavební pozemky nevlastní a ani 
zatím nemá možnost je odkoupit nebo případně vyměnit.

Uvnitř zpravodaje je také informace o komunálním a tříděném odpadu, kde 
sice docházelo ke každoročnímu snižování množství ukládaného na skládku, ale 
bohužel na druhou stranu byl do kontejnerů na tříděný odpad ukládán odpad, který 
tam vůbec nepatřil. 

V loňském roce se již naplno projevila kůrovcová kalamita, která potkala 
celou Vysočinu. Pohled na naše lesy (nebo spíše na to, co z nich zbylo), je více 
než smutný. V průběhu celého roku jsme se snažili zajistit co nejvíce dotačních 
prostředků na hospodaření v lese, což se nám i dařilo a výsledkem je velký počet 
zasázených sazenic a vzniklých oplocenek.

Některé obce také řeší stížnosti občanů vydáváním vyhlášek, které zakazují 
používání  motorové techniky v neděli. Přestože se i v naší obci v některých 
případech najdou spoluobčané, kteří musí v tento den sekat trávu, řezat dřevo, 
příp.používat křovinořez, nedomnívám se, že by tuto skutečnost veřejně vydaná 
vyhláška omezila. Vždy záleží především na lidské slušnosti, ohleduplnosti, 
dobrých sousedských vztazích a používání selského rozumu tak, jak tomu bylo 
v dřívějších dobách, kdy lidé neděli uctívali jako den pracovního klidu a odpočinku.

 Vážení spoluobčané, držte se. Společně to dáme, o tom nepochybuji.
 Rostislav Novák, starosta obce



JAK ŠEL ČAS V ROCE 2020

• 4.ledna se uskutečnila výroční členská schůze SDH Římov a také tradiční 
Tříkrálová sbírka, při které byly v jednotlivých obcích vybrány následující částky:

Rokytnice nad Rokytnou  39.697,- Kč 
Římov 15.236,- Kč 
Markvartice  7.877,- Kč 
Chlístov  17.140,- Kč 
Horní Újezd  12.837,- Kč 
Kojetice  13.124,- Kč 

CELKEM 109.911,- Kč

• 1.ledna proběhl na dětském hřišti u obecního úřadu novoroční ohňostroj. 
Starosta obce poděkoval občanům za práci, kterou věnovali svým domácnostem, 
pracovištím a v neposlední řadě i své obci a popřál všem šťastný,  
úspěšný a spokojený rok 2020.



Díky výtěžku z Tříkrálové sbírky Charita podpořila domácí zdravotní péči, 
zvýšila dostupnost pečovatelské služby po okrese Třebíč, zlepšila zázemí Rané 
péče Třebíč, která podporuje rodiny s dětmi s postižením, poskytla pomoc lidem 
v nouzi a zabezpečila dostupnost programů Primární prevence na školách.

• Začátkem ledna byly ještě dokončovány práce na rekonstrukci budovy 
bývalé základní školy na 5 bytových jednotek – probíhala montáž kuchyňských 
linek a zabudování spotřebičů, sprchových koutů, toalet, vodovodních baterií, 
žaluzií, dále montáž hromosvodu, bez kterého by nebyla možná kolaudace celého 
objektu. Následně byly všechny prostory uklizeny tak, aby 18.ledna 2020 mohly 
být byty slavnostně otevřeny.



• 18.ledna se za velkého zájmu občanů uskutečnilo slavnostní otevření 
a prohlídka nového bytového domu č.p.91. Slavnostní otevření zahájil svým 
proslovem starosta obce Rostislav Novák, který přivítal přítomné občany a bývalé 
učitele, senátorku paní Hanu Žákovou, poslankyni Parlamentu ČR Ing. Moniku 
Obornou, projektanta Ing. Pavla Ježka, stavební dozor - pana Josefa Macháčka 
a pana Karla Fojtla se svými spolupracovníky, kteří přestavbu prováděli. Starosta 
obce krátce zmínil historii objektu, průběh rekonstrukce a nakonec poděkoval 
všem, kteří se na přestavbě podíleli. Následně promluvila také Hana Žáková, 
Ing. Monika Oborná a poté pan farář Stanislav Mahovský budovu posvětil. Pro 
všechny přítomné bylo při prohlídce připraveno malé občerstvení a v jednom 
z bytů také malá výstava fotografií, a to jak historických, tak i z celé přestavby 
budovy. Zájemci si mohli prohlédnout i všechny čtyři díly školních kronik 
od r.1894 do června roku 2005, kdy bylo vyučování v římovské škole ukončeno.

• 20.ledna proběhl poslední kontrolní den a 23.ledna 2020 byl celý objekt 
zkolaudován a následně byly také podepsány nájemní smlouvy. Od 1.února 2020 
se tak již mohli nastěhovat nájemníci do všech pěti bytů.

• 25.ledna se uskutečnil 9.obecní ples s hudbou Garant Hostan. Plesu se 
zúčastnilo rovných 100 návštěvníků. Výtěžek z plesu, který byl určen na nákup 
sazenic do obecního lesa, činil Kč 27.864,-. Poděkování proto patří jak všem 
návštěvníkům plesu, tak i těm, kteří přispěli finanční částkou, nebo příspěvkem 
do tomboly.



Obec Římov se dlouhodobě snaží získat parcely, které by bylo možné využít 
jako stavební pro možnou bytovou výstavbu. Ani nová jednání se soukromými 
vlastníky koncem roku 2019 a v r.2020 bohužel nevedla k tomu, aby obec 
pozemky získala a to buď odkoupením, nebo výměnou za jiné pozemky. 
O stavební parcely by zájem byl, zejména mezi mladými občany, ale obec 
nemá dle územního plánu ve vlastnictví žádný pozemek, který by bylo možné 
rozparcelovat a vybudovat zde i inženýrské sítě. V případě, že by někdo z občanů 
měl zájem prodat nebo vyměnit své pozemky, může se obrátit na obecní úřad.

• 15.února uspořádal Sbor dobrovolných hasičů tradiční masopust, o kterém 
následně vyšel v Horáckých novinách následující článek : „Masopust jako forma 
divadelního představení“ : Jedna velká divadelní show! Tak by se dal nazvat 
masopust, který pravidelně pořádají v Římově a je hojně navštěvován nejen 
místními, ale i lidmi z širokého okolí. V sobotu 15.února, kolem desáté hodiny 
se začali lidé houfovat před místním kulturním domem, před kterým „vyrostlo“ 
provizorní divadelní pódium. Na programu bylo několik vtipných a humorných 
scének. První z nich byli šnečí závody. Masky se pomalu sunuly z kulturního 
domu za potlesku překvapených lidí a řadily se na provizorní startovací dráhu. 
Následovala vtipná hospodská pasáž, či masky v asijském stylu, znázorňující 
čínské turisty. Asi nejvíce diváci ocenili vystoupení známých osobností českého 
hudebního nebe. Své umění tu předvedli jak Helena Vondráčková, Michal David 
a Karel Gott, tak také Iveta Bartošová, Josef Zíma, Marcela Holanová i Václav 
Neckář. Římov hostil také velkolepý 
cirkus, ve kterém nechyběl vtipný klaun, 
šikovná akrobatka, krotitelka tygrů, 
statný silák, medvěd na koloběžce, 
hadí žena, siamská dvojčata, či vtipně 
provedená maska jezdeckého koně. Své 
služby poskytla také cikánská věštkyně, 
která poskytla nahlédnutí do daleké 
budoucnosti obce. Po konci zhruba 
hodinového programu se tak mohli 
návštěvníci vmísit mezi masky a udělat 
si s nimi fotografie na památku. Tuto 
masopustní tradici pomáhají udržovat 
místní spolu s dobrovolnými hasiči, kteří 
i když za slunného, ale chladného počasí 
připravili pro návštěvníky také něco 
na zahřátí.



• V dubnu zastupitelstvo obce projednalo 3 předložené nabídky na stavbu 
zpevněných ploch chodníků, schodiště a plochy pro odstavení vozidel u bytového 
domu č.91 a schválilo nejvýhodnější nabídku, kterou předložil Karel Fojtl 
z Římova. Následná realizace akce v hodnotě 884 tis.Kč byla provedena během 
měsíců červen – srpen.

• V dubnu byla také občanům nabídnuta možnost odebrání 1 litru desinfekce 
na ruce/číslo popisné. Zastupitelstvo obce schválilo zařazení obce Římov 
do území působnosti MAS Podhorácko na programové období 2021-2027, aby 
mohly být čerpány dotace, které místní akční skupina vyhlašuje. Započala také 
rekonstrukce již nevyhovujícího sociálního zařízení v bytě 1+1, kterou obec 
prováděla vlastními silami (J.Rygl, R.Novák, B.Machovec, J.Kujal), odborné 
práce následně zajistili B.Dufek, J.Jeřábek, P.Salák, B.Dobeš, A.Caha, J.a 
R.Hanzalovi. Od 1.srpna byl tento byt pronajat na dobu neurčitou.

• Od dubna se obec stala plátcem DPH díky kůrovcové kalamitě a navýšení 
prodeje dřeva, což se projevilo především ve zvýšené administrativě a také 

• V březnu zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci Kraje 
Vysočina z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 ve výši 127 tis.Kč na 
rozšíření veřejného osvětlení do lokality „Za Humny“. Projektovou dokumentaci 
na osazení 3 parkových světel podél chodníku okolo bytového domu č.91 a 
8 LED světel podél místní komunikace vypracovala Ing. Ludmila Jelínková 
z Náramče. Na předložení nabídky byly osloveny 3 firmy a nejvýhodnější 
cenovou nabídku předložil Michal Tretera-elektro ze Stříteže, který v průběhu 
srpna a začátkem září 2020 celou akci v hodnotě 696 tis.Kč zrealizoval.



navýšením některých poplatků a nájmů pro občany. 

• V květnu byl proveden svoz nebezpečných odpadů a následně také svoz 
objemného odpadu na skládku v Petrůvkách. Ze skládky obec zakoupila 4,68 t 
kompostu, který si občané mohli pod kulturním domem odebrat.

• V červnu zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci v rámci 
Operačního programu životního prostředí na protipovodňová opatření, v rámci 
kterých by byl realizován digitální povodňový plán a nový digitální bezdrátový 
rozhlas v obci včetně místní části Vísky, jenž by nahradil starý analogový 
bezdrátový rozhlas. Hlavními výhodami digitálního rozhlasu je napojení 
na Integrovaný záchranný systém, větší pokrytí celé obce a Vísek, rozesílání sms 
zpráv, e-mailů, celkově kvalitnější digitální provoz, kvalita a možnosti hlášení 
a kontrola systému.

• 25.července proběhl na Oranžovém hřišti tradiční tenisový turnaj čtyřher, 
který pořádali Jiří a Aleš Čurdovi. Za účasti 8 dvojic ve finále zvítězili Pavel 
Nosek s Alenou Stručovskou nad Rostislavem Novákem s Davidem Talpou 
a obdrželi tak pohár pro vítěze turnaje. Na třetím místě se umístili Jiří a Aleš 
Čurdovi, kteří v zápase o třetí místo porazili Josefa Stručovského a Pavla Dufka.

V průběhu prázdnin a následně i září jednala obec s vlastníkem rybníka Nová 
závlaha (Ministerstvo zemědělství) o zajištění bezpečnosti rybníka, kdy vlivem 
přívalových dešťů docházelo k navýšení hladiny rybníka, což se projevilo i u přelivu, 
kde vypadlo několik kamenů a mohla tak vzniknout povodňová situace. Následně byl 
vypracován i zápis o mimořádné prohlídce v rámci technickobezpečnostního dohledu, 
na který vlastník musel reagovat mj. odstraněním náletových porostů na hrázi, přelivu 
a skluzu, snížením hladiny vody v nádrži a provedením stabilizace nádrže v navázání 
tělesa hráze na skluz přísypem kameniva. Koncem roku 2020 převedlo Ministerstvo 
zemědělství rybník na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kam 
byla následně směrována další žádost obce o bezúplatný převod do majetku obce. 
Jednání o možnost převodu rybníka vede obec každoročně bezúspěšně již od r.2010. 
Po převodu na ÚZSVM se snad již najdou možnosti získání do vlastnictví obce.

• V září byla provedena úprava terénu okolo bytového domu č.91 vč.zasetí trávy. 
Přestavba bytového domu byla také přihlášena do časopisu Moderní obec v rámci 
soutěže „Komunální projekt roku“, kde však byly vyhodnoceny a oceněny jiné 
projekty. 

Na komunikaci za humny byl koncem září instalován odvodňovací systém, 
aby mohla být dešťová voda tekoucí po silnici svedena do dešťové kanalizace 
a neohrožovala tak rodinné domy. 



Zastupitelstvo obce v září schválilo podání žádosti o dotaci v rámci programu 
Ministerstva pro místní rozvoj „Rekonstrukce a přestavba veřejných prostor“ 
v budově č.1, kde je naplánována rekonstrukce sklepních prostor jako zázemí pro 
kulturní dům, vč.sociálního zařízení a výměny původního el.vedení, splaškové 
kanalizace, vodovodu a topení.

Na Vískách byla provedena výměna veřejného osvětlení za moderní LED 
osvětlení. 

Výsledky voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina 2.-3. 10. 2020:
Z 346 osob zapsaných do seznamu voličů se voleb zúčastnilo 109 voličů, 

volební účast činila 31,50 %.
Počet hlasů pro jednotlivé strany:

ANO 2011       32
Česká pirátská strana      20
Česká strana sociálně demokratická     13
ODS a Starostové pro občany      12
Starostové pro Vysočinu      10
KDU-ČSL         7
Svoboda a přímá demokracie (SPD)     6
Komunistická strana Čech a Moravy      3
Pro TOP Vysočinu       3
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT    1
Moravské zemské hnutí       1
TRIKOLÓRA – SOUKROMNÍCI      1

• Na 3.října bylo také naplánováno každoroční setkání seniorů, které však 
muselo být zrušeno kvůli stávající epidemiologické situaci v republice, stejně 
jako musely být rušeny všechny ostatní kulturní, sportovní i společenské akce 
v průběhu celého roku.

Ministerstvo financí odeslalo na běžný účet obce částku Kč 523.750,- jako 
nenávratný příspěvek pro obce ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2. 

• V prosinci obdržela obec dotaci Kč 19.024,- na základě dříve podané žádosti 
na odbornou přípravu, zásah a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
Z této dotace byly zakoupeny 2 ks radiostanice Motorola vč.příslušenství pro 
SDH Římov.



Zastupitelstvo obce v prosinci schválilo rozpočet obce na rok 2021 ve výši 
6,681.280,- Kč, prodloužilo nájemní smlouvy na byty v bytovém domě č.91 
na dobu určitou do 31.12.2023 a schválilo podání žádosti o dotaci z programu 
Kraje Vysočina Obnova venkova Vysočiny na zakoupení komunální techniky 
(samonakládací sypač na zimní údržbu a kladivový mulčovač za traktor 
Lamborghini, motorovou sekačku, motorovou pilu a křovinořez).

V roce 2021 mělo v termínu 5.června proběhnout další setkání rodáků.  
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo rozhodnuto přesunout akci na 
rok 2022.

2016 2017 2018 2019 2020

Papír a lepenkové 
obaly

5,689 6,097 5,954 6,366 7,922

Plastové obaly 8,260 8,741 9,239 10,164 10,697

Skleněné obaly 7,268 6,123 8,204 6,644 8,615

Směsný komunální 
odpad

71,014 69,322 63,523 61,978 66,696

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI

Po zrušení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu v r.2015 je 
ve výše uvedené tabulce vidět, že se každoročně snižovalo množství sváženého 
směsného odpadu a naopak se zvyšovalo množství tříděného odpadu, především 
u plastů. Na rozdíl od minulých let již v současné době obce platí i za odvoz 
tříděného odpadu a některé obce, které dříve zrušili poplatek za svoz odpadu, 
se nyní vracejí k opětovnému zavedení. Římova se to prozatím netýká, ale bylo 
by vhodné, abychom se tématu třídění odpadu věnovali i nadále – do popelnic 
a kontejnerů na tříděný odpad vhazovali opravdu jen ten odpad, který tam patří. 

Bohužel se stává, že jsou do kontejnerů na tříděný odpad vhazovány objemné 
odpady, zbytky jídla, barev, dětské pleny, apod., což se nedá uhlídat, stejně jako 
se nedá zajistit, aby do našich kontejnerů nevyhazovali odpad i cizí lidé, protože 
i za uložení těchto odpadů musí obec zaplatit.

Statistika svozu odpadu za uplynulých 5 let (v tunách).



POHYB OBYVATEL V OBCI ŘÍMOV  
V ROCE 2020

Počet obyvatel k 31.12.2020: 437 
z toho 212 mužů a 225 žen.
Průměrný věk: 42,30 let.

Do Římova se k trvalému pobytu přihlásilo 19 občanů, 
z trvalého pobytu bylo odhlášeno 9 občanů.

Narozené děti v r. 2020 :
Tomáš Klika   20.02.2020  Římov 138
Matyáš Pospíchal  15.03.2020  Římov 123
Nikola Michalčíková  21.05.2020  Římov 114
Viktorie Lea Kůrková  13.07.2020  Římov 105
Sofie Nováková    05.08.2020  Římov 91
Vilém Pecka   18.09.2020  Římov 76
Filip Čech   22.11.2020  Římov 117
Veronika Ryglová  06.12.2020  Římov 34

Sňatek uzavřeli :
08.08.2020 Lenka Uhrová, Římov 143 a Ivan Piálek, Římov 113
26.09.2020 Kateřina Holoubková, Římov 15 a Denis Jeleček, Výčapy 4

V roce 2020 zemřeli :
Jaroslav Steinochr   19.4.2020 Římov 119 ve věku 79 let
Romana Kopečná   16.5.2020 Římov 85 ve věku 40 let
Božena Mušková   20.5.2020 Římov 28 ve věku 93 let
Věra Bobková    22.9.2020 Římov 67 ve věku 88 let
Vladimír Nahodil 11.10.2020 Římov 62 ve věku 71 let
Josef Bartík  31.10.2020 Římov 110 ve věku 80 let



se narodil 15.listopadu 1940 v Římově. 
Jeho otec pracoval většinou v lese 
a později, když bylo založeno Jednotné 
zemědělské družstvo, tak se stal jeho 
členem. Matka byla v domácnosti 
a později se rovněž stala členkou JZD 
v Římově. Mládí prožil se starším 
bratrem Jiřím a mladší sestrou Ludmilou. 
Po absolvování školy pracoval 
v Západomoravských strojírnách 
v Třebíči. V r.1961 nastoupil na vojnu 
a po ukončení vojenské služby se vrátil 
do ZMS, kde navštěvoval večerní strojní 
průmyslovou školu a poté byl zařazen 
jako technický pracovník.

V roce 1968 se pan Bartík oženil 
s Vlastimilou Ryglovou z Chlístova 
a v únoru 1977 se jim narodil syn 
Vítězslav. V roce 1987 začali a po dobu 
3 let svépomocí prováděli nadstavbu 
rodinného domu, se kterou jim ještě 
pomáhal i otec p.Bartíka.

V ZMS, později Elitexu Třebíč 
pracoval p.Bartík v několika technických 
funkcích až do odchodu do důchodu 
v roce 1998.

Po změně režimu a volbách v r.1990 
byl Josef Bartík zvolen do zastupitelstva 
obce Římov, kde vykonával funkci 

Josef Bartík 

místostarosty a v únoru 1993 byl zvolen 
neuvolněným starostou obce a tuto 
funkci vykonával do listopadu roku 
2006. 

Za jeho starostování byla provedena 
celá řada investičních akcí, které vedly 
ke zkrášlení Římova a za všechno jeho 
úsilí v čele obce patří panu Bartíkovi 
velké poděkování. 

V roce 1960 se stal členem Sboru 
dobrovolných hasičů, kde celou dobu 
pracoval pro dobré výsledky požárního 
sboru.

Osudný a velmi těžký čas nastal pro 
pana Bartíka a jeho rodinu 15.prosince 
2007, kdy po těžké nemoci zemřela 
ve věku 60 let jeho milovaná manželka, 
s jejímž úmrtím se pan Bartík nikdy 
nevyrovnal, i když žil ve společné 
domácnosti se synem a jeho rodinou, 
která pro něj byla potěšením a oporou.

Jeho zálibou byla práce na zahradě. 
Pozorně sledoval a zajímal se také o dění 
v obci.

Pan Josef Bartík zemřel náhle 31.října 
2020 ve věku nedožitých 80 let. 

Nejvýznamnější akce za starostování 
pana Bartíka – v r.1994 byly v obci 
položeny telefonní kabely a provedeny 
přípojky do domácností, v dalších letech 
došlo k vybudování a opravám místních 
komunikací a chodníků, v r.1995 bylo 
zavedeno každoroční setkávání seniorů, 
byla zakoupena budova kulturního domu 
od ZOD Čáslavice, v r.2001 začala 
plynofikace Římova a Vísek, v r.2001 
se uskutečnilo první setkání rodáků, 
18.4.2001 byl schválen obecní znak 
a prapor.



HOKEJ

Hokejový tým HC Římov vstoupil třetím rokem do sezony 2019/2020 
v Moravských Budějovicích a chtěl tak navázat na skvělé výkony z předchozí 
sezony. Bohužel vstup do sezony nezačal podle představ a první zápasy byly 
spíše v duchu proher. Naštěstí to nezlomilo hráče ani důležitou součást týmu 
„fanoušky“ a tak druhá polovina sezony patřila boji o dobrý výsledek. Nakonec 
tým vybojoval umístění v druhé polovině tabulky a skončil tak na 8. místě. 
Na konci této sezony bohužel přišla ze světa nová a pro nás všechny neznámá 
hrozba v podobě viru Covid-19 a jak je patrné z tabulky 3. ligy, některé týmy 
ani nestihly odehrát poslední zápasy. V této sezoně se nejlépe střelecky dařilo 
P. Novákovi 23 gólů a J. Čurdovi 19 gólů. Nejtrestanějšími hráči pak byli M. 
Linhart 28 trestných minut a M. Brychta 22 t. min. Po této sezoně nastaly velké 
změny v podobě příchodu nového vedení městské ligy. Tato změna si vyžádala 
dlouhosáhlé diskuze a jednání o nastavení nových pravidel, jak herních, tak 
i zpřísnění kritérií pro stávající a nově příchozí hráče. Naštěstí celý tým HC 
Římov prošel všemi novými kritérii a mohl se tak těšit na další v pořadí čtvrtou 
sezonu 2020/2021. První a bohužel poslední zápas této nové sezony odehrál 
náš tým v neděli 4.10.2020. Poté začala platit přísná pandemická opatření 
i zákaz amatérského hokeje. Za HC Římov bych chtěl poděkovat všem hráčům, 
fanouškům a popřát jim pevné zdraví v této nelehké době. Pevně doufám že se 
brzy uvidíme v lepších časech.             

     Za HC Římov, 
 Radim Baloun



Dne 12. září 2020 se konal tradiční turnaj v nohejbalu trojic na Oranžovém 
hřišti. Byl to již 13. ročník a hráči se již tradičně rozlosovali do jednotlivých 
družstev. Obhájci loňského ročníku se bohužel nemohli dostavit v kompletním 
složení a tak byli zařazeni do losu s ostatními hráči. Letošního ročníku se 
zúčastnilo 22 hráčů, kteří se rozdělili do sedmi týmů a vytvořili tak jednu 
skupinu, kde se hrálo systémem každý s každým. Po odehrání základní skupiny 
následovalo klasické playoff, ze kterého vítězně vyšlo družstvo Brooklyn Bridge. 

Byl to jeden z nejpovedenějších turnajů za poslední roky, o čemž svědčilo 
nadšení všech zúčastněných hráčů včetně těch, kteří se umístili na spodních 
příčkách. Velké díky tak patří všem sponzorům a organizátorům, kterým se 
povedlo i přes složitou situaci v České republice umožnit tento turnaj.

Konečné pořadí:  
1. místo – Sufjan Lopatář, Michal Obůrka, Tomáš Juříček
2. místo – Ondřej Jeleček, Zbyněk Křivka, Jaroslav Kurtin
3. místo – Tomáš Pokorný, Aleš Vacek, Kamil Filipský
4. místo – Rostislav Hrdý, Pavel Dufek, Michal Svoboda
5. místo – Ondřej Otáhal, Josef Dunda, Petr Hrobský
6. místo – Martin Nahodil, Rudolf Karásek, Filip Dřímalka
7. místo – Ivan Piálek, Miroslav Otáhal, Petr Chalupník

NOHEJBAL



TRADIČNÍ KARNEVAL

V neděli 23.2. jsme se sešli ve 14 hodin v kulturním domě na dětský karneval. Přišla 
spousta dětí v  krásných maskách – princezny, Sněhurka, bojovníci, závodník, vodníček, 
Harry Potter, čáp a další krásné masky.

Programem nás provázel klaun, který si pro děti nachystal vtipné scénky, ukázal co se 
ukrývá v jeho tajném kufříku. Společně s klaunem jsme si zasoutěžili a zatančili.

Po programu, který trval 2 hodiny, si děti vyzvedly malou tombolu, daly si občerstvení 
a už se šla losovat bohatá velká tombola.

Nechyběla ani tradiční židličkovaná, nejdříve pro děti z mateřské školky, pak pro školáky 
a nakonec si zasoutěžily i maminky.

A pro ty největší vytrvalce následovala krátká disco karnevalová tancovačka.
Děkujeme moc za podporu a za nádherné dárky do tomboly, které jste nám darovali.
Doufám, že se spolu zase brzy na karnevalu sejdeme a užijeme si ho jako ten loňský.
 
 Za organizátory karnevalu Jana Belvončíková 





MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÍMOV, ROK 2020 -  
JE NÁM PO VÁS SMUTNO

Do základní školy Čáslavice odešly sice jen 2 předškolní děti, ale i tak je nám 
po nich smutno. Jejich místa zaplnily jiné děti: nové, jiné, ale stejně upřímné.  
Děti usměvavé, ale i zamyšlené, hravé, ale i chtivé poznání. A pro ty tu naše 
školka je. Letos s malým přerušením v měsíci dubnu, kdy naše školka byla 
od 17.3. do 30.4.2020 uzavřena z důvodu „covidových“ opatření. 

Pak už školka být zavřena nemusela a do konce roku 2020 ani nebyla. Byla 
to nová situace, byl to začátek téhle zvláštní doby, na kterou si postupně všichni 
zvykáme.  Přicházející léto a zápis nových dětí už naše školka zvládla v pohodě, 
sice s novými opatřeními, ale v pohodě. 

Pro rok 2020/2021 jsme přijali 4 nové děti: jednu předškolní dívku, sourozence 
chlapce a dívku, a ještě jednu dívku, všechny s trvalým pobytem v Římově. 
Mateřská škola Římov je pro školní rok 2020/2021 opět naplněna do počtu 20 
dětí.  Školní vzdělávací program nese název: „Svět nekončí za vrátky, cvičíme 
se zvířátky“, je to projekt sportovní všestrannosti, kterým se snažíme osvojit 
si základy pohybových schopností, zvýšit imunitu a dobrou náladu u dětí. 
Rozvoj pohybové gramotnosti paří mezi základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, 
myšlení nebo poznání. My ve školce zatím cvičit a zpívat můžeme, tak toho 
hojně využíváme, aby nám nebylo smutno po tom, co nesmíme.  A to je třeba 
setkáváním se s vámi.  Ať už je to setkání seniorů, vítání občánků, návštěvy 
v jiných školkách, návštěvy divadel a akcí pro rodiče. To vše má teď STOPku. 

Některé akce přece jen proběhly v době, kdy se uvolnila opatření: třeba vánoční 
setkání rodičů a dětí na naší „školkové“ zahradě, kdy za námi přijel živý Betlém 
se zvířátky (osel, koza, ovečka, telátko), navštívil nás i Josef s Marií . Byl to pro 
nás krásný zážitek, o to cennější v této době. 

Učíme se dělat věci jinak, komorněji a pokorněji. Vidíme věci dříve opomíjené 
a řešíme klidněji situace zdánlivě neřešitelné, a to vše v klidu beze spěchu.  
V některých opatřeních dokonce vidím přínos toho, že máme více času na sebe, 
na své děti, na své nejbližší. 

 Jana Báňová, ředitelka MŠ



SDH ŘÍMOV

Pokud se ohlédneme za rokem 2020, nebyl pro nikoho jednoduchý. 

V sobotu 4.1. jsme se sešli na výroční schůzi v Římově, 18.1. na okrskové 
schůzi v Lesonicích, přispěli na Obecní ples v Římově 25.1. Dne 15.2. nás 
v hasičárně navštívila zástupkyně Muzea Vysočiny PhDr. Katina Lisá s velmi 
poutavým vyprávěním. 15.2. se konal každoroční masopust s živou hudbou a jako 
vždy dobrou náladou, fotky v Horáckých novinách jsou toho důkazem.  V červnu 
byla povolána zásahová jednotka na pročištění potoka v katastru obce. 

V průběhu roku nás zaměstnala velká voda, která přišla 22. srpna. Stavěli 
jsme protipovodňové hráze na mostku za čekárnou. Naštěstí došlo jen k zatopení 
zahrad, sousedících s korytem potoka.  Následovalo pročistění kanalizace a úklid 
místní komunikace. Mladí hasiči se pustili do výroby tréninkových terčů pro 
soutěžní družstvo. V září pan Pavel Krula opravoval soutěžní stříkačku, která nám 
přinesla 9. místo v pohárové soutěži v Knínicích. 

V listopadu jsme dvakrát čistili koryto potoka v Římově a přepad rybníka 
Holomlýnský, opětovné ucpání bobry. Během roku byla pořízena nová sada hadic 
pro sportovní účely a z prostředků dotací 2 vysílačky nezbytné pro komunikaci 
v případě zásahu. 



Z činnosti sportovního družstva:
5.7. Soutěž Mastník 8. místo
24.7. noční soutěž v Častohosticích, pravý proud 17,58 (praskla hadice B)
20.9. Pohárová soutěž Knínice 9. místo PS 12 sport
20.9. Pohárová soutěž Knínice bez úprav 12. místo

Se zármutkem v našich srdcích jsme se museli v květnu naposledy rozloučit 
s naší členkou a kamarádkou Romanou Kopečnou. V říjnu naše řady opustil i pan 
Vladimír Nahodil a bývalý starosta obce pan Josef Bartík.

Ke konci tohoto roku máme 36 členů z toho 7 žen.
Děkujeme všem hasičům a jejich rodinám za obětavou práci, obci za vstřícnou 

spolupráci a přejeme všem hodně zdraví, sil a štěstí do nového roku. 
  SDH Římov



ZPRÁVA O ČINNOSTI SK ŘÍMOV ZA ROK 2020



Pandemie virové choroby covid-19 ovlivnila běžné životy nás všech 
a nevyhnula se ani SK Římov. Pandemie zasáhla do sezóny 2019/2020 minimálně 
a to tak, že se pouze neodehrálo poslední kolo zápasů. Nad sezónou 2020/2021 
však již visel otazník a už na konci léta bylo jasné, že se začátek sezóny posune. 
Po zhoršující se situaci vedení rozhodlo o vynechání podzimní části a o odehrání 
sezóny pouze na jeden vzájemný zápas, nicméně nakonec bylo dohodnuto 
vynechání celé sezóny. 

Všechna naše družstva dokázala udržet své okresní třídy, tj. SK Římov „A“ 
hraje nejvyšší okresní soutěž - I. třídu, SK Římov „B“ hraje III. třídu a SK Římov 
„C“ hraje IV. třídu.

Za SK Římov „A“ nastupují Novák R., Dufek P., Stručovský J., Piálek 
I. ml. Za SK Římov „B“ nastupují Obůrka M., Diviš A., Otáhal R., Otáhal 
O., Stručovský L. Za SK Římov „C“ nastupují Nahodil M., Stručovský L., 
Stručovská A., Milostný K. st., Hobza St., Jeřábek J., Steinochr V., Trnka R.

Kvůli vládním nařízením se v roce 2020 nekonal tradiční vánoční turnaj 
ve stolním tenise.

Všichni pevně věříme, že se v roce 2021 naše životy vrátí do normálu a SK 
Římov budou moci na podzim zahájit novou sezónu.

ZPRÁVA Z KNIHOVNY

Tak jako všechno dění v naší společnosti tento rok ovlivnil virus covid 19, 
ovlivnil i chod naší knihovny. Několikrát v roce musela být knihovna zcela 
uzavřena a to se promítlo jak do návštěvnosti, tak i do výpůjček.

Zaregistrováno bylo tento rok 29 čtenářů, z toho 5 dětí. Celkově knihovnu 
navštívilo 205 návštěvníků, kteří si vypůjčili 554 knih pro dospělé, 15 knih pro 
děti a mládež a 15 knih naučných.

I letos proběhl výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč. Vzhledem k dění 
kolem pandemie proběhl tentokrát jen jednou, přesto přibylo rovných 100 titulů 
všech žánrů, které si mohli čtenáři vypůjčit.

O prázdninách u nás provedly pracovnice třebíčské knihovny revizi starých 
a poškozených knih. Vyřadilo se 583 svazků, čímž se snížil stav na 1568. 
Z obecního rozpočtu přibylo 28 nových knih a celkem je tedy k dispozici 1596 
titulů všech žánrů. 

Pokud se doma nudíte a nebo máte volný nevyužitý čas, přijďte naší knihovnu 
navštívit, určitě je z čeho vybírat. Každé pondělí od 15 do 18 hodin se na Vás 
budu těšit.   

 Knihovnice Dana Dvořáčková.



OBECNÍ LES V ROCE 2020

I v r.2020 pokračovala kůrovcová kalamita, na kterou byla nucena obec 
reagovat zvýšenou těžbou v lese, navýšením počtu zasázených sazenic 
a v návaznosti na tuto situaci také průběžným podáváním žádostí o dotace 
na hospodaření v lese.

V roce 2020 bylo v obecním lese vytěženo celkem 5.055 m3 dřeva a vysazeno 
celkem 36.859 sazenic.

Sazenice byly na jaře i na podzim předem zamluveny  u p.Václava Faltuse 
v Nekoři a následně také odvezeny prostřednictvím hasičského auta Ford Transit.

Na jaře bylo vysazeno 12.015 sazenic, z toho : dub letní – 3.020 ks, jedle 
bělokorá – 5.160 ks, smrk ztepilý – 500 ks, douglasta tisolistá – 300 ks, javor klen 
– 800 ks, buk lesní – 1.505 ks, třešeň ptačí – 20 ks, borovice lesní – 510 ks, modřín 
opadavý – 200 ks. V průběhu dubna byly sazenice zasázeny, na sázení se podíleli 
J.Rygl st., B.Machovec, J.Kujal, R.Novák, V.Bartík, D.Froldová, M.Froldová, 
J.Báňová, M.Bílková, R. Weidenthalerová, J.Krejčová.

Na podzim bylo vysazeno 24.844 sazenic, z toho : modřín opadavý – 2.115 ks, 
dub letní – 12.405 ks, smrk ztepilý – 5.074 ks, buk lesní – 1.500 ks, douglaska 
tisolistá – 300 ks, jedle bělokorá – 1.500 ks, lípa malolistá 1.950 ks. Sázení 
prováděl především Josef Pernička, Miroslav Otáhal ml. a část byla provedena 
vlastními silami, stejně jako vyklízení pasek po těžbě jako příprava na výsadbu 
v roce 2021.

V roce 2020 obec obdržela dotace na hospodaření v lesích v celkové výši Kč 
864.324,-. Žádosti o dotace byly podávány jak v r.2019, tak i v r.2020 a finanční 
plnění je tak poskytovány průběžně, většinou s několikaměsíčním zpožděním 
a přechází jak z r.2019 na r. 2020, tak i z r.2020 na r.2021. Dotace z výše uvedené 
částky byly obdrženy na sazenice, drcení klestu v lese, stahování dřeva koněm, 
na výstavbu oplocenek a také jako kompenzace na alespoň částečné zmírnění 
dopadu prodejní ceny dřeva v rámci kůrovcové kalamity za období 4.čtvrtletí 
2017 a rok 2018.



/informace přepsány z Magazínu+TV DNES 31.12.2020/+ Víkend (příloha DENÍKU 19.prosince 2020)

Na Silvestra 2019 byla kancelář WHO (Světová zdravotnická organizace) pro Čínu informována 
o výskytu případů onemocnění pneumonií neznámého původu ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. 
Do 3.ledna 2020 bylo národními čínskými autoritami hlášeno 44 případů tohoto onemocnění, jehož 
původce nebyl znám. O týden později WHO obdržela od Národní čínské zdravotní komise informace, 
že epidemie je spojena s tržištěm ve Wu-chanu. Čínské orgány identifikovaly nový typ koronaviru, který 
byl izolován 7.ledna 2020. Média poprvé píší o SARS-CoV-2. K 20.lednu 2020 bylo potvrzeno 282 
případů v Číně (12 lidí bylo v kritickém stavu), Thajsku, Japonsku a Jižní Koreji. V České republice 
je klid, lidé vyrážejí na víkendové lyžařské pobyty a plánují jarní prázdniny v Itálii či Rakousku. 
Ekonomika vstoupila do kulatého roku ve skvělé kondici, což pociťují na svých příjmech zaměstnanci, 
podnikatelé i senioři. Nic nenapovídá, že by nás měly čekat dramatické měsíce. Začátkem roku 2020 
nebylo pro většinu Čechů vzdálenějšího místa na planetě, než je čínské velkoměsto Wu-chan. Právě 
v něm ovšem měla počátek pandemie, která pohltila svět. Virus to ovšem do srdce Evropy zřejmě vzal 
oklikou přes sever Itálie, tedy region, kde žije početná čínská menšina a kam se na lyžování o jarních 
prázdninách vydala také spousta Čechů. Podle cestovních kanceláří jich bylo několik tisíc navzdory 
tomu, že je ministerstvo zahraničí od tohoto úmyslu předem odrazovalo. Rozšíření koronaviru způsobilo 
vlnu zájmu o roušky a antibakteriální gely na ruce. Do té doby v Česku takřka neznámé a zcela 
opomíjené předměty se zakrátko poté prakticky pro všechny staly nezbytnými společníky při každé cestě 
do veřejného prostoru.

Nákaza se během února 2020 bleskově rozšířila v Evropě, takže už v březnu byla nikoli Čína, ale  
Evropa WHO vyhlášena za epicentrum nákazy. V Římově bylo v r.2020 oficiálně celkem 23 nakažených 
(první případ 23.9.2020), z toho 2 občané byli hospitalizováni v nemocnici.
1.března – testy v Česku prokázaly první tři případy nákazy. Nakažení přicestovaly z Itálie.
10.března – bylo rozhodnuto o uzavření všech stupňů škol. Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 
se žáci začali vracet do škol postupně a v omezeném počtu. Nejprve to byli v dubnu vysokoškoláci, od 11.
května maturanti a žáci 9.ročníků základních škol. Ostatní děti přišly do tříd 25.května, ale vždy jen 
v 15členných skupinách. Jejich účast na prezenční výuce byla dobrovolná. V červnu se konaly přijímací 
zkoušky na střední školy, a to pouze v jednom termínu.
12.března – vláda vyhlašuje nouzový stav, zakazuje sportovní, kulturní a společenské akce. Celkový počet 
nakažených přesáhl 100.
14.března – zavírají se restaurace a některé obchody.
16.března – uzavřeny jsou hranice, začíná platit omezení volného pohybu.
19.března – začíná platit zákaz vycházení bez ochrany nosu a úst.
21.března – počet nakažených překročil 1000.
22.března – první oběť spojená s koronavirem. Muži bylo 95 let a trpěl i jinými zdravotními problémy.
8.dubna – počet obětí, u kterých se v Česku prokázala nákaza koronavirem, překročil 100.
23.dubna – vláda opět povolila Čechům cestovat do zahraničí.
11.května – je možné opět nakupovat v obchodních centrech a jíst na zahrádkách restaurací.
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17.května – v Česku končí nouzový stav.
25.května – restaurace můžou opět otevřít. Končí povinnost nosit roušky venku.
5.června – „Neměli bychom se strašit s druhou vlnou, jsme na ni připraveni,“ prohlásil premiér Andrej 
Babiš.
20.června – „Druhá vlna nejspíše přijde,“ řekl vládní zmocněnec Roman Prymula.
9.července – několik poslanců vystupuje s tím, aby vláda nepodcenila přípravy na druhou vlnu.
11.července – pověstný večírek v pražském klubu Techtle Mechtle. Nakazilo se tam přes 200 lidí.
17.července – kvůli rozšíření nákazy z dolu OKD zavádí hygiena opatření v Moravskoslezském kraji.
1.srpna – premiér Babiš oznamuje, že odjíždí na dovolenou do Řecka. Opozice ho za to kritizuje.
3.srpna – reprodukční číslo dosahuje 1,26, což značí nebezpečí rychlého růstu počtu nakažených.
17.srpna – ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznamuje, že od 1.září nakáže nosit roušky v MHD.
19.srpna – roušky bude podle Vojtěcha nutné nosit i ve vnitřních prostorách. Premiér to kritizuje.
20.srpna – Adam Vojtěch vystupuje s tím, že se na většině míst uvnitř roušky nosit nemusí.
21.srpna – počet nakažených za jeden den poprvé překročil 500.
22.srpna – „Virus slábne,“ tvrdí v rozhovoru pro MF DNES premiér Babiš.
24.srpna – epidemiolog Rastislav Maďar se rozhodl skončit v pracovní skupině ministerstva zdravotnictví.
26.srpna – šéf Ústavu zdravotnických informací Ladislav Dušek uvedl v Aktuálně.cz, že bychom 
koronaviru už neměli věnovat přehnanou pozornost.
31.srpna – ve Slovinsku zazněl slavný citát premiéra Babiše, že je Česko „best in covid“.
1.září – je představena druhá verze aplikace eRouška.
2.září – hlavní hygienička Jarmila Rážová oznamuje, že se nakazila koronavirem.
3.září – „Situace je pod kontrolou“, uvedl pro Lidové noviny vládní zmocněnec Roman Prymula.
8.září – „Situace v Česku je znepokojivá,“ varuje Světová zdravotnická organizace. Premiér Babiš se brání: 
„Jsme na tom velmi dobře.“
10.září – počet testů na koronavirus přesáhl milion.
15.září – „Nakažených je tolik, protože se zbytečně moc testuje,“ prohlásil v Českém rozhlase senátor Jan 
Žaloudík.
18.září – studenti druhých stupňů a středních škol musí při vyučování nosit roušky. Hospody zavírají 
o půlnoci.
21.září – ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignoval. Nahradil ho Roman Prymula.
30.září – na 30 dní je vyhlášen nouzový stav. V nemocnici je kvůli covidu-19 poprvé více než 1000 lidí.
2.-3.října – s mnoha opatřeními proběhly krajské volby a první kolo senátních voleb.
4.října – další výzva známých doktorů – v otevřeném dopise žádají vládu, aby nezaváděla přísná opatření.
6.října – otevřený dopis zveřejnili i zdravotníci z první linie. „Nastal čas, abychom jasně a nahlas 
promluvili,“ napsali.
8.října – počet potvrzeních případů nákazy je u nás už 100.000. Vláda omezuje vyučování, restaurace 
musejí zavřít ve 20.00 hod., omezuje sportování, kulturu i společenské akce.
10.října – „Ruku natahují i podnikatelé, kteří by zkrachovali i bez koronaviru,“ prohlásil prezident Zeman.
11.října – počet úmrtí ve spojitosti s koronavirem v Česku přesáhl 1.000.
15.října – vláda nařizuje stavbu polní nemocnice v pražských Letňanech. „Situace je katastrofální,“ říká 
premiér Babiš.



16.října – testy poprvé ukázaly více než deset tisíc nakažených za jediný den, konkrétně 11.105.
18.října – na Staroměstském náměstí probíhá demonstrace proti vládním opatřením. Několik lidí policie 
zadržela.
19.října – světová média začínají kritizovat Česko. Z premianta se podle CNN stalo zemí, která boj 
s koronavirem zbabrala.
23.října – deník Blesk zveřejňuje fotografie ministra zdravotnictví Prymuly, jak vychází z pražské 
restaurace Rio´s. Testy poprvé odhalily více než 15.000 případů nákazy za jediný den (15.252).
28.října – začíná platit zákaz nočního vycházení a nedělního prodeje. Firmy mají přejít na práci z domu.
29.října – novým ministrem zdravotnictví je jmenován Jan Blatný.
1.listopadu – pokračuje smutná pověst Česka: v počtu zemřelých na milion obyvatel je nejhorší na světě.
3.listopadu – denní počet úmrtí spojených s koronavirem zlomil všechny rekordy: 262.
4.listopadu – přibylo dosud rekordních 15.729 nakažených za den, rekordní je podíl pozitivních testů: 
takřka 35%.
8.listopadu – nejhorší za námi? Počet hospitalizovaných klesl pod 8.000. Snižují se i denní nárůsty.
9.listopadu – počet obětí ve spojitosti s koronavirem v Česku přesáhl hranici 5.000.
13.listopadu – ministr zdravotnictví Jan Blatný představuje systém PES. Země je v nejhorším, 5 stupni.
18.listopadu – v obchodech smí být jen jeden člověk na 15 m2. Do škol se vracejí žáci první a druhých 
tříd.
20.listopadu – vláda rozhodla o snížení na 4.stupeň systému PES. Scházet se může 6 lidí, venku mohou 
být lidé do 23.00 hod.
29.listopadu – díky příznivému vývoji snížila vláda u systému PES 4.stupeň na 3.stupeň, a to s platností 
od 3.prosince.
3.prosince – život v Česku se probouzí. S některými omezeními se otevírají restaurace, obchody 
i sportoviště.
9.prosince – po třech týdnech se denní počet nakažených znovu dostal nad 6.000 (6.412).
16.prosince – začíná dobrovolné testování Čechů antigenními testy. Je zdarma a zopakovat lze jednou 
za pět dní. Počet potvrzených případů překonal hranici 600.000. Zároveň je už přes 10.000 obětí.
18.prosince – země se vrací do 4.stupně systému PES. Zavírají restaurace a sport, otevřené zůstávají 
obchody a služby. Ministr zdravotnictví oznámil, že první várka vakcíny k nám dorazí 26. nebo 27.12.
21.prosince – kvůli novému kmeni koronaviru zakázala vláda, podobně jako několik další států, lety 
z Británie.
23.prosince – prodloužení nouzového stavu do 22.ledna 2021. Přechod do 5.stupně PES od neděle 
27.prosince.
27.prosince – v ČR se začalo s očkováním proti Covid-19. První dávky vakcíny od firem Pfiner 
a BioNTech podali zdravotníci premiérovi Andreji Babišovi a válečné veteránce Emilii Řepíkové. 
Celkově má Česko dostat 15,9 milionu vakcín pro 8,95 milionu lidí a počítá se s tím, že se bude očkovat 
po následujících devět měsíců.

K 31.12.2020 onemocnělo celkem 717.689 občanů, vyléčeno bylo 622.909 občanů, úmrtí v souvislosti 
s Covid-19 11.858 občanů. V roce 2020 bylo provedeno celkem 3,597.753 PCR testů a 823.142 
antigenních testů.



Od pana Jaroslava Dietla, z Karlových Varů, jednoho z nejaktivnějších členů 
Společnosti pro výzkum kamenných křížů v Aši, jsem dostal dopis, odeslaný 
v únoru 2011. V něm byla krátká zpráva. ,,Kříž–snad křížový kámen–okr. Třebíč, 
mezi obcemi Sádek a Římov. (Snad u osady Vísky). Informoval pan Waltr 
Kampf. Víc nic jiného nevím.“ Jarda.

Kdybych věděl, o jaký nádherný křížový kámen se jedná, tak bych tuto 
informaci prověřil do tří dnů. Bez ohledu na počasí. To moje prvotní, nesmírné 
nadšení  objevování kamenných památek, přece jen trochu pominulo.

Tak vyrážím až 5. května. V Římově jsem se nejdříve zastavil na obecním 
úřadě.  Zde mi pan starosta ochotně vysvětlil, kde se kámen nachází. ,,Je to 
kousek za  domem pana Bartíka. Toho budete znát, dělal ve stejném podniku 
jako vy. Ještě moment, já vám ukážu, jak ten kámen vypadá.“ Zapnul počítač. 
Z toho, co jsem  viděl na monitoru, jsem zůstal ,,paf“. Ze země čouhal asi 30-
40 cm. vysoký kus  podivně nahnědlého kamene, na kterém byla vytesaná světlá 
klikatice. Co to proboha je? Bylo mě trapné se zeptat, proto jsem se jel podívat 
na originál. Když jsem kámen uviděl a míjel jsem ho, tak jsem nezastavil. Dodnes 
nevím proč. Zastavil jsem asi o 30 m. dál, na silničce otočil kolo a pomalu, pěšky, 
jsem se vracel. Až když jsem před kamenem stál, tak jsem pochopil tu ,,klikatici“. 
Kámen je v zemi zapadlý až po ramena dvou vytesaných křížů. Zazvonil jsem 
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na pana Josefa Bartíka. Z práce jsme se znali. Překvapil mě, když říkal: ,,Tu 
knížku vaší party o kamenech mám, jenom nechápu, proč tam není ten náš?“ Tak 
jsem mu vysvětlil, že jsme o kamenu nevěděli. Tento že je v pořadí sedmdesátý 
křížový kámen, který na Třebíčsku registrujeme a první, na kterém jsou dva 
vytesané kříže. A slíbil jsem mu, pokud vydáme druhou knihu, že v ní kámen 
určitě bude. Což jsme splnili. Ještě jsem se od Josefa dozvěděl, že podle pověsti 
se v blízkosti tohoto kamene utopil v bahně rybníka, který tu kdysi byl, sedlák 
i s párem koní. To mu vyprávěl otec, který se narodil v roce 1911. ,, Asi na tom 
něco bude. Kde kopneš do země, samé zaschlé bahno,“ konstatoval kolega. 
Pokračoval jsem na Želetavu, Šašovice, Čáslavice a domů. Připomněl jsem si 
svoji dvacetiletou externí činnost - Průvodce cestovního ruchu. A na zájezd 
do maďarského Egeru. Ze čtyřiceti účastníků zájezdu z Čáslavic a Římova bylo 
16 Trojanů a 6 Bartíků. Jel s námi řidič, pan Bartík. Koncem listopadu 2012 
mě předal redaktor Horáckých novin, Petr Chňoupek, kontakt na nějakou paní 
z Kojetic, která by se mnou ráda mluvila o nějakém kamenu. Tak jsem tam 
vyrazil. Jednalo se o jiný kámen. Když jsem zjistil, že paní Marie Koukalová-
Hanzalová (1927), pochází z Římova, tak jsem se jí zeptal na ten římovský. 
Ochotně se rozpovídala a byl jsem překvapený její odpovědí. ,,Ten kámen stával 
blíž k osadě Vísky. Býval pod sloupem elektrického vedení, blízko silnice. 
Několikrát jsem jela kolem a kámen jsem tam neviděla. Tak jsem se zeptala 
bratra. Ty, Jeníku, ten kámen, na kterém jsou kříže, se ztratil? A on mi povídá, je 
tam u cesty, vyvrácenej. Od tý doby, co dělali cestu z Římova na Vísky.  A tak 
jsem ho našla. Kámen byl přeražený. Já si pamatuju, že na něm byly tři kříže. 
Doopravdy, já vám nelžu. Chyběl ten levý. Tak jsem se ptala znovu bratra, jestli 
chybějící část kamene by se dala přilepit, třeba cementem. A Jenda mi řekl, jak 
to chceš přilepit, když tu část nemáme. A tím to skončilo. Bratr už dávno nežije. 
Tatínek, Martin Hanzal (1894), říkal, že tam zahynul forman. Slýchával to 
od starých rodičů.“

Dozvěděl jsem se, že v Římově probíhají nějaké zemní práce, snad přívod 
vody, nebo plynu do obce a že je kámen celý vyzvednutý a leží poblíž původního 
místa. Tak jsem si tam 6. září 2013 zajel. Nečekal jsem, že se jedná o takového   
,,macka“: 130 cm celková délka, šířka 60 cm a síla 20 cm. Spodní část kamene 
není otesaná a tvoří kvádr zhruba 40x60x50 cm. Tři chlapi jsme měli co dělat, 
abychom ho kvůli focení obrátili. Materiál je pravděpodobně rula. Kámen je 
veden v Aši pod registračním číslem 2516. 

Zmiňovaný třetí kříž by se tam tvarově hodil. Ale přerazit takhle mohutný 
kámen, to snad není ani možné. Jak to tedy bylo? Zjistíme to někdy? Jarda Dietl 
s manželkou Helenou za mnou na chalupu přijeli na podzim 2011. Během týdne 
jsme objeli autem všechny známé křížové kameny na Třebíčsku. I ten římovský.  
Bez bloudění tachometr jeho auta ukázal poctivých 800 km. Při jednom návratu 



z cest Jarda říkal ženě: ,,Heleno, takového Emana by Společnost pro výzkum 
kamenných křížů potřebovala v každém okrese.“ Pro mě to bylo snad největší 
ocenění, které se mi dostalo. Jarda dobře ví, co vše tato činnost obnáší. No a pro 
náš autorský kolektiv nejvyšším oceněním byla 3.cena v krajské soutěži Skutek 
roku 2010, za vyhledávání kamenných památek a vydání knihy Památné kameny 
a pověsti na Třebíčsku. Vyhlášení výsledků bylo na zámku Kinských ve Žďáru n. 
S. a zúčastnilo se ho téměř kompletní krajské zastoupení, včetně hejtmana.

 20. 12. 2016 Emanuel Nožička







Vydal Obecní úřad Římov
Tisk: Apis Press Třebíč, nákladem 170 ks

www.obecrimov.cz 


