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ÚVODNÍ SLOVO 

    Začátek roku 2022 byl poznamenán stále probíhajícími opatřeními 

z důvodu pandemie nemoci Covid-19, takže se nemohlo uskutečnit tradiční 

novoroční setkání 1.ledna a stejně tak byl o rok odložen 10.obecní ples, který 

byl naplánován na 29.leden 2022. V průběhu jara se však situace začala 

uklidňovat a lidé se mohli opět bez obav setkávat.  

    Všichni jsme si jistě mysleli, že už bude lépe, ale 24.února 2022 zahájila 

ruská armáda ozbrojený útok na Ukrajinu a tato situace se dotkla také nás 

všech. Začaly se organizovat sbírky na pomoc ukrajinskému lidu, do České 

republiky přišlo více jak 300 tisíc uprchlíků a v důsledku války nás zasáhla 

energetická krize, kdy došlo k velkému zvýšení cen elektrické energie a plynu, 

která významně ovlivnila nárůst tuzemských cen. Průměrná míra inflace za 

rok 2022 činila 15,1 % (vyšší míra inflace byla pouze v r.1993).  

    V průběhu roku 2022 se v obci podařilo dokončit rekonstrukci zázemí 

kulturního domu, po dlouhých 13 letech jednání získal Římov do svého 

vlastnictví rybník Římov (Nová závlaha), po 6 letech se mohlo uskutečnit 

další setkání rodáků, pokračovalo se na změnách územního plánu, v obci 

probíhala revize katastru nemovitostí, která se dotkla téměř každé domácnosti. 

V rámci energetických úspor byl zateplen strop obecního úřadu a vyměněny 

21 let staré plynové kotle na obecním úřadě a ve školce za kotle úsporné, 

kondenzační. V obecním lese pokračovalo vysazování a následná péče o 

sazenice, do slaměného betlému byly dokoupeny postavy Třech králů a ve 

spolupráci obecního úřadu a spolků proběhly společenské, kulturní i sportovní 

akce. Mikroregion Podhůří Mařenky připravil v průběhu celého roku několik 

akcí k výročí 10 let od otevření rozhledny na Mařence.  

    Na další roky připravuje nové zastupitelstvo obce, které bylo zvoleno na 

období 2022-2026 v rámci protipovodňových opatření výměnu analogového 

rozhlasu za moderní digitální, v případě vypsání dotačních titulů se připravuje 

také možnost projektů na opravu a odbahnění rybníka, výměnu střešní krytiny 

na víceúčelové budově, ve spolupráci s firmou ESKO-T je požádáno o 

zakoupení nových kompostérů do každého čísla popisného. Podrobnější i další 



 

 

informace jsou uvedeny uvnitř zpravodaje, případně je možné se kdykoliv 

obrátit na obecní úřad s žádostí o informace nebo o pomoc při řešení 

jakýchkoliv životních situací, které mohou občany postihnout. 

    Vážení spoluobčané, do roku 2023 nám všem přeji hodně štěstí, 

spokojenost v pracovním i rodinném životě, trpělivost, toleranci, ochotu 

vzájemně si pomáhat, a především přeji nám všem pevné zdraví. 

              Starosta obce Rostislav Novák 

 

JAK ŠEL ČAS V ROCE 2022 

    Již v listopadu 2021 byly započaty práce na vybudování zázemí pro kulturní 

dům Římov, které prováděla firma Karel Fojtl, Římov. V rámci této akce byly 

nevyužívané prostory bývalé kotelny, moštárny a 3 skladových prostor 

vybourány a přestavěny na společenskou místnost (zázemí) včetně 

hygienického zázemí (WC a sprchy). Nově byly uloženy rozvody elektrické 

energie, plynu, vody a kanalizačních odpadů. Zázemí bylo vybaveno 

kuchyňskou linkou se sporákem, indukční deskou, mikrovlnnou troubou, 

lednicí, myčkou, odsavačem, novými stoly, židlemi a skříněmi. Na realizaci 

přestavby byla v prosinci 2020 podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro 

místní rozvoj v rámci programu „Podpora rozvoje regionů“ a i přes velké 

množství žadatelů naše obec uspěla a obdržela dotaci ve výši 77,5 % 

z celkových nákladů 2,224 tis.Kč. 17.března 2022 proběhla na místě 

kolaudace a 23.března 2022 byl Městským úřadem Třebíč vydán kolaudační 

souhlas. Vybudováním vznikla místnost, která je vybavena 10 stoly, 50 

židlemi, nádobím, příbory, sklenicemi a dalšími potřebami k možnosti 

zajištění rodinných oslav, narozenin, křtin, pohřbů… O tom, že toto zázemí 

chybělo svědčí velké množství akcí, které zde již v tomto roce proběhlo a 

zázemí je k dispozici občanům i v dalším období. V případě potřeby je možné 

si zázemí kdykoliv prohlédnout a zamluvit termín v kanceláři obecního úřadu. 



 

 

    8.ledna 2022 proběhla Tříkrálová sbírka, v rámci které bylo v Římově 

vybráno 17.395,-Kč, za které Oblastní charita Třebíč všem dárcům děkuje. 

 

    V průběhu ledna 2022 pracovníci obecního úřadu prořezávali náletové 

dřeviny, které zasahovaly do místní komunikace od kapličky u č.p.6 až ke 

Krajince. 

    V únoru dokončil Miroslav Šafránek model budovy kulturního domu 

zhotovený podle předložených historických fotografií, a který byl společně 

s již zhotoveným modelem bývalé školy vystaven na chodbě obecního úřadu. 

    10.února 2022 zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci v rámci 

Programu Obnova venkova Kraje Vysočina na realizaci Energetických úspor 

v č.p.1. Žádost byla podána 14.2.2022 na výměnu 2 plynových kotlů r.v.2001 

za kondenzační kotle pro obecní úřad a mateřskou školu a na zateplení stropu 

obecního úřadu. Celkové náklady 348 tis. Kč pokryla dotace ve výši 127 tis. 

Kč. V březnu realizoval zateplení stropu Karel Fojtl z Římova a v červenci 

výměnu plynových kotlů Miroslav Herynek z Okříšek . 



 

 

    Od 1.března 2022 došlo ke změně nájemce bytu 1+1 v č.p. 1. Nájemní 

smlouvu k 28.2.2022 ukončil Adam Wolf a novým nájemcem se stal Lukáš 

Kocan. 

    3.března 2022 proběhl na obecním úřadě audit hospodaření z Kraje 

Vysočina s konečným výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

    7.března 2022 vyhlásil Kraj Vysočina humanitární sbírku pro Ukrajinu. 

V kulturním domě proběhla v období 8.-10.3.2022 a 11.3.zajistil obecní úřad 

odvoz věcí do Jihlavy. Děkujeme všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. 

 

     

17.března 2022 zajistila firma Floraservis výměnu herních prvků na sestavě 

Flora 11, kde byly vlivem povětrnostních podmínek poškozené dřevěné části 

této sestavy nahrazeny novými. 

    9.dubna 2022 se v římovském kulturním domě představila Štěměšská 

divadelní společnost se svým představením Záskok. 



 

 

    11.-24.dubna se uskutečnil 13.ročník akce Čistá Vysočina, zaměřená na 

úklid veřejného prostranství a přírody, vyhlašovaný Krajem Vysočina v rámci 

projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Obecní úřad se jako každoročně do 

tohoto projektu přihlásil a úklid v katastru obce proběhl 11.-13.dubna 2022. 

    Zastupitelstvo obce na svém zasedání 12.května 2022 schválilo počet 7 

členů zastupitelstva obce na období 2022-2026 a schválilo také Simonu 

Hybáškovou jako přísedícího Okresního soudu v Třebíči na období 2022-

2026. 

    V neděli 8.května 2022 se v kulturním domě uskutečnilo vítání dětí, 

narozených v r.2021: 

 

Adam Chromý    Římov 128 

Samuel Piálek, Sebastián Piálek  Římov 24 

Freya Venderová   Římov 118  

Ella Wild     Římov 106 

Stella Novotná    Římov 115   

Šárka Kubrtová    Římov 81 

Jonáš Moták    Římov 146   

František Vávra    Římov 120 

 

 



 

 

    4.června 2022 bylo naplánovano o rok odložené setkání římovských 

rodáků. Přípravné práce probíhaly již od jarních měsíců, program začal od 13 

hod. mší svatou u rybníka U sv.Jana (pan farář Mahovský a varhaník p.Salák), 

od 14 hod. následoval průvod obcí a položení věnce k pomníku padlých a v 15 

hod. bylo setkání slavnostně zahájeno starostou obce a vystoupením dětí z MŠ 

Římov. Celým odpolednem provázala kapela Horané, rodáci měli možnost 

prohlídky obecního úřadu, knihovny, hasičské zbrojnice, mateřské školy a 

také nově vybudovaného zázemí kulturního domu. Pro dospělé i děti připravil 

Jiří Hybášek projížďku obcí v koňském kočáru a zájem o jeho služby byl 

veliký, takže se celé odpoledne nezastavil. Pozvánkami bylo osloveno 313 

rodáků, účast potvrdilo 134 rodáků, a na setkání se dostavilo 126 rodáků. 

Občerstvení připravila tradičně paní Filipská z Čáslavic, zákusky paní 

Sobotková z Římova a koláčky napekla paní Němcová z Kracovic. Rodáci si 

na památku odnesli tašku a gelové pero s logem Obce Římov. Poděkování za 

tuto akci patří všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu i úklidu po setkání 

včetně členů SDH Římov. 

    7.června 2022 dopoledne využili prostor kulturního domu klienti 

třebíčského Stacionáře, kterým ukázaly svoje vystoupení děti z MŠ Římov. 

    11.června 2022 uspořádaly římovské ženy Rodinné odpoledne 

s pohádkovou cestou, která odstartovala u kapličky směrem k Holému mlýnu. 

Každý účastník obdržel mapu s jednotlivými stanovišti a děti odměnu. Od 

14.00 hod. pokračovalo rodinné odpoledne na dětském hřišti a v přilehlém 

okolí a na závěr se děti vyřádily v připravené hasičské pěně. 

    18.června 2022 se v rámci oslav 10 let od otevření rozhledny na Mařence 

uskutečnila první akce, a to Turnaj fotbalových veteránů 40+ na fotbalovém 

hřišti SK Čáslavice. Konečným vítězem se bez porážky stalo mužstvo 

Rokytnice nad Rokytnou, na 2.místě skončily Čáslavice, 3.místo obsadil 

Římov, 4.místo Chlístov a 5.místo Předín. Od fotbalistů Štěměch a Markvartic 

přišla omluvenka. Po ukončení turnaje následovala taneční zábava a 

fotbalistům Rokytnice n.Rok. byl jako pořadatelům dalšího ročníku v r.2023 

předán putovní pohár. 



 

 

    V červnu byla Vodovodům a kanalizacím Třebíč uhrazena poslední splátka 

ve výši 141 tis.Kč dle splátkového kalendáře za realizaci vodovodu, 

kanalizace a ČOV v Římově v letech 2013 – 2014. 

    5.července 2022 se u rybníka U sv.Jana stala dopravní nehoda, při které byl 

poškozen sloup a světlo veřejného osvětlení a také vyústění dešťové 

kanalizace. Hrozivě vypadající nehoda se naštěstí obešla bez zranění a škody 

na obecním majetku byly uhrazeny z povinného ručení viníka nehody. 

    Tradiční tenisový turnaj čtyřher proběhl v sobotu 16.července 2022 na 

Oranžovém hřišti za účasti osmi dvojic. Vítězi tohoto turnaje se stali Josef 

Stručovský s Vítězslavem Štorkem, 2.místo obsadil David Talpa a Lukáš 

Stručovský, 3.místo Jiří Čurda a Vladimír Trnka. 

    16.července 2022 se ve Tvrzi Štěměchy uskutečnila druhá akce k výroční 

otevření rozhledny na Mařence, nazvaná „Ve tvrzi to žije“ kde v průběhu 

celého dne mohli návštěvníci zhlédnout ukázky uměleckého kovářství, 

řezbářskou show, divadelní představení štěměšských ochotníků, vystoupení 

dětského pěveckého sboru ZUŠ Třebíč a souboru Bajdyš. Návštěvou akci 

poctil také hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Večer byl zakončen 

taneční zábavou se skupinou Balkán. 

    V srpnu 2022 byly před vchodem na obecní úřad a mateřskou školu 

instalovány nové smaltované cedule obecního úřadu, knihovny a mateřské 

školy. Zároveň obec obdržela i nové obecní prapory k vyvěšení před obecní 

úřad. 

    27.srpna 2022 byl na programu třetí díl oslav Mikroregionu Podhůří 

Mařenky, a to poutí na Mařenku se mší svatou v 10.00 hod. Hlavním 

celebrantem děkovné bohoslužby byl P. Tomáš Mikula z farnosti Předín, 

dalšími byli P. Jan Krbec z Rokytnice n. Rok. a P. Lubomír Řihák. Mši 

hudebně doprovázel sbor ROSA (Rokytnický Sbor Andělů), nechyběla 

krojovaná děvčata z Chlístova, která po mši rozdávala vyhládlým poutníkům 

sladké a voňavé koláčky napečené ženami z okolních obcí. Od 15.00 hod. 



 

 

následoval bohatý program na koupališti v Rokytnici n.R. zakončený taneční 

zábavou opět se skupinou Balkán. 

    V září zastupitelstvo obce schválilo vyhotovení projektové dokumentace na 

opravu rybníka Římov od firmy Koinvest s.r.o. Třebíč, která předložila 

nejvýhodnější nabídku, Smlouvu o svozu domovního odpadu s p.Martinem 

Ferklem na období 2023-2026, záměr pachtu pozemku – rybníka U sv.Jana na 

období 2023-2026 a také Smlouvu o dílo na vyhotovení digitálního 

povodňového plánu s firmou Envipartner s.r.o. Brno vč.oslovení 3 dodavatelů 

digitálního bezdrátového rozhlasu na předložení nabídky, z nichž 

nejvýhodnější předložila firma Elmik s.r.o. Valašské Meziříčí. Realizace 

digitálního rozhlasu se předpokládá na jaře 2023. 

    14.září 2022 navštívila Římov vnučka našeho rodáka Jana Šnofláka 

(4.5.1891-9.4.1954), který byl významným českým entomologem a 

pedagogem, věnoval se primárně blanokřídlým – lumčíkům a kutilkám a je po 

něm pojmenován jeden druh hmyzu. Jeho sbírka hmyzu je velmi cenná, 

zahrnuje cca 50 tisíc jedinců, primárně z Moravy. 

    16.září 2022 se v Římově na výjezdu z obce směrem Rokytnice n.R. stala 

další autonehoda s menším poškozením veřejného osvětlení, která se naštěstí 

také obešla bez zranění. 

    17.září proběhla na Vískách u kaple Narození panny Marie mše svatá. Ve 

stejný den uspořádal SDH Římov první ročník traktoriády a u rybníka U 

sv.Jana se uskutečnila svatba. 

    23.září 2022 proběhlo v kulturním domě tradiční vyřezávání dýní. 

    23.-24.září 2022 se uskutečnily komunální volby, v nichž občané volili 

nové sedmičlenné zastupitelstvo obce na další 4 roky. Z celkového počtu 355 

osob volilo pouze 172 občanů (48,45 %), z toho 2 hlasy byly neplatné: 

Rostislav Novák 162 hlasů, Jiří Rygl 144 hlasů, Vítězslav Bartík 140 hlasů, 

Miroslava Milostná 136 hlasů, Jan Hanzal 125 hlasů, Bc.Radim Baloun 125 

hlasů, ing. Pavel Klár 104 hlasy, Dagmar Froldová 77 hlasů. Starostou obce 



 

 

byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva 19.10.2022 zvolen Rostislav Novák 

a místostarostou Jiří Rygl. 

    24.září 2022 - Den pro obce z Mikroregionu Podhůří Mařenky na Březové! 

Čtvrtá akce k oslavám deseti let rozhledny na Mařence přilákala 670 

návštěvníků z Markvartic, Rokytnice, Štěměch, Římova, Chlístova, Čáslavic a 

Předína. Obyvatelům těchto obcí byl pro celou sobotu odpoledne vyhrazen 

Resort Březová. A počasí nás opět podrželo, stejně jako při minulých akcích. 

Pro účastníky z Římova bylo určeno 110 bezplatných lístků, které byly 

zájemci rozebrány. 

    V říjnu 2022 byla na půdách a v kotelně víceúčelové budovy provedena 

výměna a osazení nového osvětlení a 28.10.2022 - 10 let poté, co byla 

otevřena rozhledna na Mařence, se prostranství pod rozhlednou opět pořádně 

zaplnilo. Obyvatelé mikroregionu a přátelé této nádherné rozhledny stojící na 

nejvyšším kopci třebíčského okresu přišli této rozhledně popřát k jejím 10. 

narozeninám. A k těmto narozeninám dostala darem od obcí a kovářů z 

našeho mikroregionu sochu anděla, připomínající dívku Marianu a její 

pohnutý osud, podle které později toto místo dostalo své jméno. 

    Stejně jako na jaře, tak i na podzim se uskutečnil svoz nebezpečných 

odpadů a 2x ročně je obcí realizován svoz objemných odpadů. 

    Koncem října 2022 byla po pěti letech na Ministerstvo průmyslu a 

obchodu zaslána závěrečná zpráva vyhodnocení akce „Komplexní opatření ke 

snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy obce Římov“, kdy v roce 

2017 došlo k výměně 60 a doplnění další 17 světel za úsporné LED osvětlení a 

v roce 2020 o doplnění dalších 11 světel v lokalitě Za humny. Před realizací 

akce byla v r.2016 spotřeba elektrické energie na veřejném osvětlení v obci 

23.724 kWh a i přes doplnění dalších 28 světelných bodů se spotřeba 

el.energie v r.2022 snížila na 9.179 kWh a byla tak zaznamenána výrazná 

úspora obecního rozpočtu. Na Vískách proběhla také postupná výměna 

veřejného osvětlení za LED zdroje, a i zde byla zaznamenána velká úspora 

z 3.320 kWh v r.2016 na 844 kWh v r.2022. V uvedených letech také nebyla 

nutná žádná oprava světelných bodů veřejného osvětlení 



 

 

    Na zasedání zastupitelstva obce 10.11. byl schválen finanční příspěvek 

Římskokatolické farnosti Čáslavice na novou elektrifikaci kostela sv.Martina, 

pacht pozemku – rybníka U sv. Jana jedinému žadateli Miroslavu Balounovi 

z Římova, dále byl schválen prodej pozemku p.č.st.286 ZOD Čáslavice a 

návrhy smluv dodávek elektrické energie a plynu od firmy e.on od 1.1.2023, 

když 31.12.2022 skončila výhodná tříletá fixace cen energií. 

    24.listopadu 2022 proběhl na obci audit hospodaření z Kraje Vysočina 

s výsledkem bez závad.  

    Koncem listopadu byla zapůjčena plošina, ze které byly na vánoční stromy 

na návsi a před mateřskou školou instalovány LED světelné řetězy, na návsi 

byl postaven betlém s novými postavami Tří králů a na sloupy VO zavěšeny 

LED ozdoby. 

    V sobotu 3.12.2022 se uskutečnil již 12 ročník soutěžní ochutnávky o 

nejlepší ořechovku Římovský ořech 2022. Do soutěže se přihlásilo 14 vzorků 

ořechovky. Ochutnávali a zároveň i hodnotili všichni účastníci ochutnávky v 

počtu cca 25 účastníků. Po večeři a sečtení bodových ohodnocení bylo 

vyhlášení výsledků:    1. Milostná M., 2. Čurda J., 3. Froldová D. 

Nálada byla výborná. Pořadatelé se těší na další ročník a doufají, že se přihlásí 

i více vzorků a více porotců na ochutnávku ořechovky vyrobené v roce 2023. 

    5.-7.prosince 2022 pracovnice Katastrálního úřadu Třebíč na obecním 

úřadě seznamovaly občany Římova s provedenou revizí katastru nemovitostí a 

se zjištěnými skutečnostmi a nedostatky, které je potřeba odstranit. 

    6.prosince 2022 proběhl na obecním úřadě audit z firmy EKOKOM 

s výsledkem, že nebyly zjištěny nedostatky. 

    Na zasedání zastupitelstva obce 15.12.2022 bylo schváleno : podání 

žádosti o dotaci na kompostéry pro každé číslo popisné prostřednictvím firmy 

ESKO-T Třebíč; rozpočtové provizorium do vyhotovení rozpočtu na rok 

2023; návrh rozpočtu MŠ Římov na rok 2023;, návrh střednědobého 

rozpočtového výhledu MŠ Římov na období 2024-2025; návrh střednědobého 



 

 

rozpočtového výhledu obce Římov na období 2024-2025; prodej pozemku 

p.č.st.286 ZOD Čáslavice; záměr prodeje pozemků okolo bytového domu 

č.126; informace týkající se digitálního povodňového plánu; žádosti o 

poskytnutí finančních příspěvku na rok 2023 pro SDH Římov, HC Římov, 

Charitu Třebíč, Nemocnici Třebíč a Římskokatolickou farnost Čáslavice; 

dodatky k nájemním smlouvám na obecní byty v bytovém domě č.p.91 a 

pronájmy obecního majetku od 1.1.2023 : pronájem kulturního domu pro 

místní občany 2.500,-Kč + energie, pro cizí občany Kč 5.000,-- + energie, 

místní spolky pronájem za úhradu energií. Pronájem víceúčelového 

(Oranžového) hřiště Kč 300,--/rok/osobu pro místní občany, Kč 600,--

/rok/osobu pro cizí občany nebo poplatek Kč 80,-/hod. (děti do 18 let zdarma). 

Dále byl schválen termín setkání seniorů na 7.října 2023 (hudba Jan Nosek a 

Hermín Jireček) a termín hokejového plesu HC Římov 27.1.2024 (hudba 

Credit). 

    21.prosince 2022 se za zimního počastí, se sněhovou pokrývkou a teplotou 

-2°C uskutečnilo setkání u vánočního stromu. Nejdříve se svým proslovem 

vystoupil starosta obce a následovalo vystoupení dětí z mateřské školy. 

Přítomným občanům bylo nabídnuto svařené víno a čaj. 

    27.prosince 2022 zamluvila Obec Římov ve spolupráci s hokejisty HC 

Římov na 2 hodiny zimní stadion v Moravských Budějovicích. První hodina 

byla vyhrazena pro početné zájemce z řad rodičů a dětí a poté následovalo 

tradiční hokejové utkání ŽENATÍ:SVOBODNÍ s konečným výsledkem 5:5. 

    Oddíl stolního tenisu SK Římov připravil na 28.12.2022 turnaj ve 

stolním tenise, kterého se zúčastnilo 21 hráčů a celkovým vítězem se stal 

Michal Obůrka. 

    30.prosince 2022 se okolo 60 turistů vydalo za krásného slunného počasí 

z římovské návsi na tradiční předsilvestrovské setkání na Mařence. Účast byla 

v letošním roce sice nižší, ale atmosféra na vrcholu byla skvělá, lidé z různých 

vesnic se zase po čase setkali, diskutovali a ochutnávali různé domácí masné, 

tekuté, pečené a jiné výrobky. 



 

 

OBECNÍ LES 

    14.2.2022 obdržela obec dotaci ve výši 742.494,-Kč na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. 

    28.4.2022 proběhla v Římově veřejnosprávní kontrola z Krajského úřadu 

Kraje Vysočina na kontrolu skutečností pro poskytnutí finančního příspěvku 

na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese a na 

obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, která nezjistila 

žádné závady nebo porušení podmínek. 

    Na jaře 2022 byly v obecních lesích vysazeny následující dřeviny : Modřín 

opadavý 1.000 ks, jedle bělokorá 528 ks, smrk ztepilý 2.496 ks, javor klen 300 

ks, douglaska tisolistá 1.005 ks, dub letní 2.000 ks. Zároveň byly zhotoveny 

oplocenky o délce 905 m a provedeno drcení klestu na ploše necelých 2 ha. 

    25.5.2022 byla podána žádost o dotaci na obnovu, zajištění a výchovu 

lesních porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie v celkové výši Kč 

205.720,-. 

    15.7.2022 byla obdržena dotace 42.500,- Kč na základě žádosti z července 

2021 a 4.11.2022 dotace 171.506,- Kč na základě žádosti  z prosince 2021 na 

obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. 

    Na podzim bylo vysazeno 3.000 ks smrku ztepilého, 1.000 ks modřínu 

opadavého, 1.000 ks douglasky tisolisté a 150 ks javoru klen. Dále bylo 

provedeno drcení klesu na ploše 1,39 ha a v průběhu celého roku probíhala 

ochrana kultur proti buření. Na lesních pracích se podíleli především 

místostarosta Jiří Rygl, Radim Otáhal, Miroslav Otáhal a dále Bohumír 

Machovec, Jiří Kujal a Rostislav Novák. V letošním roce byla ukončena těžba 

dřeva po kůrovcové kalamitě. 

    13.12.2022 byla podána žádost o dotaci na obnovu, zajištění a výchovu 

lesních porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie v celkové výši Kč 

253.466,-. 



 

 

ZPRÁVA Z KIHOVNY 

    V naší knihovně bylo za tento rok registrováno 30 čtenářů, z toho 6 

mladších 15 let. Knihovnu navštívilo 244 návštěvníků, kteří si vypůjčili 

celkem 614 knih. Z toho 567 titulů krásné literatury pro dospělé, 31 titulů 

krásné literatury pro děti a 16 titulů naučné literatury pro dospělé. Oproti 

minulému roku tak došlo k mírnému zvýšení jak návštěvnosti, tak výpůjček. 

    Výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč proběhl 1x a do naší 

knihovny tak přibylo 80 titulů různých žánrů. 

    Z příspěvku Obecního úřadu 3200,- Kč se letos podařilo koupit 23 nových 

knih, čímž se zvýšil náš knihovní fond na 1648 svazků. I nadále je tedy z čeho 

vybírat a proto, když budete mít ve svém volném čase chuť, můžete naši 

knihovnu navštívit. Výpůjční doba je stejná, každé pondělí od 15.00 do 17.00 

hodin. Budu se na Vás těšit. 

                                                                          Knihovnice Dana Dvořáčková 

 

ROK S PÍSNIČKOU                                                                                    

ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ŘÍMOV ZA ROK 2022 

    Motto naší školky pro školní rok 2021/2022: „Víte, kde se máme rádi a kde 

jsme dobří kamarádi?  V naší školce, školičce, máme se jak v písničce. „Děti 

se vždy moc těší do školky na kluky a na holky. Můžou si spolu hrát, můžou 

zpívat, cvičit a malovat….ano a je tomu tak a my ve školce si toho moc 

vážíme  a snažíme se děti stále něčím novým překvapovat, necháme je 

objevovat, pomáháme jim se  zdokonalovat,  ale dáváme jim i  prostor si  

představovat a snít… 

    Každé téma ve školce během roku provází písnička, básnička, pracovní 

činnost, názorná ukázka, výrobek, hry u stolečku a volné hry na koberci – to 

vše je zabaleno do velké dávky motivace a nadšení paní učitelky pro dané 

téma…. 



 

 

    Rok 2022 je už opět plný aktivit bez omezení – organizujeme tedy pro děti 

a rodiče drakiádu, cyklovýlet na Mařenku, tvoření, loučení předškoláků a 

spaní v MŠ. „Miniškoličku“ v ZŠ Čáslavicích pro předškolní děti, kde se 

seznamují s prostředím školy a budoucí paní učitelkou. Vystupujeme také na 

obecních akcích jako je vánoční setkání u stromu, vítání občánků a setkání 

seniorů. Ve školce nás navštívila Martina Novotná se svým programem 

„Gram pohybu“, mikulášská družina, pan Hladík se svou muzikoterapií, 

studentky pedagogické školy v Jihlavě se svým programem „Zdravý životní 

styl“, spisovatelka Marie Špačková se svými knihami s pohádkami 

z Vysočiny, Zdravá pětka se svým zdravým programem o potravinách, nprap. 

Roman Hlouch se svým policejním programem a paní Blažková s programem 

„U maminky v bříšku“. A také jezdíme po různých divadlech a vzdělávacích 

programech nejčastěji v Třebíči, např. Muzeum Třebíč, Centrum tradiční 

lidové kultury, ZOO koutek v DDM Třebíč, Labyrint, pohádková cesta, 

dopravní hřiště a divadlo Pasáž, ale také Horácké divadlo Jihlava, kde jsme 

zhlédli inscenaci „O Perníčkovi“. Naším největším výletem byl výlet na 

Baliny, kde jsme absolvovali program o lese spolu s MŠ Rokytnice nad 

Rokytnou. 

    V roce 2022 odešla paní učitelka a školní asistent v jedné osobě na 

mateřskou dovolenou a nahradila ji Bc. Monika Konvalinková, která se však 

po zapracování posunula na místo učitelky a nahradila tak bývalou paní 

učitelku, která dala výpověď. V roce 2022 u nás také pracovala na krátkou 

dobu Jana Šplíchalová jako učitelka na překrývání a školní asistent, která nyní 

pracuje už jinde a kterou nahradila Adélka Buličková. Nynější pracovní 

složení MŠ Římov: 

 

Jana Báňová DiS – ředitelka 

Bc. Monika Konvalinková – učitelka 

Adéla Buličková – učitelka na překryv a školní asistent  

Jana Krejčová – školnice a pracovnice obchodního provozu  



 

 

    K 31.8. 2022 odešlo do školy 7 dětí. Jeden chlapec navštěvuje ZŠ a MŠ 

Rokytnice nad Rokytnou, 2 dívky navštěvují ZŠ a MŠ Stařeč a ostatní děti (1 

chlapec a 3 dívky) odešly do ZŠ a MŠ Čáslavice.  

    K 1.9.2022 jsme přijali 4 děti: 3 chlapce a 1 dívku. Stále přijímáme i děti 

z okolních vesnic, ale zájem bohužel ubývá, je to dáno vybudováním nových 

tříd v MŠ v okolí.  Kapacita naší školky je 18 dětí. Zápis probíhá vždy 

v květnu a dozvíte se o něm s měsíčním předstihem na stránkách obce a 

veřejné vývěsce.  

Velmi děkujeme za vaši přízeň a podporu a těšíme se na shledání s vámi 

v roce 2023. 

 

 

 



 

 

ŘÍMOVSKÝ OKENNÍ ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

    V adventním období od 1. do 24. 12. se v Římově podařilo zorganizovat 

rozsvěcování světelných čísel ve 24 oknech římovských domečků. První číslo, 

tedy jednička, se rozsvítila 1. 12. v budově č.p. 1, kterou se pyšnily děti 

v mateřské škole, další čísla svítila v oknech římovských domácností, které se 

do akce zapojily, poslední číslo – 24 se symbolicky rozsvítilo u jesliček na 

návsi. Zájem o výrobu čísla a jeho následné rozsvěcování ve svém okně byl 

velký a tak brzy našla jednotlivá čísla své „světlušky“, které se zhostily svého 

úkolu s náležitým nasazením a patří jim poděkování. Stejně tak bylo milé 

pozorovat, že děti, ale i dospělí, z Římova a Vísek podnikají procházky za 

účelem nalezení již rozsvícených čísel. O Štědrém dnu u jesliček mohli najít 

malí i větší hledači světýlek drobné dárečky, z nichž některé byly ručně 

vyrobeny, za což patří díky paní Olivové a Nahodilové. Na spoustě míst 

v Římově byly umístěny doprovodné aktivity s vánoční tématikou pro 

zpříjemnění adventních procházek nejen rodin s dětmi. Pozorní hledači se tak 

mohli seznámit s různými vánočními tradicemi, vč. věštění ze 7 hrnečků, a 

dále se zabavit kamínkovými aktivitami, úkoly s vánoční tématikou, zdobením 

stromečku kuličkami atd. 

 

Za všechny zúčastněné ŘÍMOV DĚTEM 

A co je to „ŘÍMOV DĚTEM“?  

    V Římově se dlouho ví, že děti jsou naše budoucnost, za což bezpochyby 

mluví v minulosti uspořádané akce, např. karnevaly, dětské dny, vyřezávání 

dýní, cvičení dětí v KD (ať již OÚ Římov nebo SDH Římov či dalšími). 

Cílem tohoto neformálního uskupení „Římov dětem“ je využít energii a elán 

maminek/rodičů dětí předškolního a školního věku ve prospěch našich 

občánků a občanů k drobným zábavným/vzdělávacím aktivitám a akcím 

především pro děti či napomoci při práci již zavedeného. Samozřejmě je nutné 

zmínit, že tato iniciativa pokorně navazuje na kus odvedené práce rodičů, 

kterým třeba děti již dospěly.  



 

 

RODINNÉ ODPOLEDNE S POHÁDKOVOU CESTOU 

    11.6. se ke Dni dětí konal v Římově program pro děti nazvaný Rodinné 

odpoledne s pohádkovou cestou.  

    Začátek a registrace na pohádkovou cestu byl ve 13 hodin u kapličky. Poté 

se děti a jejich rodiče vydali na cestu okolo Holého mlýna, kde na stanovištích 

na ně čekali Králíci z klobouku, Jeníček a Mařenka, babičky kořenářky, dvě 

princezny, tlupa indiánů, vodník a další pohádkové bytosti. 

    Po pohádkové cestě jsme se sešli na hřišti mateřské školky, kde děti dostaly 

odměny. A čekala na ně malá stanoviště v čele s Tomem Sobotkou a jeho 

hudebními nástroji, navlékání korálek, zdobení perníčků, zbraně a štíty od 

želv Ninja. 

    Celou akci jsme ukončili hasičskou pěnou, kterou nám zajistili a pomohli 

uspořádat jednak naši hasiči a pak hasiči z Lesonic. 

    Moc Vám všem děkujeme za přízeň, hojnou účast a už teď se na Vás a Vaše 

děti těšíme na dalších akcích. 

     Za organizátory Jana Belvončíková DiS. 

 



 

 

1. ŘÍMOVSKÁ TRAKTORIÁDA 

17.9. 2022 SDH Římov pořádal 1. Římovskou traktoriádu. Nápad 

uskutečnit traktoriádu v Římově vznikl tím, že po naší vísce se prohání plno 

krásně naleštěných samohybů domácí výroby, co si sami kutilové sestrojili. 

Jsou zde i nádherné traktory s příslušenstvím tovární výroby různých značek a 

velikostí. Tak nás napadla myšlenka také v Římově uskutečnit traktoriádu 

nejen pro místní, ale i pro sousední traktoristy a příznivce techniky z okolí. 

Ptal jsem se místních řidičů, jestli by na traktoriádu v Římově přijeli se svými 

traktory a bez váhání mi řekli, že se určitě rádi zúčastní.  S hasiči jsme se 

domluvili že 1. Římovskou traktoriádu uspořádáme 17.9.2022. Ozvučení a 

uvádění celé akce se perfektně zhostil Karel Milostný. Naši hasiči Dominik a 

David Eliášovi uvařili vynikající jídla jako: hovězí guláš, bramboráky, 

klobásy, párky v rohlíku, hranolky. Na Římovskou traktoriádu se sjelo celkem 

50 strojů z širokého okolí, z toho 24 traktorů z Římova. Každý zúčastněný 

traktorista dostal pamětní otvírák na pivo a samolepku z Římovské traktoriády 

s logem traktoru sponzora traktoriády. Nejvzdálenější traktorista se Zetorem 

25 přijel pan Martin Havelka ze Škrdlovic u Žďáru nad Sázavou, který je 

zapsán v knize rekordů. Se svým traktorem jel po vlastní ose do Švédska. 

Traktoristi se zúčastnili soutěží o hodnotné ceny. Stavění pneumatiky 

traktorem na čas, o kterou byl velký zájem, bez menších problémů vyhrál 

Marián Klika se svým Zetorem 7011. Další soutěž byla slalom mezi 

pneumatikami na zpátečku a jízdou po předu na čas. Traktoristé také mezi 

sebou hlasovali o 3 nejhezčí traktory a malotraktory. Řidiči vystavených strojů 

se pochlubili svojí technikou, vyměnili si rady, vychytávky atd… Diváci měli 

slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny a čekali na ně soutěže v hodu 

prázdným sudem od piva do dálky pro muže i ženy, přetahování traktoru 

lidskou silou. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše nejmenší děti, na 

které čekalo také plno soutěží o sladké odměny. Diváci si mohli prohlédnout i 

sednout do traktorů. Traktory byly pěkně seřazené podle velikostí 

malotraktory a traktory. Ve 14 hodin náš uvaděč Karel Milostný vyhlásil 

začátek spanilé jízdy a Římovem se rozburácely motory traktorů. První jel 

obecní traktor s obecní vlajkou, který vedl celou spanilou jízdu. Za ním jel 

traktor s hasičskou vlajkou SDH Římov, dále všechny malotraktory a traktory. 



 

 

Pro diváky to byla hezká podívaná na krásně naleštěné traktory. Lidé čekali na 

traktoristy i cestou kde spanilá jízda probíhala. Po návratu   se zase všichni 

zařadili zpátky do řad a vystavili pro diváky svoje stroje. Pro děti jezdil po vsi 

malotraktor s vlečkou, kde si posedali na balíky slámy a projeli se obcí. Zájem 

dětí o jízdu byl veliký. Traktoristům i divákům se naše traktoriádu moc líbila a 

už se ptali, kdy bude další ročník. 

3.6.2023 se na Vás budeme těšit s 2. ročníkem Římovské traktoriády. 

Poděkování za tuto akci patří těmto lidem, bez kterých by to nešlo: 

Karel Milostný st., SDH Římov, obec Římov, občané Římova 

 

Hlavní poděkování patří také našim sponzorům: 
OBEC ŘÍMOV, PVP CHROMÝ – výroba ponožek, FOR YOU – jazyková škola 

v Třebíči, ZOD ČÁSLAVICE – zemědělské družstvo, AGROSERVIS ŠÁLEK s.r.o.- 

výroba a prodej zem. Techniky, AGROPA GROUP – prodej zemědělské techniky, 

AGRO TRNAVA – prodej zem. Techniky, RADOMÍR FŇUKAL – autoservis Střítež, 

KAREL NOVÁK ML., MANN + HUMMEL – výroba filtračních systémů, KOUPÍM 

DŘEVO s.r.o. - prodej štípaného dřeva 

                              Tomáš Obůrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH ŘÍMOV  



 

 

SDH Římov 

Náš sbor čítá k dnešnímu dni 37 členů z toho je 6 žen. 

    V roce 2022 jsme se zúčastnili se soutěžním družstvem 11 závodů,  z toho 7 

nočních a 4 denních. Snažíme se o co nejlepší výsledky a dobře reprezentovat 

jak náš hasičský sbor v Římově, tak i naší obec.  Někdy je to dost těžké, když 

máme hodně zastaralý a pomalý stroj. Z letošních soutěží jsme dovezli celkem 

3 poháry.   

    26. února proběhl v naší obci tradiční masopustní průvod. Akce je velmi 

oblíbená a s velkou účastí masek. Tuto tradici každoročně pořádají hasiči ve 

spolupráci s obecním úřadem. Poděkování patří jak organizátorům akce, tak i 

všem lidem, kteří za masky chodí a vyrábějí si každý rok nové úžasné 

kostýmy. 

    11. dubna proběhla brigáda na prořezání stromů kolem potoka u 

oranžového hřiště, které vadily svému okolí. 

    8. května jsme při příležitosti svátku svatého Floriána patrona hasičů měli 

den otevřených dveří hasičské zbrojnice. Zde bylo vystaveno vybavení hasičů 

a pro děti připravené omalovánky. Všem patří poděkování, kdo se na přípravě 

zúčastnili. 

    29. května se naše soutěžní družstvo zúčastnilo Oblastního kola v 

Markvarticích, kde skončilo na pěkném 3. místě. 

    4. června byli v Římově rodáci, kde jsme se zúčastnili průvodu obcí v 

hojném počtu ve vycházkových i zásahových oblecích. Odpoledne byla pro 

veřejnost otevřená hasičská zbrojnice, kde si mohli lidé prohlédnout naši 

techniku, hasičské fotografie a hasičskou kroniku v elektronické podobě 

    11. června jsme pomáhali maminkám s organizací dětského dne s 

pohádkovou cestou, kterou jsme zakončili na louce pěnou pro děti s pomocí 

hasičů z Lesonic, kterým patří velké poděkování. 



 

 

    26. června soutěžní družstvo jelo na noční závody do Vranína. 

    2.července proběhla v Mastníku denní soutěž, odkud naší hasiči dovezli 4. 

místo a putovního super šneka za nejslabší stroj na soutěžích. 

    16.července jsme byli na nočních závodech v Přibyslavicích, kde jsme 

skončili na 7. místě. 

    22. července se soutěžní družstvo zúčastnilo nočních závodů 

v Častohosticích. 

    6. srpna oslavil své kulaté jubileum 80 let náš člen pan Jaromír Pecka.  

    12. srpna jsme pogratulovali našemu dlouholetému a stále aktivnímu 

členovi panu Radomíru Trnkovi k 60. narozeninám. 

    12. srpna proběhla noční hasičská soutěž v Mikulovicích u Znojma, kde 

jsme skončili na 15. místě. 

    27.srpna u příležitosti oslav 10.výročí postavení rozhledny na hoře 

Mařence hasiči zabezpečili dopravu pro naše seniory pod horu Mařenku. 

V tento den jsme se také zúčastnili svěcení nové hasičárny a nového 

dopravního automobilu Ford v Babicích. 

    28. srpna jsme jeli pro okrasné dýně na vyřezávání do Suchohrdel u 

Miroslavi, kde na nás čekalo nemilé překvapení. Při příjezdu na místo jsme 

zjistili, že u nich už několik dní prší. Majitel nás ještě dovedl po polní cestě asi 

2 km daleko na rozmáčené pole s bahnem a odjel domů. Asi si dovedete 

všichni představit, jak to muselo vypadat a jak se dodávka chovala v takových 

podmínkách. I to naše hasiče neodradilo a sbírali jsme dýně z bahnitého pole, 

ze kterého jsme je nosili do auta. Naše hasičky měly v dešti krásné 

nepromokavé obleky z pytlů na odpadky, které jsme koupili cestou. Po 

naložení do auta, jsme všichni tlačili naši dodávku z polní cesty až ven. Po 

náročném vyjetí z bojových podmínek, které trvalo asi 2 hodiny, jsme všichni 

byli od bahna od hlavy až k patě a jeli zpátky domů. Co bychom pro naše děti 



 

 

neudělali že?  Všem, kteří se zúčastnili této krásné výpravy za dobrodružstvím 

a nezapomenutelným zážitkem děkujeme. 

    3. září se konala noční soutěž v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde jsme 

skončili na 9. místě. 

    7. září v dopoledních hodinách   byl ohlášen požár lesa v Římově, který se 

ukázal jako planý poplach. Tímto planým poplachem, jsme aspoň zjistili že 

jsme schopni vyjet i v dopoledních hodinách díky řidiči i hasičům v penzi, 

kteří můžou dopoledne přiběhnout k hasičárně, i když ostatní lidé jsou v práci. 

    9. září jsme se zúčastnili nočních závodu v Jemnici a obsadili 11. místo. 

    10. září proběhla v Bolíkovicích Okrsková soutěž, kde naše soutěžní 

družstvo nenašlo své přemožitele a vyhrálo krásné 1. místo. 

    10. září jsme se také zúčastnili nočních závodů v Krasonicích a skončili na 

16. místě 

    17. září jsme pořádali 1. Římovskou traktoriádu. Přijelo celkem 50 strojů z 

širokého okolí. Jen z Římova se zúčastnilo 24 strojů. Pro traktoristy byly 

připravené soutěže jako stavění pneumatiky traktorem, slalom mezi 

pneumatikami na zpátečku a jízdou v před. Pro diváky byly soutěže házení 

sudem do dálky nebo přetahování traktoru lidskou silou. Všechny vstupenky 

byly slosovatelné o ceny. I když nám počasí moc nepřálo, tak se akce vydařila. 

Velké poděkování za organizaci a pomoc s traktoriádou patří všem hasičům, 

obecnímu úřadu, Karlovi Milostnému za uvádění traktoriádu, a obyvatelům 

Římova, kteří nám pomáhali. Také velké poděkování patří všem sponzorům, 

kteří nám poskytli hodnotné ceny do soutěží. Celkem jsme měli 12 sponzorů 

této akce. 

    23. září se pro děti uskutečnilo vyřezávání dýní v kulturáku, za které patří 

velké poděkování našim hasičkám za přípravu a organizaci. 



 

 

    12. listopadu jsme pořádali tradiční pouťovou zábavu se skupinou 

Dimenze. Za přípravu, organizaci zábavy a ceny do tomboly Všem děkujeme. 

Toto je naše 2. největší akce, díky které máme příjem do hasičské pokladny. 

    17. prosince naše soutěžní družstvo jelo na mrazivou Vánoční soutěž v 

Budíkovicích, kde obsadilo 6. místo. 

    V průběhu roku jsme prováděli pravidelnou údržbu a kontrolu techniky. Pro 

soutěžní družstvo jsme nechali vyrobit novou hasičskou základnu. 

    Na závěr bych rád poděkoval všem hasičům za účast na brigádách, údržbu 

techniky, hasičských i kulturních akcí v Římově. Dále bych rád také 

poděkoval za dobrou spolupráci a podporu obce Římov, hlavně panu 

starostovi Rostislavu Novákovi. 

            Tomáš Obůrka, velitel SDH ŘÍMOV 

 

 



 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SK ŘÍMOV ZA ROK 2022 

Tabulka sezóny 2022/2023 po odehrání podzimní části                             

SK Římov „A“ – I . třída 

 

Tabulka sezóny 2022/2023 po odehrání podzimní části                   

SK Římov „B“ – II . třída 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka sezóny 2022/2023 po odehrání podzimní části                   

SK Římov „C“ – III . třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V loňském roce naše „A“ družstvo bojovalo již několikátým rokem 

v nejvyšší okresní třídě a i přes velkou bojovnost nakonec obsadili poslední 9. 

místo. Na posledním místě skončilo také družstvo „C“, které hrálo IV. třídu. 

Nejlépe se dařilo družstvu „B“, které ve III. třídě obsadilo 2. místo. Díky 

velkému množství nově přihlášených družstev do soutěže, vedení svazu 

posunulo naše „B“ a „C“ družstva do vyšších tříd a družstvu „A“ bylo 

umožněno zůstat v nejvyšší okresní třídě. Umístění jednotlivých družstev po 

odehrání podzimní části je vidět v přiložených tabulkách. SK Římov „A“ hraje 

nejvyšší okresní soutěž - I. třídu, SK Římov „B“ hraje II. třídu a SK Římov 

„C“ hraje III. třídu. 

Základní sestava SK Římov „A“ je: Rostislav Novák, Josef Stručovský, Ivan 

Piálek ml. a Pavel Dufek. V případě potřeby nastupuje Lukáš Stručovský. 



 

 

    Za SK Římov „B“ nastupují Michal Obůrka, Aleš Diviš, Radim Otáhal, 

Ondřej Otáhal, Lukáš Stručovský a nová posila a člen SK Daniel Gál.  

Za SK Římov „C“ nastupují Martin Nahodil, Alena Stručovská, Karel 

Milostný st., Stanislav Hobza, Kryštof Nahodil, Martin Nahodil ml., Radim 

Otáhal, Vladimír Steinochr. 

    V pondělí 28. prosince se uskutečnil již 10. ročník turnaje ve stolním tenise, 

kterého se zúčastnilo 21 římovských hráčů. Po zápasech ve skupinách 

následovaly vyřazovací zápasy. V nádherném finále zvítězil již potřetí v řadě 

M. Obůrka nad R. Novákem 3:2 na sety a získal tak vysněný zlatý hattrick. Na 

3. místě se umístil P. Dufek. 

 

                        Ondřej Otáhal, Aleš Diviš 

 

 



 

 

TRADIČNÍ TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC 2022 

 

    Dne 3. září 2022 se konal tradiční turnaj v nohejbalu trojic na Oranžovém 

hřišti. Byl to již 15. ročník a hráči se tradičně rozlosovali do jednotlivých 

družstev. Poprvé od roku 2018 se dostavili obhájci loňského ročníku v 

kompletním složení a tudíž, podle pravidel turnaje nebyli zařazeni do losu s 

ostatními hráči. Zbytek hráčů se rozlosoval do náhodných trojic, ve které byl 

vždy podle výkonosti nalosován jeden smečař, nahrávač a polař. Letošního 

ročníku se zúčastnilo 26 hráčů, kteří se rozlosovali do osmi týmů a dvou 

skupin. V obou skupinách se hrálo systémem každý s každým. Po odehrání 

základních skupin následovalo klasické playoff, ze kterého se do finále dostali 

obhájci loňského ročníku a tým Římovští dravci, kterým se podařilo porazit 

obhájce a po delší pauze opět navrátit putovní pohár do Římova. Byl to jeden 

z nejpovedenějších turnajů za poslední roky, o čemž svědčilo nadšení všech 

zúčastněných hráčů. Hrálo se ve velké pohodě a skvělé atmosféře. Velké díky 

tak patří všem sponzorům, kteří umožnili tento turnaj, zejména paní 

Otáhalové, která kromě tradičních koláčků, připravila pro hráče pečené 

králíky a nutrii a také panu Pokornému, který pomohl organizátorům s 

chystáním a vyřešil drobné nesnáze s výčepem. Organizátoři tak děkují všem 

zúčastněným, jak hráčům, tak divákům a už teď plánují a těší se na další 

ročník.  

 

Konečné pořadí:   

1. místo – Ondřej Otáhal, Jaroslav Kurtin, Tomáš Svoboda  

2. místo – Miroslav Ježek, Michal Příhoda, Aleš Vacek  

3. místo – Marek Žampa, Martin Nahodil, František Rimeš  

4. místo – Martin Zeman, Petr Chalupník, Jan Denner, Tomáš Hudeček  

5. místo – Martin Vlach, Tomáš Vošmera, Jaroslav Rygl  

6. místo – Tomáš Pokorný, Marek Krotký, Petr Hrobský, Lukáš Krul  

7. místo – Zbyněk Rosa, Zbyněk Křivka, Vladimír Steinochr  

8. místo – Kamil Filipský, Miroslav Otáhal, Tomáš Jelínek 

 

 Ondřej Otáhal 



 

 

HC ŘÍMOV 

    Hokejový tým HC Římov ve své páté sezóně 2021/2022 skončil v základní 

části na celkovém 9. místě s 21 body. V této sezoně byly týmy rozděleny do 

dvou skupin oproti minulým třem skupinám. Náš hokejový klub odehrál 15 

zápasů v základní části MĚSTSKÉ HOBBY LIGY, která čítala celkem 16 

týmů. Po základní části na nás začátkem roku 2022 čekalo Play-out, ve kterém 

jsme odehráli 7 zápasů a umístili se tak na celkovém 4. místě s 15 body. 

Nejproduktivnějšími hráči této sezony byli: J. Čurda ml. s 25 góly a 15 

asistencemi, P. Novák s 19 góly a 16 asistencemi, M. Linhart s 13 góly a 10 

asistencemi. V sobotu 2. dubna proběhlo v novém zázemí KD ukončení 

sezóny, kterého se zúčastnili i nejvěrnější fanoušci. Za mírného sněžení se na 

ohni opékalo sele a v útrobách KD točil zlatavý mok.    

 

 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Před naším vstupem do šesté sezóny 2022/23 v Moravských Budějovicích se 

opět měnilo vedení ligy i systém hry. Městskou ligu si pod křídla vzal sám 

provozovatel městského zimního stadionu v Moravských Budějovicích. 

Uspořádání týmů do tří hlavních skupin si po horlivých diskuzích odhlasovali 

sami zástupci týmů. Náš tým byl zaregistrován do 3. ligy společně s dalšími 9 

týmy. Systém zápasů byl tedy opět zvolen dvoukolově a po základní části se 

prvních 8 týmů mohlo těšit na Play-off. HC Římov vstoupil do nové sezony 

již 17. září 2022 a to vítězně. Další zápasy sezony se nesly v duchu 

nestabilních výkonů, které zapříčinila i větší marodka týmu. Náš tým se 

koncem roku 2022 pohyboval v polovině tabulky základní části a jeho jasným 

cílem byl vstup do Play-off. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, 

fanouškům a sponzorům. Uvidíme se v roce 2023! 

                               Za HC Římov z.s. Radim Baloun 

 



 

 

POHYB OBYVATEL V OBCI V ROCE 2022 

 

Počet obyvatel k 31.12.2022: 425, z toho 209 mužů a 216 žen. 

Průměrný věk: 43,62 let. 

 

 

Do Římova se k trvalému pobytu přihlásilo 7 občanů, z trvalého pobytu bylo 

odhlášeno 17 občanů. 

 

 

Narozené děti v r. 2022: 

 

Bobek Mikuláš   18.8.2022  Římov 130 

Pecka Matěj  17.12.2022  Římov 76 

  

 

Sňatek uzavřeli: 

 

20.8.2022  Klára Píšková a Kamil Pospíchal  Římov 123 

17.9.2022  Martina Grublová a Lukáš Jelínek  Římov 1 

  

 

V roce 2022 zemřeli: 

 

03.03.2022        Miroslav Otáhal      ve věku 67 let     Římov 116 

25.07.2022      Jiřina Kujalová         ve věku 84 let        Římov 91 

29.10.2022    Marie Trojanová      ve věku 73 let    Římov 51 

08.11.2022      Karel Bobek         ve věku 92 let          Římov 125 

13.12.2022   Josef Bobek        ve věku 90 let         Římov 20 

15.12.2022   Jiří Kujal         ve věku 62 let         Římov 91 

 

 



 

 

NOVÁ ZÁVLAHA 

    V k.ú. Římov byla v době od června 1974 do června 1976 prováděna stavba 

závlahové nádrže. Investorem bylo JZD Římov, dodavatelem Meliorační 

družstvo Moravské Budějovice, projekt vypracovalo MD Moravské 

Budějovice.  

    Při místním šetření 15.června 1976, konaném za účelem uvedení stavby do 

trvalého provozu bylo zjištěno, že akce byla povolena dne 21.8.1974. V rámci 

projektu byla provedena nádrž o ploše 3,74 ha při stálém nadržení, při max. 

nadržení 4,14 ha, obsahu 135.911 m3, délka hráze 130 m, max. výška 8,3 m. 

    Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné fotografie z průběhu 

výstavby rybníka a také původního stavu před výstavbou, rádi bychom 

požádali občany, jestliže tyto fotografie vlastní, zdali by je mohli zapůjčit 

k ofocení a zveřejnění na internetových stránkách obce ve fotogalerii 

Dobových fotografií.  

    Zastupitelstvo obce Římov v roce 2008 schválilo záměr odkoupení, a v r. 

2009 schválilo koupi pozemků pod rybníkem ve vlastnictví 20 soukromých 

osob a jednoho pozemku ve vlastnictví Lesů ČR. Vlastníci pozemků tehdy 

vyjádřili názor, že pozemky prodají jedině a pouze obci Římov, což se také 

během let 2010-2011 stalo a obec se stala vlastníkem všech pozemků. 

Mezitím probíhala jednání se Zemědělskou vodohospodářskou správou 

(ZVHS) Třebíč o převodu rybníka (jako stavby) na obec Římov. Vzhledem 

k tomu, že ZVHS byla mezitím zrušena, došlo k soudnímu jednání o určení 

vlastnictví stavby s Ministerstvem zemědělství, které však pro obec nebylo 

rozsudky soudu v r. 2014 a 2016 úspěšné.  

    10.července 2017 absolvoval starosta obce Rostislav Novák schůzku na 

Ministerstvu zemědělství v Praze, po které následovala celá řada jednání o 

možnosti převodu vodního díla, hráze na obec Římov. Po dalších více než 4 

letech, kdy se na Ministerstvu zemědělství vystřídali 4 ministři a po revizi 

majetku na Ministerstvu zemědělství byla vodní nádrž převedena na Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, který nejdříve musel nabídnout 



 

 

majetek k prodeji možným zájemcům ze stran státních institucí a následně 

podala v září 2021 žádost o bezplatný převod obec Římov. V prosinci 2021 

zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 

práva na vodní plochu-rybník Nová závlaha a právní účinky zápisu nabyla 

smlouva 17.března 2022. Během roku 2023 se bude připravovat projekt na 

opravu a odbahnění rybníka tak, aby mohl být předložen k žádosti o dotace, 

bez kterých tato akce nemůže být realizována a záleží také na tom, kdy a jaké 

dotace budou vypsány. 

 



 

 

MIG 15 

V sedmdesátých a osmdesátých letech začala v některých obcích 

taková móda, že se dávala vyřazená vojenská letadla, hlavně MIG 15 ke 

školám, školkám a také na náves. Rovněž u nás v Římově byl zájem o 

dovezení tohoto letadla, velkým aktérem takových akcí byl František Vodička, 

který v té době dělal předsedu Národní fronty, byl to asi rok 1983, Jan Škrdla, 

který v té době dělal předsedu KSČ v Římově a František Trnka z č.53, který 

byl v Občanském výboru v Římově. Tito navštívili Jindřicha Kratochvíla, 

který byl vojákem z povolání v Havlíčkovém Brodě, jestli by nesehnal 

vyřazené letadlo. Letadlo tam měli a chtěli se ho zbavit, Jindra to všechno 

domluvil a zařídil na určitý den, kdy se má pro letadlo přijet.  

Bohumil Bazala, který v té době dělal předsedu MNV v Římově a jinak 

pracoval jako nákupčí v Pozemních stavbách v Třebíči, zařídil prodlouženého 

trambusa na převoz letadla. Vodička byl za mnou v dílně, abych připravil 

nářadí, že se budou muset odmontovat křídla, a tak se vyjelo do Havlíčkova 

Brodu. Škrdla řídil, Vodička, já a taky šikovný kluk Vláďa Pecka z č.93, 

přijeli jsme ke kasárnám, kde nás poslali do autoparku, na strážnici otevřeli 

závoru a ukázali nám, kde stálo letadlo. 

 Na první pohled to nevypadalo dobře, letadlo bylo shozené 

z podstavce, bylo ulomené přední kolo, předek ležel na zemi, museli jsme se 

dostat prosekáním otvorů k čepům křídel, pilkou na železo uřezat potrubí 

k nádržím, uřezat a usekat táhla ke směrovkám v křídlech, a to nejhorší nás 

ještě čekalo, vyrazit čepy na držácích křídel. Museli jsme to pozvednout 

zvedákem a začali jsme vyrážet čepy, které měly průměr asi 6 cm, měli jsme 

s sebou různé vyrážeče, těžké kladivo a palici, bušili jsme do toho jak o život, 

ale bylo to marné, bylo potřeba to víc pozvednout, aby se uvolnil tlak na čepy. 

Přišel tam za námi nějaký rotmistr, říkali jsme mu, za jakým účelem tam jsme, 

takže nám pošle jeřáb. Bylo to někdy v červnu a udělalo se veliké teplo, 

chvátali jsme, abychom to měli rozmontované, než přijede prodloužený 

valník, přijel jeřáb, trochu nám letadlo pozvedl, tak jsme vyráželi čepy po 

milimetrech. Okolo druhé hodiny přijel řidič se závozníkem s trambusem 



 

 

a prodlouženým valníkem, akorát jsme to stihli rozmontovat, už tam nebyl 

motor, tak to bylo o něco lehčí, začali jsme nakládat trup a křídla a ono se to 

tam nemohlo vejít, tak se to asi dvakrát překládalo. Ocas trupu byl hodně 

vysoký, a ještě nahoře u ocasu byl držák, který čněl dopředu na anténu, řidič 

se závozníkem se domlouvali, kudy pojedou přes Jihlavu, aby se vyhnuli 

trolejím. Tak se konečně vyjelo, ale co se ještě nestalo – jak projížděli kolem 

strážnice, tak ocasem chytili za telefonní kabel, vytrhla se konzole s kusem zdi 

a kabel se přetrhl, řidič zastavil, ale pozdě. Ze strážnice vyběhl nějaký dozorce 

a začal na nás řvát, že je to obrovský průser, že to musí zavolat na divizi. 

Vodička – starý diplomat dozorčího zmákl, tak že trochu polevil a zvýšením 

hlasem zakřičel „Jeďte pryč ať vás tady nevidím“ – tak se vyjelo. Šťastně se 

dojelo do Římova do objektu družstva, v Želetavě byl domluvený jeřáb, který 

přijel a trup s křídly se složil v objektech nad váhu. Uplynuly skoro dva 

měsíce, představitelé obce se zřejmě nemohli domluvit, kam se letadlo umístí 

– původně mělo stát na školním pozemku před školou nebo na dětském 

hřišťátku. Vodička přišel do dílny, že se letadlo postaví k rybníku. 

Nakladačem jsme pracně naložili trup a křídla na dvoukolovou káru a převezli 

k rybníku u objektů, osoustružil jsem čepy na křídla, by to šlo lépe napojit, 

pomocí nakladače jsme pracně napojovali křídla na trup, bez jakéhokoliv 

podstavce stálo letadlo na zemi, akorát se předek podložil nějakým dřevem. 

To bylo něco pro děti, letadlo prolézaly, taky se mnozí u něho zastavovali, 

fotili se tam i cizí lidé s dětmi a prohlíželi si to. Ale jak se říká všechno dobré 

je k něčemu špatné – kluci chodili do letadla taky kouřit, až se jednou stalo, že 

letadlo chytilo. Už nevím, kdo přiběhl do dílny, že letadlo hoří, zapřáhli jsme 

fekál, nasáli v rybníku vodu a letadlo uhasili. Za tu dobu, co tam stálo, vítr 

nafoukal dovnitř listí a od vajglu to chytilo. Pak přišlo nařízení, že se musí 

letadlo zlikvidovat, tak jsme ho rozřezali na menší kusy a Vláďa Trnka ho 

odvezl do Brna do kovošrotu, tak to byl asi po devíti letech v r.1992 konec 

letadla v Římově. 

     V r.2022 zapsal Jiří Rygl, Římov 5 

 



 

 

    V letech 1980–1985 jsem sloužil jako voják z povolání na velitelství 4. 

tankové divize v Havlíčkově Brodě (VÚ 4553 Havlíčkův Brod). 

    Do 10/1982 velel divizi generálmajor Ing. Svetozár Naďovič (na závěr své 

vojenské kariéry řešil odsun sovětských vojsk po r.1989).  

    MiG-15 byl převezen do Římova v roce 1981/1982 za jeho a mého 

tamějšího působení. Přesné datum neznám, přikláním se k roku 1982. 

    Předtím jsem byl osloven p. Trnkou Františkem č.p. 53, Františkem 

Vodičkou č.p. 33 a Janem Škrdlou č.p.78, zda bych nepomohl „sehnat“   

nějaké letadlo, které by bylo umístěno na zamýšlený pomník osvobození vedle 

lípy na školním pozemku ZŠ Římov. 

    Zní to úsměvně, v té době jsem nikoho od letectva neznal a ani jsem netušil, 

jak a kam se obrátit alespoň o radu, ale pomohla náhoda. 

    V Havlíčkově Brodě (při cestě směr Humpolec, Pelhřimov), kde se říká „Na 

letišti“, měla 4. tanková divize mimo jiné podřízený 56. automobilní prapor 

(VÚ 3492 Havlíčkův Brod), kterému velel podplukovník Čonka Vladimír. 

    U parku techniky tohoto útvaru na improvizovaném podstavci stál MiG-15, 

který omezoval výhled při výjezdu automobilů na přilehlou vnitřní 

komunikaci, také tam došlo k lehké dopravní nehodě s jiným automobilem 

jedoucím okolo (tehdy tam bylo asi 9 vojenských útvarů), kterou šetřil orgán 

Tankové a automobilní inspekce. 

    Když jsem se seznámil se zprávou o šetření nehody, kde mimo jiné byl 

uveden MiG-15 jako překážka ve výhledu vozidel vyjíždějících z parku 

techniky, ptal jsem se velitele útvaru pplk. Čonky, jaký má návrh na řešení, 

aby případným dalším nehodám bylo jako jedné z výše uvedené příčiny 

zabráněno. 

    Nevzpomenu si přesně na odpověď, ale slušně to vyznělo „Do šrotu s tím“. 

V evidenci nic takového nebylo, snad jen jako pozůstatek po leteckých 



 

 

opravnách (byly vystřídány zabezpečovacími útvary vrtulníkové letky) nebo 

také památníku, jež díky roku 1968 nebyl vybudován. 

    To je začátek, jak se MiG-15 objevil v Římově.  Následovala výměna 

přímého telefonního spojení mezi pplk. Čonkou a zástupci Římova (myslím, 

že se toho zúčastnil také p. Nahodil Ladislav č.p. 62).  Dále to pokračovalo 

mimo mě. 

Z dalších informací: 

    MiG-15 nestál nic, pplk. Čonka mi řekl, že letadlo je odvezeno 

(s demontáží křídel a naložením na nákladní automobil   pomohli jeho vojáci) 

a že slivovice z Římova je výborná. 

    Pan Trnka Vladimír (č.p.120) mi dne 8. 6. 2022 sdělil, že dopravu 

z Havlíčkova Brodu zajišťoval p. Bazala Bohumil č.p. 76 (předseda MNV), 

který pracoval v Pozemních stavbách Třebíč.  

   Pan Trnka Vladimír také sdělil, že osobně odvážel MiG-15 po demontáži do 

šrotu v Brně. 

                                                           Sepsáno v roce 2022, Kratochvíl Jindřich 

 

 

 

    V Římově u rybníka U sv.Jana bylo v období cca 1983-1992 umístěno 

letadlo MIG 15. Jediná dochovaná fotografie je velmi nekvalitní (pořízena z 

dobového videa). V případě, že někdo vlastní fotografii tohoto letadla, chtěli 

bychom vás požádat o možnost ofocení nebo naskenování, příp. zaslání na 

email ourimov@seznam.cz. Jistě se najdou pamětníci, kteří si vybaví chvíle 

strávené v letadle (ať již sami, s cigaretou či kamarádkou, kamarádem ) a 

jestliže by se našly i fotografie letadla, budeme rádi. 
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