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Historie budovy č.91 sahá do roku 1894, kdy bylo 10.května přikročeno 
ke stavbě školy Raimundem Wolfem, stavitelem z Třebíče za úhrnnou sumu 
9.466,69 zlatých a lhůta stavební prodloužena byla do konce srpna 1894. Slavnost 
svěcení školy proběhla 23.září 1894 a první školní rok byl zahájen v pondělí 
1.října 1894 v 7 hodin.

Zdejší školu za její existence navštívily stovky žáků, ve školních kronikách 
můžeme najít velké množství informací, např. na začátku školního roku 1894/95 
bylo zapsáno 118 dětí školou povinných a to 57 chlapců a 61 děvčat, z těch 3 
neschopni pro vadu tělesnou k vyučování a 6 bylo na jiné škole obecné.

Poslední záznam v kronice je ze školního roku 2004-2005, kdy bylo na škole 
ukončeno vyučování.

V dalším období byla jedna ze tříd využívána jako posilovna, druhá pro účely 
cvičení a následně jako herna stolního tenisu, za školou se odehrávaly všechny 
obecní i soukromé akce, akce mateřské školy, oslavy narozenin a brány.



 Zastupitelstvo obce mělo nejdříve v úmyslu využít tuto budovu jako dům 
s pečovatelskou službou, postupem času se však přiklonilo k variantě přestavby 
na 5 bytů, bez využití dotací, pouze z vlastních finančních prostředků. 

V roce 2017 provedl Miroslav Trojan z Čáslavic výměnu střešní krytiny 
a průběžně probíhaly projekční práce firmy SI plan, s.r.o., Rudíkov a práce 
vedoucí k uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nabyla účinnosti 30.1.2019.

V prosinci 2018 bylo osloveno 5 dodavatelských firem na předložení 
nabídky na zakázku : „Úprava objektu č.p.91 na bytový dům Římov“. Nabídku 
z uvedených 5 firem předložil Karel Fojtl, Římov a Pozemstav Třebíč s.r.o. a jako 
cenově výhodnější byla vyhodnocena nabídka Karla Fojtla ve výši Kč 6,875.620,-
Kč.

Projekt řešil úpravu stávající budovy, kde z bývalých 2 tříd, sborovny 
a školního bytu vznikne 5 bytových jednotek – dva byty 1+kk o velikosti  
35 m2, jeden byt 2+kk o velikosti 70 m2, jeden byt 1+kk o velikosti 43 m2 
a jeden byt 2+kk o velikosti 44 m2. Odstraněny byly přístavby WC, kotelny, 
garáže a kuchyňky a nad rámec projektu musela být také odstraněna a znovu 
postavena spojovací chodba k bytům, ke které byl přistavěn objekt, ve kterém se 
nachází prádelna, sklepní kóje ke každému bytu a technická místnost.

Výběrové řízení, technický dozor a koordinátora BOZP při realizaci stavby 
prováděl Josef Macháček z Moravských Budějovic.

11.února 2019 začala samotná úprava, termín ukončení stavebních prací byl 
stanoven na 20.12.2019 a ukončení díla, vč.vyklizení staveniště 10.1.2020. 
V průběhu realizace se narazilo i na nepředvídané práce a chybějící položky 
v projektu, které byly po konzultaci s technickým dozorem a jeho odsouhlasením 
průběžně prováděny. Celková cena úpravy objektu na pět bytových jednotek 
tak činila 7 366 tis. Kč a termín slavnostního otevření byl stanoven na sobotu 
18.ledna 2020. Kolaudace objektu proběhla 23.ledna 2020 a nájemní smlouvy 
byly s prvními nájemníky uzavřeny s platností od 1.února 2020. 

V roce 2020 je počítáno s úpravou okolí budovy, rekonstrukcí stávajících 
a výstavbou nových chodníků, s vybudováním parkoviště a rozšířením veřejného 
osvětlení podél místní komunikace za humny.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na této 
přestavbě, věřím, že se dílo podařilo a doufám, že se zde nájemníkům bude dobře 
bydlet. 

 Rostislav Novák



• 1. ledna 2019 se uskutečnil novoroční ohňostroj na dětském hřišti, 
v novoročním přání popřál starosta obce občanům vše nejlepší v roce 2019 
a poděkoval za uskutečněnou práci v předchozím roce.

• 5. ledna proběhla Tříkrálová sbírka 2019. Výtěžek sbírky je určen na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. V jednotlivých 
obcích bylo vybráno :

Rokytnice nad Rokytnou  36.738,- Kč 
Římov    13.660,- Kč 
Markvartice     9.037,- Kč 
Chlístov    15.055,- Kč 
Horní Újezd    12.880,- Kč 
Kojetice    12.635,- Kč 

CELKEM    100.005,- Kč

• 5. ledna 2019 – výroční členská schůze SDH Římov.

• 19. ledna 2019 se uskutečnil 8.obecní ples (hudba Credit), jehož výtěžek 
byl určen na úpravu objektu č.p.91 na bytový dům. Stejně jako v předchozích 
letech došlo ke snížení počtu návštěvníků, a to dokonce na 65. Výtěžek plesu 
činil 18.831,- Kč a to především jen díky tombole, vstupné nestačilo ani 
na úhradu hudby. Nabízí se tedy otázka, jestli má vůbec smysl ples pořádat neboť 
i u tomboly dochází ke snížení příspěvků občanů.

V únoru 2019 se našlo využití i pro starší hasičský přívěsný vozík, který Josef 
Pavlík společně s Jiřím Ryglem st. přestavěli na vozík, na kterém jsou uloženy 
2 plastové nádrže, každá o objemu 1m3 vody. Vozík je určen na dovoz vody 
a následné zalévání stromků v obecním lese, jako prevence při pálení klestí v lese 
a také na zalévání stromů a okrasných dřevin v katastru obce.

• 18.února 2019 byla betonovými panely zpevněna plocha pro kontejnerová 
stání pod kulturním domem pro železo a bioodpad.

JaK šEL čas V rOCE 2019



• 23.února 2019 Masopust 2019
Před kulturním domem vystoupilo 

za doprovodu Husákových dětí 
a uvaděče Zdenka Meluzína 45 
masek : dva skauti a pes, Široký, 
Fešák Hubert, parkur dospívající 
mládeže, Římovanka, Tyroláci, Maxim 
Turbolenc s polámaným mravenečkem, 
Princ a Večernice, Čaj ovocný, zelený 
a černý.



• V únoru 2019 byla provedena kontrola mostů v katastru obce Římov.

• V neděli 17. března se v Římově v kulturním domě konal každoroční dětský 
karneval. Celé dvě hodiny děti bavil brněnský Klaun, který uměl pobavit, děti 
nadchnout pro hru a motivoval je k soutěžním úkolům. Následovala velká soutěž 
o ceny a každoroční židličkovaná. Soutěž o nejkrásnější masku vyhráli: Berenika 
Motáková, Tobiáš Piálek a Nela Dufková. Těšíme se na příští rok - pořadatelé.

29. března 2019 proběhl na obecním úřadě audit hospodaření z Kraje Vysočina 
s výsledkem bez výhrad.

30. března 2019 se uskutečnila brigáda na sázení stromků v obecním lese, 
které se zúčastnilo 19 občanů. O týden později, v sobotu 6.4. byla účast přibližně 
stejná, sázely se buky a jedle. 

6. dubna 2019 – Island – promítání manželů Pliskových v kulturním domě 
za účasti cca 70 diváků, vybráno bylo 2.535,- Kč, které manželé Pliskovi věnovali 
na přestavbu budovy bývalé základní školy na byty.

8. dubna 2019 – Čistá Vysočina 2019 – úklid prostor okolo silnic v katastru 
obce Římov.

23. dubna 2019 dovezla obec ze skládky ESKO-T v Petrůvkách 4,48 t 
ekompostu, který si občané mohli zdarma odvézt na svoje zahrady.



30. dubna 2019 proběhlo pálení 
čarodějnic, z důvodu přestavby 
budovy bývalé školy se po delší době 
uskutečnilo opět u rybníka U sv.
Jana. Nepříznivé počasí se v poledne 
umoudřilo, u rybníka byla připraveno 
zázemí s občerstvením a v podvečer 
zapálena hranice s čarodějnicí.

Začátkem května obec zabezpečila 
pod kulturním domem kontejner 
na objemný odpad a u autobusové 
zastávky proběhl svoz nebezpečného 
odpadu.

17. května byla v rámci reklamace 
po provedené výstavbě vodovodu 
a kanalizace opravena komunikace 
u zděné čekárny, kde došlo k „sednutí“ 
asfaltového povrchu a dále byly 
vyspraveny obrubníky u silnice směr 
Rokytnice, kde v zimním období došlo 
k uvíznutí kamionu.

24.-25. května se konaly volby do Evropského parlamentu. Z 348 osob zapsaných 
do seznamu voličů se voleb zúčastnilo 91 voličů, volební účast činila 26,15 %.
Počet hlasů pro jednotlivé strany :
ODS        10
ANO, vytrollíme europarlament     2
ČSSD        8
KSČM        3
PRO Zdraví a Sport      1
Moravské zemské hnutí      2
aNO 2011       21
KDU-ČSL       5
Česká pirátská strana      14
Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09   7
Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura (SPD)   18



25. května 2019 se uskutečnila oslava dětského dne na louce za obecním 
úřadem se zázemím na dětském hřišti. Pro cca 50 dětí byla připravena různá 
stanoviště, kde plnily úkoly, za které byly nakonec odměněny drobnými dárky. 
Děti byly nadšené z mysliveckého, hasičského a střeleckého stanoviště, zachytaly 
si rybičky, vyzkoušely svou zručnost házením míčků na papírového klauna, chůzí 
na chůdách a střelbou na hokejového brankáře, pozornost skládáním obrázků, 
čísel a malováním. Poděkování patří všem, kteří pomohli tento dětský den 
zorganizovat.

15. června 2019 se na Vískách uskutečnila od odpoledních hodin taneční 
zábava, pro děti byly přichystány různé soutěže, jízda na koni, lov ryb, skákací 
hrad, prohlídka mlýna, vystoupení z MŠ Jabula. Celým dnem provázala kapela 
DO MLEJNA a hosté. Výtěžek z akce podpořil děti z Rané péče Třebíč.



29. června 2019 – každoroční fotbalové utkání ženatí:svobodní 5:6 (R.Durajka 
3x, M.Klika, R.Novák – 2x I.Piálek ml., 2xA.Trnka, J. Rygl ml., L.Hakl. Utkání 
bylo hrané na fotbalovém hřišti v Čáslavicích za velkého tepla, podívat se přišlo 
velké množství diváků a na rozdíl od předchozích let byl i dostatečný počet hráčů 
na obou stranách. Obdivuhodné výkony v mužstvu ženatých předváděli především 
brankář Jiří Rygl st. a na pozici stopera Pavel Nedvědický st. Po zápase následoval 
přejezd do Římova a společné zhodnocení zápasu před kulturním domem.

V průběhu července a srpna 2019 připravovali členové SDH Římov hasičskou 
zbrojnici pro montáž nových hasičských vrat. Formou brigád vybourali starou 
podlahu, aby 8.8. mohlo být provedeno betonování prostoru vjezdu do hasičské 
zbrojnice.

17. srpna 2019 proběhl za účasti 16 hráčů na Oranžovém hřišti v Římově 
tenisový turnaj, který již tradičně pořádají Jiří a Aleš Čurdovi, kteří se nakonec stali 
také celkovými vítězi. Na 2.místě se umístili Aleš Diviš a Marcel Herynek  
a na 3.místě Josef a Lukáš Stručovští. 

Dne 24. srpna 2019 se konal tradiční turnaj v nohejbalu trojic na Oranžovém 
hřišti. Byl to již 12. ročník a hráči se již tradičně rozlosovali do jednotlivých 
družstev. Poslední tři ročníky vyhráli Římovští dravci, kteří tak získali zlatý hattrick 
a jako obhájci už museli být 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 Paradise Spa. 
Konečné pořadí: 

1. místo – Miroslav Otáhal, Jakub spousta, Michal svoboda
2. místo – Aleš Diviš, Marek Žampa, Tomáš Vošmera
3. místo – Martin Nahodil, Tomáš Juříček, Rostislav Hrdý
4. místo – Ondřej Otáhal, Jan Kotačka, Petr Hrobsky
5. místo – Jan Hort, Tomáš Hudeček, Jakub Vávra
6. místo – Ivan Piálek, Zbyněk Křivka, Karel Bořil, Jaroslav Kurtin
7. místo – Petr Chalupník, Josef Dunda, Daniel Muška

Od začátku září 2019 začala postupná výměna 8 původních plechových 
garážových vrat a hasičských vrat. Firma Vratostav Třešť v průběhu měsíce 
vyměnila původní vrata za vrata dvoukřídlá, zateplená v prostorách všech garáží, 
kotelny a také v prostoru hasičské zbrojnice, kde byla osazena sekční hasičská 
vrata. Realizací došlo ke zlepšení vzhledu budovy, zateplení objektu a v neposlední 
řadě ke zlepšení obsluhy při otevírání a zavírání vrat. Na tento projekt byla Krajem 
Vysočina poskytnuta dotace z programu Obnova venkova Vysočiny 2019.



V sobotu 5. října 2019 proběhlo tradiční setkání seniorů v kulturním domě, 
kterého se zúčastnilo 62 návštěvníků ze 104 pozvaných. Po celé odpoledne 
k poslechu, tanci a dobré náladě vyhrávala hudební skupina H+H (Jan Nosek 
a Hermín Jireček) a v programu vystoupily děti z MŠ Římov.

19. října 2019 se uskutečnila další brigáda na sázení stromků v obecním lese 
za účasti 18 občanů a o týden později 26.října bylo účast ještě nižší. Naopak 
na poslední brigádu 16.11.dorazilo okolo 20 občanů. 

Vzhledem ke stavu našich lesů budou brigády na sázení stromků vyhlášeny 
i v roce 2020 a doufáme, že i v následujícím roce budou lidé v Římově ochotni 
přijít pomoci v boji proti kůrovci.

6. září 2019 navštívila naši obec 7 členná návštěva z Římova u Českých 
Budějovic, kteří přijeli na motocyklech Babetta. Víkendové zázemí jim bylo 
umožněno v posilovně a během soboty navštívili v doprovodu místních 
dobrovolníků některá zajímavá místa v okolí Římova. V neděli 8.září 
v dopoledních hodinách se odebrali zpět do Římova u Č.Budějovic.

Začátkem září 2019 došlo na základě požadavku SÚS Třebíč k úpravám 
terénu na Horní cestě, kde při přívalových deštích docházelo ke splavu půdy 
na silnici směr Želetava.



2. listopadu 2019 proběhl výlov rybníka U sv. Jana, kde si lidé mohli zakoupit 
jako vylovené ryby, tak i ryby uzené.

stejně jako každý rok tak i v roce 2019 obecní úřad zabezpečil jarní 
a podzimní svoz nebezpečného odpadu, kde jsou od občanů odebírány 
akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, atd., zářivky,výbojky, 
televizory, rádia, atd. (v nedemontovaném stavu), ledničky, pračky, sporáky, 
vysavače, mikrovlné trouby, fritovací hrnce a drobné elektrozařízení z domácností 
(fény, varné konvice, telefony apod.). Při svozu nejsou odebírány jakékoliv 
pneumatiky. Podzimní svoz proběhl v sobotu 9.listopadu 2019

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 naši obec navštívila poslankyně Parlamentu ČR 
Monika Oborná, která si za doprovodu starosty a místostarosty obce prohlédla jak 
obec, tak i prostory budovy bývalé základní školy, kde probíhala přestavba na 5 
bytových jednotek.

Na Oranžovém hřišti v Římově proběhl v sobotu 23. listopadu 2019 
Mikulášský turnaj v malé kopané, za účasti mužstev: Římov A ,Římov B, Stařeč, 
Časlavice,Rokytnice, BigShock.

Konečné pořadí: 1. Stařeč, 2. Čáslavice, 3. BigShock, 4. Římov A, 5. 
Rokytnice, 5. Římov B

Nejlepší brankář: Miroslav Ježek – Stařeč. Nejlepší střelcem se stal Jan 
Vecheta z Čáslavic se 7 brankami.

26. listopadu 2019 proběhl na obecním úřadě v Římově dílčí audit hospodaření 
z Kraje Vysočina s konstatováním bez výhrad.

Ve čtvrtek 28.11.a pátek 29.11.2019 bylo instalováno vánoční osvětlení 
na domečku v zahradě dětského hřiště, na stromku u mateřské školy, na sloupy 
veřejného osvětlení v centru obce a na strom na návsi, kde je instalace osvětlení 
vzhledem k výšce stromku rok od roku složitější.

7. prosince 2019 využilo prostory kulturního domu v Římově Myslivecké 
sdružení Čáslavice k zorganizování Poslední leče, na kterou si v doprovodu 
hudební skupiny Credit našlo cestu stejně jako na obecní ples 65 účastníků.

17. prosince 2019 navštívili starosta a místostarosta obce společně s bývalým 
starostou p. Josefem Bartíkem v pečovatelských domech v Třebíči pana Jaroslava 
Škrdlu, paní Boženu Muškovou a následně také paní Anežku Vyskočilovou.



21. prosince 2019 bylo naplánováno Setkání u vánočního stromu na návsi. 
Počasí se však na rozdíl od předchozích let neumoudřilo, celý den vydatně pršelo, 
a proto bylo rozhodnuto o přesunutí setkání do kulturního domu. Tato skutečnost 
však nic neubrala na vánoční atmosféře, děti z MŠ Římov předvedly svoje 
vystoupení o 12 měsíčkách, za což si zasloužili velký aplaus, na který následně 
navázala dechová hudba z Rokytnice n.Rok. pod vedením Davida Veleby, která 
zúčastněným zahrála pásmo koled. 

28. prosince 2019 se opět na Mařence setkávali lidé ze širokého okolí 
na předsilvestrovském výstupu. Letos byla cesta lesem více než smutná, kůrovec 
stačil za krátkou dobu lesy zlikvidovat a bude trvat hodně dlouho, než se podaří 
vykácené holiny opět zalesnit. Pro zúčastněné turisty z Římova bylo po návratu 
připraveno v místním pohostinství, jako již tradičně, malé občerstvení.

Na pátek 27. prosince 2019 připravil obecní 
úřad ve spolupráci s oddílem ledního hokeje 
HC Římov na zimním stadionu v Moravských 
Budějovicích odpolední bruslení pro rodiče 
s dětmi, po kterých na led vyjeli ve vzájemném 
zápase ženatí proti svobodným. Dlouho to 
vypadalo na nerozhodný výsledek, ale krátce 
před koncem vsítil svou druhou branku 
v zápase Aleš Trnka a rozhodl tak o těsném 
vítězství svobodných 3:2. Za svobodné dal třetí 
branku David Šmehlík, za ženaté skórovali 
Jiří Čurda a Michal Brychta. Potěšující byla 
skutečnost, že se akce vydařila, podařilo se 
zaplnit stadion jak hokejisty, tak především byl 
zájem i ze strany rodičů s dětmi.



MatEŘsKá šKOLa ŘÍMOV, rOK 2019  
VE ZNaMENÍ LOgOpEDiE:

„pojďte spolu mluvit“
V loňském roce nám z mateřské školy odešlo 11 předškoláků. Po jejich přijetí 

do základní školy se naše školka obohatila o nové, dokonce i dvouleté děti. 
Bylo nutno reagovat na nové potřeby takto malých dětí. Jsme moc rádi, že tu 
máme Romanu Weidenthalerovou z Lesonic jako školního asistenta, která nám 
ve školce pomáhá zvládnout potřeby dvouletých dětí. Dále je ve školce ředitelka 
Jana Báňová ze Štěměch, paní učitelka Mirka Bílková z Rokytnice nad Rokytnou 
a školnice a pracovnice obchodního provozu, naše stálice paní Jana Krejčová 
z Římova. V tomto počtu držíme krok se zákonem a vyhláškou a můžeme se plně, 
téměř individuálně, věnovat dětem.

Největší problém vidíme v komunikaci takto malých dětí, a proto jsme se 
zaměřili ve školce na logopedii. Tomuto tématu jsme věnovali i nás školní 
vzdělávací program pro školní rok 2019/2020: „Rok s kočičkou Mícou“, která 
dětem pomáhá objevovat okolní svět a s dětmi prožívá veškerá dobrodružství 
nejen ve školce, ale i doma. Plyšová kočička Míca totiž chodí na víkend k dětem 
domů a ty potom společně s maminkou nebo tatínkem zapíší do deníčku 
kočičky Micky co prožily… O všech těch zážitcích si potom spolu povídáme 
v komunitním kruhu. Vybíráme také programy, které s komunikací souvisejí, 
například návštěva knihovny, hudební programy, návštěva divadla v Třebíči 
i v Jihlavě, návštěva školy v Čáslavicích, čtení pohádek a logopedické depistáže 
přímo v MŠ. 

Školka v Římově bohužel není ve školním roce 2019/2020 naplněna do plného 
počtu. Po odchodu tolika „předškoláků“ se podařilo naplnit školku na 18 dětí. 
Jsou tu děti z Římova, z Rokytnice nad Rokytnou, z Třebíče a z Čechočovic. 
Mateřskou školu nyní navštěvuje 8 chlapců a 10 dívek. 

Do MŠ Čáslavice k 1. 9. 2019 odešlo 9 dětí a do školy v Třebíči odešly  
2 děti, jedno dítě přešlo do MŠ Rokytnice nad Rokytnou. 

Školka stále úzce spolupracuje s obcí a podílí se na programech jako je 
„Setkání seniorů“ a „Vítání občánků“, kde jste mohli shlédnout pásmo právě 
o kočičce Micce nebo „Setkání u vánočního stromu“. Letos bylo setkání 
z důvodu silného deště přesunuto do KD, ale musím říct, že program měl 
vánoční atmosféru i tam, děti dobře KD znají, protože sem chodí cvičit, takže jim 
vystoupení nedělalo žádný problém a moc se jim pásmo „12 Měsíčků“ povedlo. 

Jsme otevření všemu novému, ale přitom dodržujeme pravidla a tradice. 
Rádi vás ve školce přivítáme v čase od 6.15 do 15.45 hodin, nebo po předchozí 
domluvě kdykoli jindy.  Jana Báňová- ředitelka Mš Římov



HOKEJisté NaKONEC BrONZOVÍ

Hokejový tým HC Římov se druhým rokem přihlásil do sezony 2018/2019 
v Moravských Budějovicích a chtěl tak zlepšit výsledky a umístění z předchozí 
sezony, ve které působil úplně poprvé. Začátek městské ligy začal překvapivě, 
možná až nad očekávání, když v první polovině zaznamenal tým 7 výher po sobě 
a vyhoupl se tak na první pozici tabulky. Díky vyrovnaným výsledkům si HC 
Římov zajistil celkové 3. postupové místo v základní části. Toto nečekané, ale 
zasloužené umístění otevřelo hráčům brány playoff, do kterého postupovalo 5 
nejlepších týmů sezony. Nejdůležitějším zápasem v playoff byl pro domácí hráče 
HC Římov ten poslední, když v neděli 17.3.2019 nastoupili proti HC Tornádo 
o celkové 3.místo. Zápas byl do posledních chvil velmi vyrovnaný, ještě 2 minuty 
před koncem hrací doby, byl stav nerozhodný 3:3, což hrálo do karet hostujícímu 
týmu. Domácí však neztráceli naději a do závěru zápasu šli s velkým odhodláním. 
Čas bohužel rychle plynul a tlak ze strany domácích rostl. Zbývaly desítky 
sekund, když dostal puk na čepel útočník M. Ježek a svojí ránou z mezikruží 
překonal brankáře hostujícího týmu. Zápas tak skončil vítězstvím pro domácí 
a mohlo se slavit pěkné 3. místo v městské lize. Úspěšnou sezonu oslavili hráči 
s fanoušky v Římově pod KD, kde nechybělo ani pečené sele. Na konec patří 
velké poděkování všem sponzorům, sportovním nadšencům a fanouškům.     

 Za HC Římov, radim Baloun

Patrik Novák, Jan Moták, Jan Hanzal, Jiří Čurda, Karel Fojtl, Tomáš Martinů, Radim Baloun, 
Radomír Trnka, Miroslav Ježek, Tomáš Piálek, Roman Hanzal,Jiří Kacetl, Jan Svoboda, David Talpa, 
Michal Brychta, Karel Trnka, Aleš Čurda, Jiří Rygl, Denis Brychta, Filip Brychta



ZpráVa Z KNiHOVNy
Od poloviny roku přešla knihovna Římov na nový výpůjční protokol s názvem 

TRITUS. Pro naše čtenáře se ale nic nemění, všechny služby budou i nadále bez 
jakýchkoli poplatků.

Celkem knihovnu navštívilo 266 návštěvníků a půjčilo se 644 titulů všech žánrů. 
Z obecního rozpočtu bylo pořízeno 41 nových knih a celkový počet svazků tak 
vzrostl na 2151 knih všech žánrů. Výměnný fond s knihovnou Třebíč proběhl  
2x a možný počet knih k vypůjčení se zvýšil o 179 svazků. 

V  roce 2019 bylo registrováno 26 uživatelů knihovny, z toho pouze 2 mladší 
15-ti let. 

Je to smutné, ale každým rokem navštěvuje knihovnu čím dál méně čtenářů. 
Zkuste proto popřemýšlet, jestli byste měli zájem naši knihovnu navštívit a stali se 
tak pravidelným nebo aspoň občasným čtenářem. Provozní doba je každé pondělí 
od 15-18 hodin a na Vaši návštěvu se bude těšit knihovnice Dana Dvořáčková.



traDičNÍ KarNEVaL

V neděli 17.března se v Římově 
v Kulturním domě konal každoroční 
dětský karneval. Celé dvě hodiny děti 
bavil brněnský Klaun, který uměl pobavit, 
děti nadchnout pro hru a motivoval je 
k soutěžním úkolům. Následovala velká 
soutěž o ceny a každoroční židličkovaná. 
Soutěž o nejkrásnější masku vyhráli: 
Berenika Motáková, Tobiáš Piálek a Nela 
Dufková. Těšíme se na příští rok



ZpráVa O čiNNOsti sK ŘÍMOV Za rOK 2019

V loňském roce naše „A“ družstvo bojovalo již druhým rokem v nejvyšší 
okresní třídě a vedlo si velmi dobře, když ve kvalitní konkurenci obsadilo krásné 
5. místo. Po loňském sestupu do nižších tříd neměla družstva „B“ a „C“ problém 
s udržením a neustále obsazovala přední příčky tabulky. Nicméně ani jednomu 
družstvu se postup nepodařil.

SK Římov „A“ (Novák R., Dufek P., Stručovský J., Piálek I. ml.) hrají v sezóně 
2019/2020 nejvyšší okresní soutěž - I. třídu, SK Římov „B“ (Obůrka M., Diviš 
A., Otáhal R., Otáhal O.) III. třídu a SK Římov „C“ (Nahodil M., Stručovský L., 
Stručovská A., Milostný K. st., Hobza St., Jeřábek J., Steinochr V., Trnka R.) IV. 
třídu.

Po ukončení podzimní sezóny 2019/2020 je SK Římov „A“ na 9. místě, SK 
Římov „B“ na 3. místě a SK Římov „C“ na 5. místě.

V pondělí 23. prosince se uskutečnil již 9. ročník turnaje ve stolním tenise, 
kterého se zúčastnilo 22 římovských hráčů.

Po zápasech ve skupinách následovaly vyřazovací zápasy. Ve finále zvítězil M. 
Obůrka nad R. Novákem a obhájil tak loňské prvenství. Na 3. místě se umístil J. 
Stručovský.



Družstvo    pU  V  r  p  skóre  Body
1. TJ Třebenice C   16  16  0  0  239:49  64
2. SKST Bochovice B  16  10  3  3  166:122  49
3. sK Římov C   16  10  1  5  165:123  47
4. TJ Mikulovice C   16  9  1  6  172:116  44
5. KST Střítež B   16  7  1  8  127:161  38
6. Sokol Stařeč C   16  7  1  8  135:153  38
7. Sokol Dukovany B   16  3  3  10  113:175  28
8. TJ Třebíč E   16  2  1  13  101:187  23
9. TJ Nárameč B   16  2  1  13  78:210  23

Konečná tabulka sezóny 2018/2019, sK Římov „a“ – i . třída

Družstvo    pU V  r  p  skóre Body
1. TJ Sokol Hrotovice A  20 17  2  1  234:126  73
2. TJ Třebenice A   20 16  0  4  212:148  68
3. Sokol Dukovany A   20 11  2  7  185:175  55
4. TJ Vladislav A   20 11  1  8  183:177  54
5. sK Římov a   20 10 1  9  196:164 51
6. TJ Sokol Náměšť n. Osl. B  20  9  1  10  178:182  48
7. TJ Mikulovice A   20  8  3  9  176:184  47
8. J Sokol Mor. Budějovice C  20  6  5  9  176:184  43
9. TJ Lukov B   20  5  2  13  151:209  37
10. TJ Třebíč C   20  4  3  13  162:198  35
11. TJ Sokol Kralice n. Osl. A  20  1  4  15  127:233  27

Družstvo    pU  V  r  p  skóre  Body
1. TJ Sokol Mor. Budějovice D  18  15  1  2  236:88  64
2. sK Římov B   18  14  0  4  196:128 60
3. SK BOB Team Třebíč B  18  12  0  6  186:138  54
4. TJ Mikulovice B   18  10  0  8  168:156  48
5. TJ Lukov C   18  9  2  7  179:145  47
6. TJ Sokol Kralice n. Osl. B  18  4  4  10  133:191  34
7. KST Střítež A   18  4  4  10  142:182  34
8. Sokol Stařeč B   18  4  4  10  141:183  34
9. TJ Nárameč A   18  5  1  12  116:208  34
10. TJ Vladislav B   18  4  2  12  123:201  32

Konečná tabulka sezóny 2018/2019, sK Římov „B“ – iii . třída

Konečná tabulka sezóny 2018/2019, sK Římov „C“ – iV . třída



VÝrOčNÍ ZpráVa sDH ŘÍMOV Za rOK 2019

Náš sbor čítá k dnešnímu dni 38 členů,z toho 6 žen
19. ledna proběhl v Římově osmý obecní ples, na který náš sbor přispěl 

částkou 500 Kč. Naši členové, kteří jsou zároveň členy obecního zastupitelstva, se 
aktivně podíleli na přípravách a organizaci plesu.

9. února se v Lesonicích konala okrsková valná hromada, na kterou jsme vyslali  
4 zástupce.

23. února se v naší obci konal tradiční masopustní průvod.Ve spolupráci 
s obcí se hasiči zúčastnili příprav masopustního veselí. Nové hasičské vozidlo 
posloužilo k přepravě masopustní kapely.

17. března proběhl v Římově také již tradiční dětský karneval, kterého se 
zúčastnilo na 60 dětí. Na tuto akci věnovali hasiči částku 500 Kč.

30. dubna uspořádal obecní úřad pálení čarodějnic.Přípravy této akce se 
účastnili také někteří naši členové.

4. května na každoroční akci okrsku Dni otevřených dveří bylo 
konstatováno,že úroveň požárních zbrojnic jednotlivých sborů šla hodně nahoru 
a není to jen zásluhou dotací od státu a kraje. Hlavní poděkování patří obecním 
úřadům a samotným hasičským sborům.

Jde jen o to,abychom se o svěřenou techniku řádně starali a dle možností ji 
doplňovali.Pro náš sbor jde konkrétně o chybějící vysílačky pro zásah a doplnění 
zásahových obleků, přileb a rukavic z nynějších osmi kusů na devět.



25. května dětský den proběhl letos ve stejném termínu, jako okrsková soutěž 
v Lesonicích.To se bohužel odrazilo na slabší účasti na obou akcích.Doufáme,že 
v tomto roce na okrskové soutěži v Římově bude naše účast daleko lepší a celému 
okrsku znovu ukážeme,že se s Římovskými hasiči musí počítat.

25. května okrskové soutěže v Lesonicích se letos zúčastnilo pouze družstvo 
mužů bez omezení.Ostatní kategorie mužů nad 35 let a žen jsme bohužel loni 
obsadit nemohli.Po nevýrazném výkonu skončili naši hasiči na 5 místě.

26. května na oblastní kolo v Markvarticích však jako by nastoupilo úplně jiné 
mužstvo. Po velmi slušném výkonu obsadili naši hasiči 4 místo.

Po této soutěži se výkon našeho družstva zvedl přímo raketově.
22. června se zúčastnili noční soutěže v Martínkově, kde se umístili na třetím 

místě.
29. června výkonostní skok gradoval na soutěži v Mastníku,kde ve finále 

obsadili druhé místo a časem 19,81 sec., překonali letitý římovský rekord 
22,11sec. z roku 1993 o 2,20 sec.

Nutno ovšem dodat,že tohoto času dosáhli se zapůjčeným soutěžním strojem 
z Lesonic.Tímto bychom rádi Lesonickým hasičům poděkovali. Jako jediní 
v našem okrsku mají totiž na soutěže konkurenceschopný stroj. 

Nicméně naši hasiči mají v plánu římovský soutěžní stroj, který je na pokraji 
životnosti, upravit a předělat na obsah 1800 ccm a získat tak stroj, se kterým se 
budou moci soutěží zúčastňovat.

29. června oslavil náš dlouholetý člen pan Pavel Krula 70. narozeniny. 
K tomuto jubileu mu kromě zástupců SDH a obce Římov pogratulovali i zástupci 
okrsku a celé soutěžní družstvo hasičů.

29. června přímo z oslavy vyjeli naši hasiči na noční soutěž do Vranína, kde 
obsadili v silné konkurenci 16. místo.

13. července proběhla noční soutěž v Přibyslavicích,kde naši hasiči obsadili 16. 
místo.

22. července až 19. září v tomto termínu proběhly úpravy hasičské zbrojnice. 
Za finanční podpory obce byly provedeny úpravy podlahy, vjezdu, polic 
na nářadí, ale hlavně byla instalována nová vrata na el.pohon. Tímto bychom 
rádi poděkovali všem těm,kteří se na úpravách podíleli: obecnímu úřadu, Josefu 
Pavlíkovi, malířské firmě p.Hanzala z Římova a firmě PVP Římov, panu Jiřímu 
Ryglovi ml., který popis vrat zhotovil a instaloval.

 Z hasičů se na úpravách nejvíce podíleli:
Tomáš Obůrka,David a Dominik Eliášovi,Rostislav Křížek,Jan Jeřábek, 

Vítězslav Bartík, Pavel Krula a Radomír Trnka.
Celkem bylo na úpravách zbrojnice odpracováno více než 400 hodin.
26. července se naši hasiči zúčastnili noční soutěže v Častohosticích,kde 

obsadili 7. místo.



26. července oslavil pan 
Vladimír Nahodil 70. narozeniny. 
Při této příležitosti mu zástupci 
SDH popřáli a předali věcný dar.

12. srpna oslavil 70. narozeniny 
rovněž pan Jiří Rygl.Zástupci SDH 
mu k jubileu rovněž pogratulovali 
a předali věcný dar.

28. srpna jsme měli výjezd 
k požáru suché trávy a lesního 
porostu v katastru obce Čáslavice. Náš sbor působil jako zabezpečovací jednotka 
s úkolem zřízení čerpacího stanoviště pro případné plnění cisteren.

6. září proběhla noční soutěž v Krásonicích,kde naši hasiči požární útok 
nedokončili.

7. září na noční soutěži v Jaroměřicích obsadili naši hasiči 10. místo.
13. září na noční soutěži v Jemnici pak obsadili 19. místo
21. září soutěžní sezóna byla ukončena noční soutěží v Polici u Jemnice,kde se 

umístili na 18. a 12. místě.
6. říjen uspořádali hasiči tradiční vyřezávání dýní pro děti i dospělé. Dýně byly 

přivezeny hasičským autem ze Suchohrdel u Miroslavi. Akce se zúčastnilo na  
100 dětí a dospělých.Naše hasičky bezchybně připravily tuto akci,včetně 
bohatého občerstvení.

12. říjen proběhlo pod hlavičkou okrsku již 6. setkání hasičů seniorů z našeho 
okrsku.Pořádání této akce připadlo letos na náš sbor. Setkání se zúčastnilo  
40 hasičů z celého okrsku a starosta obce Římov pan Rostislav Novák. Při 
této příležitosti byly pánům Krulovi, Ryglovi, Nahodilovi a Bartíkovi předány 
medaile a vyznamenání za dosavadní práci ve sboru. Účastníky pozdravil starosta 
obce Římov pan Novák a starostka okrsku ing.Machová. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali všem,kteří se podíleli na organizaci a zajištění této akce.

19. říjen proběhlo v římovské hasičské zbrojnici zakončení úspěšné soutěžní 
sezóny. Nezbývá nežli si přát, aby naši hasiči v příští sezóně na letošní výsledky 
navázali, popřípadě stlačili letošní dosažený čas požárního útoku ještě níže. 
Nebuďme neskromní, čas pod 19 sec. by jim určitě slušel a všichni jim přejeme, 
aby se jim to podařilo. Chuť jim k tomu rozhodně nechybí.

9. říjen pořádala naše organizace tradiční pouťovou zábavu, tentokrát se 
skupinou PULS a předkapelou ŽIVOTNÍ MINIMUM. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali všem, kteří věnovali příspěvky do soutěže o ceny a také všem 
hasičům, kteří tuto akci zajišťovali.



pŘÍštÍ rOK čEKaJÍ Náš sBOr OsLaVy  
125. VÝrOčÍ ZaLOŽENÍ sBOrU V ŘÍMOVĚ.

Myslíme si, že uplynulý rok můžeme hodnotit jako úspěšný.Mrzí nás sice 
nulová účast mladých hasičů při sázení stromků v obecním lese a tímto bychom 
rádi poděkovali ostatním hasičům,kteří se těchto akcí pořádaných obecním 
úřadem účastnili.

Doufáme,že se účast našich mladých hasičů v příštích letech zlepší.
Spolupráce s obcí je na velmi dobré úrovni a lze si jen přát, aby i v příštích 

letech úspěšně pokračovala.
Co se týče hasičského vozidla, je využíváno nejen pro potřeby hasičů, ale i 

obecním úřadem např. k dovozu sazenic lesních stromků a v neposlední řadě 
i k dopravě místního hokejového klubu na zápasy do nedalekých Moravských 
Budějovic, kde reprezentují naši obec.

Na závěr mě dovolte, abych ještě jednou všem hasičům i hasičkám za jejich 
práci poděkoval a popřál Vám všem i vašim rodinám zdraví, štěstí a spokojenost 
v Novém roce 2020.  radomír trNKa - jednatel sDH Římov

2010 - 300 jedlí, 300 smrků, 50 javorů.  Těžba 214 m3

2011 - 450 smrků, 50 jedlí, 100 buků.  Těžba 230 m3

2012 - 1100 smrků, 450 jedlí, 150 buků.  Těžba 207 m3

2013 - 200 buků, 100 jasanů, 500 smrků.  Těžba 149 m3

2014 - 500 smrků, 1500 buků.  Těžba 133 m3

2015 - 450 smrků, 150 buků.  Těžba 319 m3

2016 - 650 smrků, 800 buků, 150 jasanů.  Těžba 365 m3

2017 - 2500 buků, 450 smrků a jasanů.  Těžba 452 m3

2018 - 1260 buků, 750 jedlí.  Těžba 1005 m3

2019 - 2500 buků, 2800 jedlí, 3005 dubů, 1455 javorů, 500 smrků.  Těžba 2.164 m3

VÝsaDBa a tĚŽBa DŘEVa 2010 - 2019



Na BOJ s KůrOVCEM NENÍ NiKDy pOZDĚ, 
ŘÍKá pOsLaNKyNĚ MONiKa OBOrNá

Novela lesního zákona má pomoci 
v boji proti kůrovci. Není ovšem už 
pozdě?

Nikdy není pozdě! Čelíme největší 
kůrovcové kalamitě za poslední století, 
proto pokud mohu jako poslankyně 
legislativní změnou přispět k boji proti 
kůrovci, považuji to za svoji povinnost. 
Jde opravdu o přírodní pohromu. 
Bez legislativních úprav se nepodaří 
kůrovcovou kalamitu zastavit a reálně 
pak hrozí, že projde postupně přes celé 
území České republiky.  Každý víkend 
chodím v okolí Náměště nad Oslavou 
do lesa a pohled na mizící lesy se nedá 
popsat. Jako zákonodárce nemohu 
rezignovat, vyčítala bych si to. 

V čem konkrétně novela 
vlastníkům lesa pomůže? 

Novela umožní ministerstvu 
zemědělství vydat pro vlastníky lesů 
hospodařících v postižených oblastech 
kůrovcem mimořádná opatření, a to 
ohledně těžeb a zalesňování. V praxi to 
znamená, že ministerstvo zemědělství 
může v zasažených oblastech umožnit 
vlastníkům lesa zalesnit holiny tzv. 
přípravnými dřevinami (např. bříza), 
které se postupně nahradí dřevinami 
hlavními (např. buk, dub). Našim 
cílem je co nejrychleji umožnit 
vlastníkům zalesnit rozsáhlé holiny, 
aby nedošlo k degradaci půdy větrnou 
erozí a vysušováním. Zároveň tímto 



reflektujeme současný nedostatek 
sazenic na trhu se sadebním 
materiálem. Díky této novele 
také v oblastech rozsáhlých holin 
umožníme ministerstvu zemědělství 
prodloužit vlastníkům lesa lhůty 
pro zalesnění a zajištění lesních 
porostů. Dále v oblastech tzv. 
sterilních souší, kde se již kůrovec 
nevyskytuje a které již nepředstavují 
nebezpečí přenosu podkorního 
hmyzu, umožníme vlastníkům lesa 
odložit těžbu těchto sterilních souší. 
Cílem je uvolnit zpracovatelské 
i lidské kapacity právě do oblastí, 
tzv. nárazníkových zón, kde se 
kůrovec aktivně vyskytuje. Tyto 
zóny jsou nebezpečné z hlediska 
dalšího přenosu škůdce. Je to 
reakce na dlouhodobý nedostatek 
zpracovatelských kapacit v České 
republice, které nutně potřebujeme 
soustředit právě do míst výskytu 
aktivního kůrovce. 

Novela prošla sněmovnou 
i senátem. Nepřijde tak novela 
do praxe, jak se říká, s křížkem 
po funuse?

Právě že ne.  Vycházeli jsme z toho, 
že v měsíci dubnu proběhne další 
rojení kůrovce a my už musíme být 
připraveni. Věděla jsem, že novela 
lesního zákona bude muset být 
schválena téměř v rekordním čase. 
Kůrovec nepočká, musíme reagovat 
okamžitě! Kolegy poslance jsem 
v poslanecké sněmovně vyzvala 
ke schválení této důležité novely již 
v prvním čtení. Kromě poslanců Pirátů 
návrh podpořili všichni přítomní 
poslanci napříč politickým spektrem. 
Řekla bych, že to byl ve sněmovně 
historický okamžik (smích). 
Vyjednávání v Senátu o urychlení 
schvalovacího procesu novely už tak 
jednoduché nebylo. Senátory jsem 
musela přesvědčit o mimořádnosti 



celé situace. Nakonec také i senátoři 
vyšli vstříc, novelu schválili a časově 
upřednostnili její projednání. Teď už 
zbývá jenom podpis pana prezidenta. 
Já už však mohu v klidu spát, protože 
na dubnové kůrovcové rojení budeme 
připraveni. Troufám si říct, že tato 
novela lesního zákona patří za poslední 
dobu mezi nejrychleji schválenou 
změnu zákona. Jde vidět, že záchrana 
našich lesů nám není lhostejná! 

Boj s kůrovcem jste si tak nějak 
vzala za svůj. Budou následovat 
nějaké další kroky?

Ministerstvo zemědělství předložilo 
ještě vládní novelu lesního zákona, 
která popisuje například omezení 
vstupu do lesa, nebo činnost lesního 
hospodáře a další. Novelu projednáme 

standartním způsobem v zemědělském 
výboru a ve sněmovně. Kůrovcová 
kalamita velmi silně zasáhla lesy 
v okolí Třebíče, ale i na dalších 
částech Vysočiny. V letošním roce 
se na Vysočině odhaduje těžba 
kůrovcového dřeva o objemu až 
6 milionů kubíků. Náš kraj je 
specifický tím, že máme vysoký počet 
soukromých vlastníků lesů, zhruba 48 
tisíc, téměř více než 60 % hektarů lesa 
je v soukromých rukou. Mám možnost 
se s některými soukromými vlastníky 
lesů osobně setkat, často za nimi 
jezdím přímo do lesa. Díky tomu 
mám od soukromníků zpětnou vazbu 
a spoustu důležitých podmětů z terénu. 
Všem patří veliké poděkovaní, 
za jejich odhodlání a nasazení v boji 
s kůrovcem.



počet obyvatel k 31.12.2019 : 425, 
průměrný věk 42,98 let,  z toho 206 mužů, 219 žen.

Vítání občánků –12. květen 2019
Emma Bobková, nar. 29.12.2018, Římov 130
Jiří Kousal, nar. 9. 1. 2019, Římov 133
Ema Loubová, nar. 27. 2. 2019, Římov 111
Petr Kotsopoulos, nar. 28. 2. 2019, Římov 103
Jaroslav Kubrt, nar. 16. 3. 2019, Římov 81

Vítání občánků – 1.prosinec 2019
Jiří Svoboda, nar. 31.5.2019, Římov 150

sňatek uzavřeli 20.7.2019: Miroslav Chromý a Miroslava Jahodová, Římov 128

V r.2019 zemřeli:
2. ledna Květa Hanzalová, Římov 13 ve věku 88 let
9. dubna Vladimíra Radkovská, Římov 34 ve věku 86 let
4. června Josef Chromý, Římov 117 ve věku 72 let
24. prosince Františka Pecková, Římov 49 ve věku 94 let

pOHyB OByVatEL V OBCi V rOCE 2019  
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