
 

 

 
 



 

 



 

Vážení spoluobčané, 

 stejně jako v loňském roce Vás následující zpravodaj informuje o událostech 

a akcích, které se v Římově staly během roku 2009.  

 Rok  2009 nebyl díky světové hospodářské krizi rokem jednoduchým a tento 

stav se projevil i v příjmech obce. Věřme však, ţe nás v blízké době čeká oţivení 

ekonomiky a s tím související sniţování nezaměstnanosti.  

  

 V letošním roce se podařilo získat dotační tituly, které vedly jak ke zlepšení 

vzhledu obce, k záchraně kulturní památky, ale také ke zlepšení sluţeb občanům a 

naší snahou je i v roce následujícím „dosáhnout“ na co nejvíce dotačních finančních 

prostředků. Ve zpravodaji jsou realizované a připravované projekty popsány detailněji 

a doufám, ţe některé akce menšího rozsahu se nám podaří uskutečnit s brigádnickou 

pomocí mládeţe i občanů. 

  

 V roce 2010 budeme společnými silami pokračovat v údrţbě a zvelebování 

naší obce, abychom přispěli k jejímu rozvoji. Uvítáme aktivní zapojení občanů a to 

třeba i jen Vaším názorem, připomínkou ale i kritikou, která povede ke zlepšení stavu 

-  na zasedáních zastupitelstva obce, osobní návštěvou na úřadě, telefonicky, nebo i 

diskuzí na nových webových stránkách obce. 

  

 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce 

popřál do roku 2010 hodně štěstí, pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho pracovních 

úspěchů. 

       Rostislav Novák  

 

 

 

 

 

 

 



 

Z jednání zastupitelstva obce Římov 

V roce 2009 projednávalo zastupitelstvo obce mimo jiné i následující body : 

9.ledna 2009 

 

- provedení veřejnoprávní kontroly v MŠ (bez závad); 

- schválení navýšení poplatku za svoz domovního odpadu na Kč 420,--/osobu; 

- schválení rozpočtu pro MŠ ve výši 160.000,-- Kč 

- výběr dodavatele na výměnu dveří a oken ve víceúčelové budově – firma H@M 

Kuchařovice; 

- plánované práce na r.2009; 

- informace o hospodaření v obecním lese; 

- schválení podání ţádosti o dotaci na restaurování sochy sv.Floriána; 

- obdrţení Kč 10.000,-- od firmy EON na opravu veřejného osvětlení; 

 

6.března 2009 

 

- seznámení se stavem finančních prostředků na účtech obce; 

- schválení fin.příspěvku Kč 1.000,-- na MČR mladých hasičů; 

- schválení rozdělení zisku MŠ Římov; 

- schválení inventury obecního majetku; 

- seznámení s výsledkem hospodaření za r.2008 (přebytek 1,018 tis.Kč); 

- schválení vyrovnaného rozpočtu na r.2009 ve výši 4,000 tis.Kč; 

- schválení odměn členům zastupitelstva obce dle Sbírky zákonů; 

- schválení provedení upgrade Czech POINT vč.podání ţádosti o dotaci a výběr 

dodavatele – p.Marcela Dohnala, Římov; 

- schválení vyřazení místního drátového rozhlasu z majetku obce; 

- schválení ukončení nájmu:  budovy sýpky na Vískách, bytu 1+1, vodní nádrţe u 

ZOD (U sv.Jana)  

- schválení záměru pronájmu bytu 1+1; 

- schválení Programu obnovy venkova na r.2009-2012; 

- informace o schůzce 26.1.2009 s vlastníky pozemků pod rybníkem Nová závlaha; 

- informace o zamítnutí ţádosti o dotaci z PRV na rekonstrukci dětského a 

víceúčelového hřiště; 

 

27.března 2009 

 

- schválení dotace Kč 134.000,- z POV na výměnu oken a dveří; 

- DSO Mikroregion Podhůří Mařenky - schválení závěrečného účtu, zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za r.2008 a rozpočtu na r.2009; 

 



 

- schválení pořízení územního plánu, výběr nejvýhodnější nabídky ing.arch. Ladislava 

Broţka z Brna, podání ţádosti o dotaci z Kraje Vysočina; 

- schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce (bez závad) a závěrečného účtu 

za r.2008; 

- schválení pronájmu bytu 1+1 p.Zdeňku Kubátovi, Ostrava (nejvýhodnější nabídka); 

- schválení sníţení poplatku z ubytovací kapacity na Kč 2,-- za vyuţité lůţko a den; 

 

14.května 2009 

 

- informace o schválení dotace na opravu sochy sv.Floriána; 

- inf. o podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví na 5 ks hasičských bot a ochranných 

oděvů Bushfire v hodnotě 44 tis.Kč; 

- schválení Podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky, smlouvy 

mandátní a plné moci na akci „Rekonstrukce vodní nádrţe k.ú. Římov na Moravě“; 

- schválení nabídky EON Jistota Plus na dodávku el.energie pro rok 2010; 

 

29.května 2009  

- schválení vybudování kanalizace společně se stavbou vodovodu prostřednictvím 

svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč a podání ţádosti o dotaci z OPŢP 

- informace o obdrţení dotace na odbahnění vodní nádrţe; 

- inf. o ţalobě p.J.Radkovského na obec Římov o určení vlastnictví k lesním 

pozemkům. Zastupováním obce byla zmocněna Mgr. Ilona Chládková z Třebíče; 

- inf. o vyhotovení návrhu územního plánu; 

 

10.července 2009 

- inf. o provedení prořezávky a úklidu lesa v Borovičku; 

- podpis darovací smlouvy na pozemky pod chodníky v obci s Krajem Vysočina; 

- schválení zařazení obce do území působnosti MAS Podhorácko, více informací  viz. 

www.maspodhoracko.cz; 

- schválení záměru pronájmu budovy sýpek na Vískách; 

- ukončení pronájmu pohostinství ke dni 30.9.2009 a schválení záměru pronájmu 

pohostinství od 1.10.2009; 

- schválení daru obci Strukovice nad Blanicí ve výši 10 tis.Kč na odstranění 

povodňových škod; 

 

30.července 2009 

 

- inf. o obdrţení 85% dotace na upgrade Czech POINT; 

- inf. o průběhu přípravy podkladů pro st.povolení na kanalizaci a ČOV; 

- schválení podání ţádosti na vymezení zastavěného území obce; 

- schválení návrhu zadání územního plánu obce; 

- schválení výběru dodavatele stavebních prací na rekonstrukci vodní nádrţe – firma 

Kavyl, s.r.o Mohelno; 

 



 

11.září 2009 

- schválení OZV č.3/2009 Poţární řád obce; 

- schválení nového provozovatele pohostinství p.Marka Doška, Římov od 1.10.2009; 

- schválení příspěvku 2 tis.Kč na instalaci babyboxu v nemocnici Jihlava; 

- schválení uzavření dohody o partnerství k projektu „Technologické centrum ORP 

Třebíč“ mezi obcí Římov a městem Třebíč; 

- schválení uvolnění starosty pro výkon funkce; 

- schválení vyhotovení nových webových stránek obce dle návrhu firmy Formsoft 

s.r.o. Třebíč; 

- inf. o jednání s vlastníky pozemků pod rybníkem Nová závlaha 7.9.2009; 

 

27.října 2009 

-  inf. o aktivaci datových schránek na OÚ a MŠ Římov; 

- inf. o podpisu darovací smlouvy mezi obcí Římov a Římskokatolickou farností 

Čáslavice na 20 tis.Kč na opravu farního kostela sv.Martina; 

- schválení podání ţádosti o příspěvek z Nadace ČEZ-Podpora regionů 2010 na 

rekonstrukci dětského hřiště ve výši 250 tis.Kč; 

- schválení veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby Římov-splašková kanalizace a 

ČOV; 

- vyřazení DHM z majetku obce a darování MŠ Římov (počítačová sestava); 

- schválení dodávky el.energie dle nabídky EON pro VO na r.2011; 

- schválení vyuţití dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce na období 6 

měsíců; 

 
4.prosince 2009 

- schválení podání ţádosti o příspěvek z Nadace ČEZ – oranţové hřiště ve výši 1 mil. 

Kč na rekonstrukci a instalaci umělého povrchu víceúčelového hřiště; 

- schválení odkupu pozemků pod rybníkem Nová závlaha dle nového geometrického 

plánu za cenu Kč 10,-/m2; 

- schválení podání ţádosti o dotaci 

z POV kraje Vysočina na výměnu 

vstupních prvků v přísálí KD a 

el.skříní ve víceúčelové budově; 

- schválení rozpočtového výhledu 

na období 2010-2014; 

- schválení smlouvy o poskytnutí 

podpory ze SFŢP v rámci OPŢP na 

odbahnění rybníka U sv.Jana; 

- informace o nové kronice obce od 

r.2009 a novém účetnictví obce od 

r.2010; 

 

 

 



 

Činnost SDH Římov 

 
 Členská základna se v letošním roce nezměnila, stále máme 45 členů, včetně 

mladých hasičů. 14.2.2009 připravili hasiči společně s obecním úřadem maškarní 

průvod obcí, který se vydařil.  

 10.května 2009 se konal den otevřených dveří hasičských zbrojnic. V našem 

okrsku (Čáslavice, Římov, Babice, Bolíkovice, Lesonice, Loukovice, Cidlina) jsme po 

konečném hodnocení připravenosti poţární techniky získali třetí místo. 

 Dále se jako kaţdoročně pořádala okrsková soutěţ poţárních druţstev. Letos 

se uskutečnila jako součást oslav 95.výročí zaloţení hasičského sboru v Lesonicích a 

to 23.května 2009. Dopoledne se konala soutěţ, ve které jsme obsadili konečné 

4.místo a odpoledne probíhaly vlastní oslavy, včetně ukázky zásahu profesionálních 

hasičů z Moravských Budějovic. 

 Hasiči jsou vţdy nápomocni dle potřeby i v rámci obce, neboť spolupráce 

s obecním úřadem je dobrá. Pořádali jsme také poutní martinskou zábavu s tombolou, 

za kterou děkujeme nejen hasičům, ale i ostatním občanům, kteří do tomboly přispěli 

svými dary. 

 V roce 2010 bude hasičský sbor v Římově vzpomínat 115.výročí jeho 

zaloţení. Předkové, kteří hasičský sbor zakládali, jistě věděli proč. Pomáhat svým 

bliţním, kdyţ budou v nesnázi. Na to nesmíme zapomínat ani my. Platí to pro nás i 

dnes a naším úkolem je v jejich práci a činnosti pokračovat 

 

       František Ondráček 

       starosta SDH Římov  

 
Ukázka poţárního útoku na dětském dni 6.6.2009 

 
 



 

Zpráva o činnosti Mateřské školy Římov 

 
Provoz mateřské školy byl po celý rok celodenní od 6.30 do 15.00 hodin. Stravování 

je zajišťováno dovozem ze školní kuchyně Základní a mateřské školy Čáslavice. Na 

jaře byla dokončena výměna oken a dveří v šatně a vymalování.  

 Od ledna do konce školního roku navštěvovalo mateřskou školu celkem 18 dětí:  

Čurdová Anna, Římov 15,   Stručovská Nikola, Římov 142,  

Dokulil Ondřej, Římov 145,   Brychta Filip, Římov 101,  

Kříţ Josef, Římov 44,     Říhová Nikola, Římov 16,  

Nahodilová Tereza,  Římov 31,    Rygl Ladislav, Třebíč,   

Kliková Natálie, Římov 112,    Nahodilová Nicol, Římov 62,  

Křivánková Eliana, Římov 110,    Nahodil Tomáš, Římov 31,  

Durdová Alexandra, Římov 144,    Kostelníková Nela, Rokytnice nad Rok.,   

Bártl Matěj, Římov 148,     Kostelníková Lucie, Rokytnice nad Rok.,   

Bartík Tomáš, Římov 120,   Bartík Filip, Římov 120 

 K 30.6.2009 ukončila docházku do mateřské školy Nikola Stručovská. Na 

památku dostala pohádkovou kníţku s věnováním. Od 1.září je ţákyní 1.ročníku ZŠ 

Rokytnice n.Rok.  

 Od 1.září navštěvuje mateřskou školu celkem 19 dětí. Nově byli přijati: 

Dokulilová Adéla, Rokytnice nad Rok., Janoušek Michal, Rokytnice nad Rok. 

 V mateřské škole pracujeme podle ŠVP „My a svět kolem nás“, jehoţ platnost 

je od roku 2008 do roku 2012. Zahrnuje pět oblastí vzdělávání: 1. dítě a jeho tělo, 2. 

dítě a ten druhý, 3. dítě a jeho psychika, 4. dítě a společnost, 5. dítě a svět. 

Vlastní výchovně vzdělávací práce je diferencovaná podle věku dětí, zvláštní 

pozornost je věnovaná předškolním dětem.  V průběhu roku s dětmi navštěvujeme 

divadelní představení. V Třebíči byly děti na pohádkách „O dobru a zlu“ v divadle 

Pasáţ a „Červík Jiřík a světluška Liduška“ v Národním domě. Mateřská škola v 

Rokytnice spolupracuje s Divadelní agenturou Ludmily Frištenské „Divadlo Úsměv“, 

které zajíţdí do Rokytnice. Na všechna představení dojíţdíme. V tomto roce byly děti 

na pohádkách: „O Smolíčkovi“, „Krakonošovy byliny“, „Bez práce nejsou koláče“ a 

„Vánoční překvapení“. 

 Na veřejnosti vystoupily děti s kulturním programem u příleţitosti „Setkání 

seniorů“ a „Vítání dětí do ţivota“.  U příleţitosti Svátku dětí se uskutečnil zájezd do 

ZOO Jihlava a „Honba za pokladem“ zakončená opékáním párků. 

 Ve spolupráci se zřizovatelem jsme připravili v kulturním domě pro všechny 

děti „Čertovskou merendu“ s Mikulášskou nadílkou. Na Vánoce pod stromeček byly 

zakoupeny nové hračky a učební pomůcky z dotací zřizovatele a za prodaný papír do 

sběru byly zakoupeny stavebnice Seva v hodnotě 3.344,- Kč. Děkujeme všem 

rodičům, občanům a pracovnicím místní Jednoty, kteří nám se sběrem pomohli a 

Pavlu Eliášovi za odvoz. 

 V prosinci jsme navštívili Základní a mateřskou školu Čáslavice u příleţitosti 

Dne otevřených dveří. 

                                                                        Jana Dokulilová, ředitelka MŠ Římov 

 



 

OBECNÍ  ÚŘAD  ŘÍMOV 
 

Rekonstrukce vodní nádrže (U sv.Jana) 

 

V květnu 2007 rozhodlo zastupitelstvo obce (ZO) o zahájení přípravných prací na 

projektu odbahnění rybníka, který provedla firma VZD Invest s.r.o. Brno. Ţádost o 

dotaci byla podána koncem roku 2008 a na jaře 2009 bylo schváleno poskytnutí 

dotace ve výši 90 % z celkových uznatelných výdajů 2,476 tis.Kč. Ve výběrovém 

řízení uspěla s nejniţší cenovou 

nabídkou firma Kavyl s.r.o. 

Mohelno, se kterou byla v září 

2009 podepsána smlouva o dílo 

a 22.9.2009 započaly 

odbahňovací práce.  Termín 

dokončení je ve smlouvě 

stanoven na duben 2010. 

V rámci stavby bude provedeno 

odbahnění rybníka, 

rekonstrukce hráze a úprava 

okolí nádrţe, vyhotoven 

sdruţený objekt a vyhloubena 

vodní tůň. 

 

 

 

Rekonstrukce sochy sv. Floriána 

 

 Socha sv.Floriána (pol.18.stol/baroko) je zapsána 

v Ústředním seznamu kulturních památek Ministerstva 

kultury ČR od 3.5.1958. Sv.Florián je zobrazen v mírně 

podţivotní velikosti jako římský voják v suknici, plášti a 

zbroji, v levé ruce drţí praporec (korouhev) na ţerdi. V pravé 

ruce drţí vědro, z něhoţ polévá hořící dům. Na hlavě má 

přilbici s chocholy.  

 Vzhledem k havarijnímu stavu bylo koncem roku 

2008 rozhodnuto o komplexní rekonstrukci sochy s úspěšným 

vyuţitím dotace z Ministerstva kultury ČR. Opravu památky 

započal 26.6.2009 akademický sochař a restaurátor Martin 

Kovařík ze Svratky nákladem 245.480,-Kč (dotace 220 tis.Kč, 

spoluúčast obce 25,5 tis.Kč) a 25.srpna 2009 byla socha 

usazena na nový ţulový sokl, který nahradil původní zděný 

sokl. 

 

 



 

Výměna oken a dveří ve 

víceúčelové budově 
 

 V lednu 2009 byla 

podána ţádost o dotaci 

v rámci POV Vysočiny na 

II.etapu výměny oken a 

dveří na víceúčelové budově 

v Římově, v rámci které 

byly vyměněny okna a 

dveře v mateřské škole, 

obecním úřadě, kulturním 

domě, pohostinství a 

moštárně. Rozpočet akce 

činil 281 tis.Kč (z toho 

dotace 134 tis.Kč) a výměnu prováděla firma H@M spol. s r.o. Kuchařovice, která 

předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku. 

 

Kromě výše uvedených 

nejvýznamnějších akcí v Římově 

proběhlo mnoho dalších událostí, které 

si připomeneme podrobněji : 

 

3.ledna 2009 se uskutečnila Tříkrálová 

sbírka, díky které se podařilo od 

občanů vybrat Kč 10.751,- (v r. 2008  

Kč 10.056,--) 

Rokytnice n.R. Kč 21.739,- 

Kojetice  Kč   4.959,-- 

Horní Újezd Kč 10.042,-

Markvartice Kč   4.408,-- 

Chlístov              Kč   9.333,-- 

 

 

 

14.února 2009 uspořádal SDH Římov 

ve spolupráci s obecním úřadem  

masopustní merendu, která se setkala s 

velkým úspěchem jak u masek, tak i u 

přihlíţejících. K vidění byl mj. 

Hurvínek s Máničkou, Jů a Hele, Pat a 

Mat, Arabové, pan Lórenc, chlípná 

jeptiška, husité a řada dalších masek.  



 

 V sobotu 21.března 2009 v 18.00 hod. proběhlo v přísálí KD v Římově 

promítání fotografií a povídání o záţitcích z výstupu na svítící horu Kilimandţáro a 

safari v národních parcích Tanzánie od manţelů Pliskových z Římova. Více neţ 2 

hodinového poutavého vyprávění a promítání fotografií se zúčastnilo 30 návštěvníků a 

to nejenom z Římova, ale i z Rokytnice n.Rok. a Třebíče. 

 

 28.března 2009 

předvedla v Římově své 

umění Štěměšská divadelní 

společnost. K vidění byla 

Dívčí válka a nutno dodat, ţe 

během více jak hodinového 

vystoupení nezůstaly bránice 

diváků ani chvíli v klidu. 

Největší ovace si vyslouţil 

„Pitkin“ alias Petr Trnka, 

který stihl ztvárnit dvojroli. 

Věřme, ţe si divadelní 

společnost připraví i na rok 

2010 nové představení, které 

předvede opět v našem 

kulturním domě. 

 

 V rámci Programu rozvoje venkova byla předloţena ţádost o dotaci na 

rekonstrukci dětského a víceúčelového hřiště Římov ve výši 2,664 tis.Kč. Projekt 

obsahoval kompletní výměnu hracích prvků, vč.úpravy povrchů na dětském hřišti a 

opravu povrchu víceúčelového hřiště vč.poloţení nového umělého povrchu, instalaci 

dřevěného ohrazení, sportovních konstrukcí a venkovního osvětlení. Bohuţel, 

z nedostatku finančních prostředků v tomto programu byla naše ţádost zamítnuta a 

navíc byla výše dotace v průběhu roku sníţena z 90 na 71 % díky navýšení spoluúčasti 

o DPH. V říjnu 2009 jsme tedy podali novou ţádost o dotaci z Nadace ČEZ, podpora 

regionů na rekonstrukci dětského hřiště ve výši 250 tis.Kč. V kaţdém případě však 

bude na jaře 2010 započata oprava dětského hřiště (odstranění nevyhovujících 

ţelezných herních prvků, instalace nových, oprava oplocení, rozšíření branek pro 

vstup do zahrady – dle finančních moţností) tak, aby bylo moţné zahradu vyuţívat jak 

pro mateřskou školu, tak v odpoledních hodinách pro veřejnost.  Zde bychom uvítali 

brigádnickou pomoc rodičů, mládeţe, hasičů, aby se podařilo sníţit finanční podíl 

obce. 

 V březnu 2009 bylo schváleno pořízení územního plánu obce Římov, 

prostřednictvím pořizovatele MěÚ Třebíč. Nejvýhodnější nabídku předloţil ing.arch. 

Ladislav Broţek z Brna (196 tis.Kč), na kraj Vysočina byla předloţena ţádost o dotaci 

v částce 112,5 tis.Kč. Návrh územního plánu by měl být vyhotoven do konce května 

2010 a čistopis do 3 měsíců po ukončení projednání návrhu ÚP.  



 

 30.4.2009 se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic u rybníka. Za pomoci 

římovských občanů byla připravena hranice sahající do výšky 3 m a následně dodána i 

kouzelná čarodějnice, která byla usazena do připraveného křesla na hranici. Celé 

odpoledne však hrozily mraky a v okolních vesnicích dokonce padaly kroupy.  

V Římově se rozpršelo před 17.00 hod., ale naštěstí ne nadlouho a tak se mohli 

všichni přítomní i přicházející občerstvit klobásou, točeným pivem, dobrým vínem, 

zdarma se rozlévala limonáda, kterou věnovalo pohostinství M. Jeřábková a pro děti 

byly připraveny sladkosti. Svou přítomností nás poctila i skutečná čarodějnice, která 

svým vzhledem nahnala strach nejenom malým dětem.  

Poděkováním patří všem, kteří svou pomocí přispěli k zabezpečení hladkého průběhu 

celé akce. 

 
  Na základě nabídky firmy EON byla uzavřena smlouva na dodávku 

elektrické energie pro období 2010-2011 v rámci produktu Jistota Plus s úsporou 20 % 

a u veřejného osvětlení 24,5 %. 

 

 V květnu 2009 zastupitelstvo obce  (dále jen ZO) schválilo vybudování 

vodovodu společně s kanalizací a ČOV v obci za pomoci dotace z OPŢP 

prostřednictvím svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč v rámci tzv. Vodovodu 

Rokytnicko (společně s Rokytnicí n.R. a Čáslavicemi). Podmínky dotace jsou 

nastaveny tak, aby se společně s realizací vodovodu řešily v obcích také chybějící 

kanalizace a ČOV, bez splnění obou podmínek nebylo moţné o dotaci ţádat. Byly 

podniknuty všechny kroky, aby se podařilo stihnout termín předloţení ţádosti o dotaci 

2.11.2009, coţ se i přes různé problémy podařilo a nyní nezbývá, neţ čekat a doufat, 

ţe se tento projekt umístí mezi „vyvolenými“. 

  



 

 V Horáckých novinách proběhla anketa Strom roku, do které byla přihlášena 

také lípa rostoucí před obecním úřadem s obvodem kmene 345 cm, výškou cca 20 m a 

z celkem 18 nominovaných stromů obsadila 5-6 místo. 

  
    

 V sobotu 6.června 2009 se na zahradě mateřské školy uskutečnil Dětský den 

2009. Před touto akcí byly upraveny túje a posečen trávník. Počasí při dopolední 

přípravě nevěstilo nic dobrého, bylo chladno, mrholilo a do poslední chvíle se 

nevědělo, jestli se oslavy nepřesunou do kulturního domu. Naštěstí se odpoledne vše v 

dobré obrátilo, aţ do 17.00 hod. bylo pěkně a děti si odpoledne opravdu uţily. 

Připraven byl skákací hrad od firmy EON, diskţokej Zdeněk Kašpárek, probíhaly 

různé soutěţe, hlad a ţízeň zahnaly debrecínky a limonáda, které byly pro děti 

zdarma. O drobné dárky a sladkosti se postaral obecní úřad, SDH Římov a Český 

červený kříţ. Pěkným zpestřením byl poník, kterého s sebou přivedli manţelé 

Dokulilovi z Vísek a kterého mohly děti celé odpoledne osedlat a také ukázka 

poţárních útoků mladších i starších římovských hasičů. 

 

 

 



 

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5-6.6.2009  

V Římově se voleb zúčastnilo 101 z 342 voličů, tj. 29,53 %. 

Číslo 

strany 

Název strany Platné hlasy % 

1 Litertas.cz 1 0,99 

2 KDU-ČSL 4 3,96 

3 Věci veřejné 2 1,98 

4 ODS 30 29,70 

5 Suverenita 1 0,99 

7 Sdruţ.pro rep.-Republ.str.Čsl. 2 1,98 

9 Evropská demokratická strana 2 1,98 

14 SDŢ-Strana důstojného ţivota 1 0,99 

20 Nejen has. a ţivn. s uč. do E. 1 0,99 

21 KSČM 17 16,83 

22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 3 2,97 

25 Balbínova poetická strana 2 1,98 

26 Strana zelených 1 0,99 

33 ČSSD 34 33,66 

 

V průběhu roku 

2009 prováděli 

pánové : Bohumír 

Machovec, Jiří Kujal 

a Jiří Saturka 

prořezávání a úklid 

lesa v Borovičku, 

který byl zarostlý 

náletovými 

dřevinami, keři a 

zanesen odpadky. 

Netřeba dodávat,ţe 

to byla práce  

náročná a všem patří 

poděkování za 

precizní úklid. Při 

příjezdu k Římovu 

se nyní naskýtá 

podstatně lepší 

pohled na krajinu, 

neţ tomu bylo 

doposud. 

  



 

 V červenci 2009 byly po dvouletém jednání podepsány darovací smlouvy 

s krajem Vysočina, ve kterých kraj Vysočina daruje obci Římov pozemky nacházející 

se pod chodníky v obci. Hodnota těchto pozemků byla vyčíslena na Kč 47.180,-. Kraji 

Vysočina byla naopak obcí darována část pozemku p.č.38 v hodnotě Kč 538,- (část 

silnice u autobusové zastávky).  Od listopadu 2009 platí také tzv.chodníková novela, 

kdy je vlastník chodníku povinen zabezpečit úklid sněhu, coţ pro obce přináší 

nečekané komplikace a kaţdá obec bude nastalou situaci řešit jiným způsobem. 

V Římově se v uplynulých letech chodníky v převáţné míře opravily, čímţ se výrazně 

zlepšil vzhled obce i prostředí před jednotlivými nemovitostmi. Nezbývá tedy, neţ 

věřit, ţe občané pochopí nastalou situaci a budou i nadále provádět úklid chodníku 

před svým domem. 

 Kooperace Sádek,a.s. ukončila nájemní smlouvu na budovu sýpek na Vískách 

ke dni 30.6.2009 a zároveň odstranila veškeré vnitřní vybavení, které bylo v jejím 

vlastnictví. ZO projednalo záměr pronájmu této budovy a prostřednictvím realitních 

kanceláří nabídlo budovu k pronájmu. Vzhledem k minimálnímu zájmu se bude ZO 

zabývat i moţností prodeje této budovy. 

  

 Prostřednictvím města Třebíč byla podána ţádost o dotaci ve výši 85 % na 

upgrade Czech POINT. Po následném schválení a zaslání na účet bylo pracoviště na 

obecním úřadě vybaveno poţadovanou technikou, která je nutná pro práci s Czech 

POINTem a nově i s datovými schránkami.  V rámci zřízení Czech POINT v Římově 

byla rozšířena nabídka sluţeb i o vidimaci a legalizaci od pololetí 2009. Nyní si tedy 

můţete nechat ověřit podpisy i listiny přímo v místě bydliště a od 3.čtvrtletí 2009 

nabízí obecní úřad i moţnost laminování dokumentů, fotografií, listin…  aţ do 

formátu A3. 

Po podání výpovědi 

z nájemní smlouvy na 

pohostinství Římov, 

kterou předloţila 

M.Jeřábková k 30.9.2009 

zastup. obce schvalovalo 

nového provozovatele 

pohostinství, kterým se 

z trojice zájemců 

M.Došek, Římov;  Hana 

Sýkorová, Rokytnice 

n.Rok a Zdeněk Schwarz, 

Třebíč stal p.Marek Došek 

z Římova od 1.10.2009.  

Za poslední tři roky se 

jedná jiţ o třetího 

provozovatele pohostinství, tento stav je však stejný i v některých blízkých obcích.  

 



 

 V průběhu příštího roku bude v Římově (ve spolupráci s ESKO-T s.r.o) 

umístěn velkoobjemový kontejner na biologicky rozloţitelný odpad, který by měl  

pomoci jednak sníţit objem ukládaného odpadu na skládku, odstranit vysypávání 

trávy okolo potoka v obci a jednak zlepšit čistotu ovzduší v obci, neboť není hezký 

pohled na Římov zahalený v dýmu z páleného odpadu ze zahrádek, zvláště kdyţ si 

uvědomíme, ţe tento „vzduch“ dýcháme. V některých obcích našeho okresu se  

kontejner stal jiţ nedílnou 

součástí sběru odpadu. 

 

 Fotbalové utkání 

ţenatí vs. svobodní bylo 

letos odloţeno z červnového 

termínu na sobotu 

12.9.2009. Na hřišti 

v Čáslavicích chybělo 

několik opor na obou 

stranách a poprvé se 

podařilo zvítězit svobodným 

v poměru 2:0. 

 

 

 Ve 3.čtvrtletí 2009 došlo k aktualizace internetových stránek obce z důvodu 

přehlednějšího uspořádání a doplnění rubrik. Nyní je tedy moţné zasílání novinek na 

Váš e-mail, byly přidány rubriky – např. hlášení rozhlasu, historické fotografie obce 

(zde bych chtěl poţádat občany o moţnost zapůjčení historických fotografií ke 

zveřejnění na www stránky), kroniky obce od r.1923, kroniky školy 1910-2005 (obě 

jsou průběţně doplňovány dle jednotlivých let), kalendář akcí, diskuze aj. 

Podnikatelům nabízíme moţnost zveřejnění jejich údajů, nabídek, www stránek 

v rubrice Podnikatelé (více informací získáte na tel.č.724187477). Mateřská škola a 

SDH Římov získali přístupové údaje k obsluze a aktualizaci svých stránek. 

 

 Obecní úřad obdrţel poděkování ve formě dopisu od starosty Strunkovic nad 

Blanicí, kam byla směrována finanční pomoc na odstraňování povodňových škod jak 

od obecního úřadu, tak od občanů Římova. Touto cestou starosta ing. Karel Matějka 

ještě jednou všem děkuje za nezištnou pomoc a zároveň zaslal DVD, kde jsou 

zobrazeny nejenom škody napáchané vodním ţivlem, ale také jejich odstraňování. 

 

 ZO se dlouhodobě zabývá moţností koupi pozemků pod rybníkem Nová 

Závlaha a v průběhu r.2009 se uskutečnila setkání s vlastníky, na kterých byla 

nakonec dosaţena dohoda o odkoupení pozemků. Byl vyhotoven nový geometrický 

plán, souhlas s dělením pozemků a průběţně budou uzavírány kupní smlouvy na 

jednotlivé pozemky. 



 

 Jiţ tradičně 

se v kulturním domě 

uskutečnilo setkání 

seniorů, tentokrát 

26.září 2009. Pozvání 

přijalo 66 občanů ze 

110 pozvaných a 

v průběhu odpoledne 

vystoupila oblíbená 

dechová hudba 

Horané a kulturní 

program obstaraly 

děti z MŠ Římov a 

taneční skupina 

Dance step 

z Jaroměřic nad 

Rokytnou. 

 

 První 

prosincovou sobotu 

se v kulturním domě 

konala Čertovská 

merenda, která se 

setkala s velkým 

zájmem jak dětí, tak 

i dospělých. K vidění 

bylo mnoho malých i 

větších čertíků a děti 

si odpoledne uţily 

při diskotéce. 

Merendu navštívili 

Mikuláš,  anděl i 

čert, kteří dětem 

rozdali balíčky se 

sladkostmi. 

Poděkování patří 

všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu vydařeného odpoledne. 

 

V úterý 22.12.2009 v 18.00 hod. se uskuteční setkání u nově osvětleného vánočního 

stromu na návsi, spojené s reprodukovaným poslechem koled a příchozím bude 

nabídnuto na zahřátí svařené víno a horký čaj.  

 

 



 

 Předsilvestrovský výstup na Mařenku  

proběhne v neděli 27.12.2009 se srazem všech 

zúčastněných ve 12.00 hod. na vrcholu hory. 

Odchod účastníků z Římova se předpokládá v  

9.30 hod. od autobusové zastávky.  

U článku je přiloţen návrh nové rozhledny na 

Mařence, jejíţ výstavba je podmíněna 

získáním finančních prostředků z dotačních 

titulů. 

 Zastupitelstvo obce srdečně zve 

všechny občany dne 31.prosince 2009 na 

půlnoční rozloučení se s rokem 2009 a 

přivítání nového roku 2010. Jako jiţ tradičně je 

připraveno šampaňské a inovovaný novoroční 

ohňostroj. 

 

Zpráva z obecního lesa 

Obec Římov obhospodařuje 34 ha lesa, který 

z 98% zastupují jehličnany a zbylé 2 % listnaté dřeviny. Největší plochu má Obecník, 

Hájek svobody a okrajové lesy, Horní cesta a Ouloz. Za 15 let hospodaření obec 

vytěţila nahodilou a mýtní těţbou cca 2.500 m3 dřevní hmoty za  1,5 mil.Kč a osázela 

2 ha nových ploch – z toho 1,8 ha jehličnany,  0,2 ha listnaté stromy. 

Na práci v lese se v minulosti největší měrou podíleli zesnulí A.Vláčil a B.Bazala. 

V současné době o les pečuje J.Nahodil, kterému pomáhá především B.Machovec a 

manţelé Saturkovi.      

 

Knihovna Římov 

V letošním roce bylo v knihovně zapsáno 35 čtenářů, z toho 21 dospělých a 14 

mladších 18 let. Zapůjčeno bylo celkem 1.609 knih, z toho 1233 dospělým a 376 

mládeţi.  V knihovně je instalován 

také počítač s volným 

přístupem na internet - této 

moţnosti vyuţilo 72 zájemců, 

především pro školní potřeby. 

 

Letecké fotografie Římova 

Na www.obecrimov.cz si 

můţete prohlédnout letecké 

fotografie Římova vyhotovené 

během roku 2009 a v případě 

zájmu o konkrétní fotografii ji 

lze objednat v různých 

velikostech na obecním úřadě. 

  



 

Nohejbalový turnaj proběhl 11.7.2009, kdy se na asfaltový kurt dostavila trojčlenná 

druţstva – favorizované Loukovice, sloţená druţstva zastoupená Třebíčí a Římovem, 

a druţstvo nejmladších Římováků. Zahrát si přišli i chalupáři.  

Obhájci putovního poháru: Čurda Jiří st., Čurda Jiří ml., Čurda Aleš se nemohli 

turnaje zúčastnit a nenastoupili. 

Počasí přálo soutěţícím, občerstvení bylo dostatečně zajištěno a turnaj byl uspořádán 

v duchu pivovaru Černá Hora. Tomu také odpovídaly ceny za umístění – pivovarská 

trička, kloboučky… Místní pohostinství téţ přispělo sponzorským darem.  

Do finále se probojovaly celky Loukovic a nejmladších Římováků. Překvapivě 

s chladnou hlavou zápas odehráli římovští a po zásluze zkušené hráče Loukovic 

porazili. Umístění:  1. Draci – Pokorný T., Otáhal O., Piálek I. 

  2. Tintili – Vojtěch M., Krotký D., Čermák P. 

  3.  P.R.D. – Šmehlík D., Baloun R.,Klár P. 

 

Společenská kronika obce 
 

Počet obyvatel :  421   průměrný věk 41,36 let 

Z toho :  211 muţů průměrný věk 39,44 let 

  210 ţen  průměrný věk 43,51 let  

 

Obyvatelstvo :  do 15 let :  15,20 %  15 - 18 let :   2,85 % 

  18-60 let :  59,38 %  nad 60 let : 22,57 % 

 

 

11.října 2009 se v zasedací 

místnosti obecního úřadu 

uskutečnilo slavnostní vítání dětí. 

Po loňském „úrodném“ roce byli 

vítáni tito občánci : 

 

Jan a Bára Hanzalovi, narozeni 

28.ledna 2009, Římov 141 

 

Vojtěch Kopečný, narozen 

5.června 2009, Římov 85 

 

 

 

 

Sňatek 4.července 2009 uzavřeli : 

 

Roman Hanzal, Římov 141 a Markéta Kotrbová, Rokytnice n.R. 240 

 



 

Významná životní jubilea oslavili : 

70 let      

Marie Vodičková, Římov 33  Miroslava Marešová, Římov 64 

  

75 let 

Marie Bobková, Římov 20  Marie Bobková, Římov 125 

Marie Hanzalová, Římov 69  Anna Talpová, Římov 103 

František Hanzal, Římov 69  Milada Trnková, Římov 80 

Marie Ondráčková, Římov 47  František Trnka, Římov 80 

 

80 let 

Rudolf Rubák, Římov 113 

 

85 let 

Josef Černý, Římov 73   Ţofie Bobková, Římov 123 

 

90 let 

František Krula, Římov 12 

 

 

 

V roce 2009 se do Římova přistěhovali : 

Smutný Petr, Smutná Petra, Smutná Natálie  Římov 93 

Hanzalová Markéta    Římov 141 

Slatinský Vojtěch, Slatinská Aneta   Římov 126 

 

V roce 2009 se z Římova odstěhovali : 

Goliášová Jitka      Římov 21 

Hejsek František     Římov 109 

 

 

 

V roce 2009 jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany : 

 

8.4.2009  Josef Černý, Římov 73,    ve věku 85 let 

20.4.2009 Anna Talpová, Římov 103,   ve věku 75 let 

28.8.2009 Bohumil Bazala, Římov 76,  ve věku 88 let 

24.11.2009 Jarmila Hanzalová, Římov 11,  ve věku 84 let 

 



 

Váţení přátelé, občané,   

rádi bychom Vám touto cestou představili OBLASTNÍ CHARITU TŘEBÍČ 

(OCHT), se sídlem v ul. L. Pokorného 15 (Ţidovská čtvrť), její střediska a činnost. 

Ředitelem OCHT je Mgr. Petr Jašek. 

Oblastní charita Třebíč je nezisková církevní organizace, 

která vznikla 1.9.1992. Je organizační jednotkou Diecézní 

charity Brno, působí v sociální, zdravotní a humanitární 

oblasti. Na území okresu Třebíč pomáhá nyní 

v devatenácti střediscích specializovaných na různé 

druhy pomoci lidem, kteří se ocitli v těţké ţivotní 

situaci (viz. www.trebic.caritas.cz ) 

 Seznamování občanů našeho okresu s třebíčskou 

Charitou je součástí projektu Rozvoj a podpora koordinace sousedské pomoci 

v obcích, který byl podpořen krajem Vysočina. Jeho hlavní náplní je vyhledávání 

osob, které potřebují pomoc i osob, které pomoc mohou nabídnout a zprostředkování 

jejich kontaktu, tedy vzájemné sousedské výpomoci tam, kde dosud nefungovala.  

Můţe se jednat například o pomoc starším nebo zdravotně postiţeným občanům 

v domácnosti, s nákupy, dovozem obědů, dopravou k lékaři, na úřady či na 

bohosluţby, poskytnutí krátkodobého dohledu pro člena rodiny, který nemůţe zůstat 

sám a podobně. Mnohým starším lidem schází někdo, kdo by měl čas si s nimi 

pohovořit. Pomocí pro tyto lidi by byly návštěvy člověka, který by jim dokázal 

naslouchat a srdečně si s nimi popovídal.  

Prosíme, aby se ozvali ti z Vás, kteří by rádi poslouţili někomu, kdo je v nesnázích, a 

také ti, kteří pomoc potřebují, koordinátorkám projektu Blance Spilkové, mob.: 

739 389 138 nebo Mgr. Jarmile Bergerové, mob.:  731 646 992. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi i na to, ţe Vám budeme moci být prospěšné.  

Blanka Spilková a Jarmila Bergerová 
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