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Vážení spoluobčané, 

 
rok 2010 byl rokem velkých změn, které se týkají (a i v příštích letech citelně 

dotknou) kaţdého z nás, ale byl také rokem, kdy skončilo čtyřleté působení 

zastupitelstva obce, jenţ bude se dvěma změnami pokračovat v započaté práci. Při 

rekapitulaci toho, co se nám v uplynulém období podařilo, najdeme dle mého názoru 

více důvodů ke spokojenosti. Po seznámení se s chodem úřadu bylo dosaţeno na řadu 

dotačních titulů, jejichţ výsledkem byla úprava vhledu obce, oprava víceúčelové 

budovy, odbahnění rybníka U sv. Jana, oprava sochy sv. Floriána, zavedení 

bezdrátového rozhlasu, Czech POINTu vč. datových schránek a další akce menšího 

rozsahu. Celkem se za uplynulé 4 roky v Římově proinvestovaly dotační prostředky 

ve výši 3,363.673,-- Kč a to především ze zdrojů Operačního programu ţivotního 

prostředí, kraje Vysočina, Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra, Ministerstva 

kultury.   

 

Na druhou stranu však musíme konstatovat, ţe se nedaří získat dotace na 

vybavení dětského hřiště a rekonstrukci víceúčelového hřiště. Na obě akce jsou 

zpracovány projekty a v roce 2011 budeme pokračovat v úsilí a snaze o realizaci. 

Kromě uvedených volnočasových záměrů se připravují ţádosti o dotační tituly na 

zakoupení nákladního automobilu vč. kontejnerů a kompostérů na bioodpad, na 

opravu sochy sv. Jana, na automatizaci výpůjčního systému v knihovně, na dokončení 

výměny oken ve víceúčelové budově a dotace v souvislosti s plánovaným setkáním 

rodáků v červnu 2011.  

 

Důleţitou kapitolou je připravovaná realizace vodovodu, kanalizace a ČOV 

v obci. V srpnu 2010 obdrţely Vodovody a kanalizace Třebíč rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, samotná příprava podkladů je v plném běhu a potrvá po většinu letošního 

roku. O všech důleţitých zprávách, týkajících se této akce, budou občané informováni 

jak rozhlasem, tak i vyvěšením na obou úředních deskách a internetových stránkách 

obce. 

 

Váţení spoluobčané, dovolte mně, abych Vám poděkoval za Vaši práci 

v roce 2010. Za mnoţství uskutečněných povinností pro fungování domácností, za 

práci na Vašich pracovištích a za práci ve prospěch obce, ve které ţijeme. 

 

Ať se Vám všechno daří podle Vašich představ.  

Přeji Vám šťastný, úspěšný a spokojený rok 2011. 

 

 
 Rostislav Novák 

starosta obce 
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Z jednání zastupitelstva obce Římov 

24. února 2010 

 

- inf. o zakoupení radlice na odhrnování sněhu; 

- inf. o prodlouţení povolení k vypouštění odpadních vod do 22. 12. 2015; 

- inf. o výtěţku tříkrálové sbírky v r. 2010 – v Římově vybráno 12.680,-- Kč; 

- inf. o ukončení ţaloby p. J.Radkovského na obec Římov; 

- inf. o obdrţení dotace 112.500,-- Kč na vyhotovení územního plánu obce Římov 

z kraje Vysočina; 

- schválení finančního příspěvku Kč 1.000,-- na zajištění činnosti Svazu tělesně 

postiţených ČR, MO Třebíč; 

- schválení dodavatelů pro výměnu vstupních prvků, instalaci radiátorů v přísálí KD a 

elektrických skříní ve víceúčelové budově; 

- schválení vyrovnaného rozpočtu obce na r. 2010 ve výši Kč 6,080.000,--; 

- vymezení zastavěného území obce Římov; 

- záměr pronájmu bytu 1+1; 

- odloţení rozhodnutí o prodeji pozemku p .č. 284/2 v k.ú. Římov-Vísky; 

- inventarizace majetku za r. 2009; 

- nová fotokronika obce od r. 2009; 

 

 

24. března 2010 

 

- inf.o zamítnutí ţádosti o příspěvek z Nadace ČEZ-Podpora regionů 2010; 

- schválení pronájmu bytu 1+1 p.Zdeňku Kubátovi od 1.4.2010 na dobu neurčitou; 

- schválení podání přihlášky do soutěţe Vesnice roku 2010; 

- podání ţádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci 

víceúčelového hřiště, rekonstrukci prostor bývalé kotelny na posilovnu a zázemí a 

výstavbu venkovního altánku u víceúčelového hřiště (z důvodu přetlaku ţádostí 

následně zamítnuto); 

- schválení podání ţádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – Bioodpady 2010; 

- schválení záměru prodeje budovy sýpky na Vískách; 

- schválení zakoupení pozemků p. č. 109/1 a p.č.713 v k. ú. Římov; 

 

14. května 2010 

 

- inf. o zajištění voleb do PSP ČR ve dnech 28.-29.5.2010; 

- inf. o kontrole Finančního úřadu na dotační tituly Czech POINT a na opravu sochy 

sv. Floriána; 

- inf.o obdrţení příspěvku 10 tis.Kč na úsporu elektrické energie – na zakoupení 

úsporných ţárovek pro víceúčelovou budovu od firmy EON; 

- uzavření smlouvy se Zdravotním ústavem Třebíč na kontrolu odpadních vod; 
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- inf.o kontrolním dni MŢP 20.4. 2010 na provedené práce v rámci odbahnění 

rybníka; 

- inf. o zasázení stromků v lese, Borovičku a u rybníka U sv. Jana; 

- vydání stanoviska k novostavbě RD p.Petra Goliáše; 

- schválení přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu za r. 2009; 

- schválení úpravy rozpočtu v květnu 2010; 

- schválení hospodaření příspěvkové organizace bez výhrad; 

- prodlouţení zaměstnání J.Kujala na VPP s vyuţitím příspěvku Úřadu práce do 

31.10. 2010; 

 

28. června 2010 

 

- inf. o obdrţení diplomu za vzorné vedení kroniky obce v rámci soutěţe Vesnice roku 

2010 spojené s příspěvkem ve výši 25 tis.Kč; 

- inf. o podpisu produktu EON Jistota 2011; 

- inf. o zamítnutí ţádosti o grant z Nadace ČEZ na vybavení dětského hřiště; 

- inf. o schválení ţádosti o dotaci v rámci programu „Bioodpady 2010“ na nákup 51 ks 

kompostérů pro občany Římova; 

- inf. o odstranění kovového vybavení dětského hřiště, rekonstrukci oplocení vč. 

posezení v zahradě MŠ a prostranství před kulturním domem; 

- obsazení povodňové komise v Římově; 

- schválení úpravy rozpočtu v červnu 2010; 

- schválení 7 členů zastupitelstva obce pro období 2010-2014; 

- inf.o stavu pronájmu pohostinství; 

 

17.září 2010 

 

- inf.o kolaudaci vodní nádrţe U sv.Jana; 

- inf. o stavu podepsaných kupních smluv na pozemky pod Novou závlahou; 

- inf. o průběhu prací na územním plánu; 

- zhodnocení období 2006-2010; 

- schválení fin.příspěvku 20 tis.Kč na zakoupení stolů na stolní tenis pro oddíl SK 

Římov; 

- schválení úpravy rozpočtu v účetním období červenec, srpen 2010; 

- zvolení nová knihovnice obce – paní Dana Dvořáčková, Římov 95; 

- schválení podání ţádosti o dotaci z OPŢP na svoz bioodpadu – spolupráce s obcemi 

Čáslavice a Mastník; 

- schválení provedení veřejnoprávní kontroly v MŠ Římov; 

 

 

8. listopadu 2010 

- ustavující zasedání zastupitelstva obce – volba starosty, místostarosty, předsedů a 

členů finančního a kontrolního výboru; 
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- schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva; 

- schválení realizace elektrického pohonu zvonu firmou Elektrozvon Olomouc; 

- inf. o opravě úřední desky a přístřešku u autobusové zastávky; 

- inf. o podání ţádosti o dotaci z Nadace ČEZ – podpora regionů ve výši 350.000,- Kč 

na vybavení dětského hřiště; 

- diskuze o plánu akcí na r. 2011; 

- schválení úpravy rozpočtu; 

 

10. prosince 2010 

- informoval o činnosti obce od posledního zasedání ZO a plnění přijatých usnesení; 

- inf. o rezignaci M.Svobody na člena zastupitelstva obce k 30.11.2010 a slib nové 

členky ZO M.Milostné; 

- schválení podání ţádosti o dotaci z Ministerstva kultury na automatizaci výpůjčního 

systému v knihovně; 

- schválení podání ţádosti o dotaci z POV kraje Vysočina na výměnu oken a luxfer 

v kulturním domě; 

- schválení podání ţádosti o dotaci na opravu sochy sv.Jana; 

- volba kulturní komise; 

- schválení nových obecně závazných vyhlášek; 

- uloţení finančních prostředků obce; 

- svoz komunálního odpadu v r.2011 – svozová firma Petr Ferkl, Rokytnice n.Rok. a 

zachování poplatku Kč 420,- na obyvatele; 

- poskytnutí fin.příspěvku Kč 1.000,-- nově vítaným občánkům Římova; 

- schválení rozpočtového provizoria; 

- provozní doba MŠ Římov; 

- volba inventarizační komise; 

 

 

Místní knihovna Římov 
 V letošním roce zaznamenala nejen naše knihovna smutnou událost. Pan 

Stanislav Kujal, který úspěšně a svědomitě vedl místní knihovnu od 20. září 1973, dne 

5. září 2010 náhle zemřel ve věku 72 let. Vedením knihovny byla s platností od 1. 

října 2010 pověřena Dana Dvořáčková. 

V knihovně je registrováno 50 čtenářů, z toho 31 dospělých a 19 mladších 18-ti let. 

V r. 2010 bylo zapůjčeno 1248 knih, 1053 dospělými a 195 mládeţí. V průběhu roku 

byl 2x  proveden výměnný fond s Městskou knihovnou v Třebíči. 

 Internetových sluţeb vyuţilo 64 zájemců, zejména pro školní potřeby. 

V roce 2011 bude podána ţádost o dotaci z Ministerstva kultury na automatizaci 

výpůjčního systému, ze které by byl pořízen nový počítač do knihovny a program 

knihovního systému Clavius-REKS.  
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Mateřská škola Římov 
 

Od ledna do konce června 2010 navštěvovalo mateřskou školu celkem 19 dětí:  

Čurdová Anna, č.15, Dokulil Ondřej, č.145, Brychta Filip, č.101,  Kříţ Josef, č.44, 

Říhová Nikola, č.16, Nahodilová Tereza, č. 31, Rygl Ladislav,  Třebíč, Kliková 

Natálie, č.112,  Nahodilová Nicol, č.62, Křivánková Eliana, č.110, Bartík Filip, č.120, 

Durdová Alexandra, č.144, Dokulilová Adéla, Rokytnice n.R., Kostelníková  Nela,   

Rokytnice n.Rok.,  Bártl Matěj, č.148, Janoušek Michal, Rokytnice n.Rok., 

Kostelníková Lucie,  Rokytnice n.Rok., Bartík Tomáš, č.120, Nahodil Tomáš, č.31. 

     Docházku do mateřské školy ukončili a od 1. září nastoupili do 1. ročníku ZŠ 

Čáslavice budoucí prvňáčci: Čurdová Anna, Dokulil Ondřej a Brychta Filip.  

 K 1. září přešly čtyři děti z Rokytnice do MŠ Rokytnice: Dokulilová Adéla, 

Kostelníková Nela, Janoušek Michal a Kostelníková Lucie.  

 Od nového školního roku je v mateřské škole zapsáno 20 dětí. Nově byli přijati: 

Fendrychová Monika, Rokytnice n.Rok., Janecká Ema, Rokytnice n.Rok., Durda 

Lukáš, č.144, Nahodil Kryštof, č. 121, Bártlová Michaela, č.148, Nahodil Martin, 

č.62, Křišťálová Adéla, č.24, Kříţová Kristýna, č.44 a Ryglová Valentýna, č.26. 

       Mateřská škola pracuje podle dlouhodobého Školního vzdělávacího programu. 

Provoz školy je od 6.30 hodin do 15.00 hodin.  

    V průběhu roku děti navštívily několik divadelní představení v Třebíči v Národním 

domě a v Pasáţi, pravidelně dojíţdíme do MŠ Rokytnice na maňáskové „Divadlo 

Úsměv“.  Společně s MŠ Rokytnice jsme byli na zájezdě do ZOO Jihlava. 

Školní rok děti zakončily hrou „Hledáme poklad“ a opékáním párků. 

   Na veřejnosti vystoupily děti s kulturním programem jiţ tradičně na „Setkání 

seniorů“ a  „Vítání dětí do ţivota“. Dvakrát jsme byli na návštěvě v ZŠ Čáslavice – 

podívat se na vyučování prvňáčků a u příleţitosti „Dne otevřených dveří“. 

       

 Nechyběla ani 

„Mikulášská nadílka“, od 

Mikuláše s čertem. Před 

Vánocemi jsme 

uspořádali v přísálí 

kulturního domu 

„Vánoční tvoření“. Děti 

vystoupily s krátkým 

programem a za pomoci 

rodičů tvořily vánoční 

svícny.  Pod stromeček 

děti dostaly nové hračky 

a učební pomůcky z 

dotací zřizovatele a 

dřevěnou rohovou 
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kuchyňku za peníze získané prodejem starého papíru.  Za jarní sběr jsme získali 

3.240,- Kč, za podzimní sběr 4.425,- Kč.  

Fotografie z akcí školy jsou zveřejněny na webových stránkách obce.  

 

         Poděkování za dobrou spolupráci a pomoc při zajišťování všech aktivit v tomto 

roce patří zřizovateli, rodičům, občanům, kteří pomohli se sběrem papíru, pracovnicím 

místní JMB a Pavlu Eliášovi za odvoz papíru do sběru.                                                                              

 

       Jana Dokulilová 

ředitelka MŠ Římov 

 

Z činnosti  SDH  Římov  

V letošním roce se Sbor dobrovolných hasičů připravoval, jak důstojně si 

vzpomenout a oslavit výročí zaloţení sboru. Zavzpomínat na naše předchůdce, 

předky, kteří sbor v roce 1895 zaloţili. 

 Ale nejdříve si připomeňme akce hasičů od začátku roku. Jiţ 20. února 2010 

se uskutečnil maškarní průvod obcí. Tuto akci zajišťovali hasiči společně se 

zastupitelstvem obce za bohaté účasti 60 masek. Průvod se vydařil a po skončení bylo 

pro účastníky připraveno občerstvení v pohostinství u M. Doška. 

 Bohuţel jsou také smutné zprávy. V sobotu 27. února 2010 jsme doprovodili 

na poslední cestě nejstaršího člena, pana Františka Kruly, který zemřel ve věku 90 let 

a 10. září 2010 pana Stanislava Kujala, který zemřel ve věku 72 let. Oba byli 

dlouholetými členy SDH v Římově. Čest jejich památce! 

 Vzpomínkové oslavy na zaloţení hasičského sboru se uskutečnily 29. května 

2010, současně 

s okrskovým cvičením – 

soutěţí poţárních 

druţstev. Ještě 

v předvečer oslav, 

v pátek 28. května 2010, 

byl poloţen věnec 

k pomníku padlých, kde 

jsou uvedena i jména 

čtyř padlých 

římovských hasičů. 

 V sobotu 29. 5. 

2010 dopoledne začaly 

v areálu za školkou 

vlastní oslavy výročí 

soutěţí druţstev 
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z celého našeho okrsku a poţárním cvičením sportovního typu, jehoţ se zúčastnili i 

pozvaní hasiči ze sousedního okrsku z Rokytnice n. Rok., Markvartic a Čechočovic.  

Po úvodních proslovech starostou obce a starostou sboru, kteří přivítali všechny 

soutěţící hasiče i přítomné diváky, bylo vzpomenuto prvních zakladatelů hasičského 

sboru a historická činnost tehdejších hasičů. Následovala soutěţ, kdy start byl 

z poţárního auta, běţelo se přes malé překáţky, trasu přes potok a zpět a poté 

následoval poţární útok. Hlavní cenou bylo ţivé sele, které vyhráli hasiči z Rokytnice 

nad Rokytnou. Účastníci cvičení obdrţeli jak ceny, tak i diplomy a pamětní listy. 

 Nelze také 

přehlédnout, ţe 

poţární útok 

předvedly i ţeny a 

mladí hasiči z Římova 

a to s velkým 

úspěchem a potleskem 

diváků. Celá akce se 

velmi vydařila a všem, 

kteří se podíleli na 

přípravách, patří 

upřímné poděkování. 

 Další akcí, 

kterou hasiči pořádali, 

byla tradiční 

martinská pouťová 

zábava. Povinností a 

úkolů sboru je daleko více, jsou to věci samozřejmé, které patří k činnosti hasičů. 

Velmi dobrá je spolupráce s obecním úřadem, který sboru dle moţností pomáhá, 

mimo jiné výrazně přispěl i na nové stejnokroje. V zastupitelstvu obce máme dva 

hasiče, věříme tedy, ţe naše spolupráce bude dobrá i nadále. 

 

Závěrem bych chtěl všem poděkovat, a to nejen hasičům, ale i všem spoluobčanům za 

podporu, přízeň a pomoc při akcích, které sbor pořádá, s přáním pevného zdraví a 

pohody v novém roce 2011. 

 

 

František Ondráček                                                                                                                     

starosta SDH Římov 
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SK  Římov 

3. května 2010 proběhla ustavující schůze oddílu stolního tenisu SK Římov, 

na které byl předsedou oddílu zvolen Stanislav Goliaš, tajemníkem Martin Nahodil a 

pokladnicí Marcela Dufková. Ustavující schůze se zúčastnilo 24 členů. 10. května 

2010 byl oddíl SK Římov zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR. 

Na následujícím setkání 14. června 2010 bylo dohodnuto, ţe na podzim 2010 budou 

zaloţena a přihlášena 2 muţstva – SK Římov „A“ a „B“ do III. třídy okresního 

přeboru. 

Soupiska SK Římov „A“ – Dufek Pavel,  Goliaš Stanislav, Novák Rostislav, 

Stručovský Josef, Stručovská Alena, Obůrka Michal, Nedvědický Pavel ml. 

Soupiska SK Římov „B“ – Čurda Aleš, Čurda Jiří ml., Diviš Aleš, Hobza 

Stanislav, Milostný Karel st., Nahodil Martin, Otáhal Ondřej, Steinochr Vladimír, 

Trnka Radomír. 

Před začátkem sezóny oddíl za pomoci obecního úřadu zakoupil 2 kvalitní 

stoly Joola a umístil je do třídy v bývalé základní škole, v níţ se odehrávají všechna 

utkání obou muţstev. 

Soutěţ byla zahájena 15. října 2010 a muţstva si v průběhu vedou rozdílně. 

Zkušenější „áčko“ úspěšně sbírá body a pohybuje se na špici III. třídy, „béčko“ nabírá 

zkušenosti, neboť zpočátku narazilo na silnější soupeře. 

 

Tabulka soutěţe po odehraném 10. kole: 

  Zápasy V R P Zápasy Sety Body 

1 Římov „A“ 10 10 0 0 160:20 498:105 30 

2 Výčapy „C“ 10 9 1 0 146:34 478:177 29 

3 Rokytnice n.R. „C“ 10 8 1 1 132:48 432:214 27 

4 BOB Třebíč „A“ 10 8 0 2 127:53 427:241 26 

5 Lukov „C“ 10 7 1 2 116:64 416:264 25 

6 Stařeč „A“ 10 6 0 4 113:67 384:279 22 

7 Rapotice „B“ 10 6 0 4 93:87 322:327 22 

8 Třebíč „C“ 10 5 1 4 99:81 368:297 21 

9 Třebenice „C“ 10 4 0 6 70:110 287:397 18 

10 Ţeletava „B“ 10 3 1 6 78:102 277:351 17 

11 Číměř „A“ 10 3 1 6 69:111 285:379 17 

12 Stařeč „B“ 10 3 1 6 59:121 250:413 17 

13 Březník „A“ 10 1 2 7 60:120 253:406 14 

14 Kralice „C“ 10 1 1 8 57:123 248:420 13 

15 Číměř „B“ 10 0 1 9 33:147 158:469 11 

16 Římov „B“ 10 0 1 9 28:152 126:470 11 
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Rok 2010 v Římově slovem i obrazem 

 

8. ledna 2010 proběhla v obci tradiční Tříkrálová sbírka, při které se od 

římovských občanů vybralo Kč 12.680,--. Všem, kteří přispěli, patří poděkování. 

 

V průběhu ledna 2010 byla vţdy 

v sobotu sehrána 4 hokejová 

utkání mezi ţenatými a 

svobodnými na ledě 

v Pokojovicích s výsledky 7:7, 

10:8, 5:4 a 8:7. Ani v hokeji se 

zatím svobodným nedaří 

zkušenější ţenáče poráţet. Pro 

malé bruslaře se díky příznivým 

klimatickým podmínkám 

udrţovala ledová plocha na 

asfaltovém hřišti. 

21. ledna 2010 vystoupili pro 

malé i velké diváky v rámci 

cirkusové show v kulturním domě Fugas a Harry. 

V únoru 2010 obecní úřad obdrţel dotaci 112.500,- Kč na vyhotovení územního 

plánu, jehoţ realizace se podle původně zamýšlených termínů prodlouţila aţ do 

začátku roku 2011.  

20. února 2010 se díky SDH Římov uskutečnil velmi vydařený masopustní 

průvod obcí, jehoţ se 

zúčastnilo 58 masek. 

Začátek i konec byl 

v místním 

pohostinství a pestrost 

masek byla 

neuvěřitelná.  

  Koncem 

března 2010 proběhla 

demontáţ dřevěné 

stěny v přísálí 

kulturního domu a 

přípravné stavební 

práce pro instalaci 

nových plastových 

výplní a dveří, včetně 

doplnění radiátorů a 
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výměny elektrické rozvodné skříně.  Realizaci provedly firmy H@M, K-TOP a Eljob 

Třebíč. Následně bylo provedeno obroušení a natření parket na sále Liborem Bartíkem 

z Římova. 

  Na jaře byla vyhlášena soutěţ Vesnice roku 2010, jíţ se poprvé zúčastnila i 

Obec Římov. Po zaslání přihlášky a rozsáhlé charakteristiky obce se uskutečnila 

návštěva hodnotitelské komise a výsledkem byl zisk diplomu za vzorné vedení 

kroniky obce, spojený s finanční odměnou 25.000,--Kč při vyhlášení výsledků 30. 7. 

2010 v sídle vítěze krajského kola  - v obci Vír, okr. Ţďár nad Sázavou. 

 

 30. dubna 2010 

proběhlo tradiční pálení 

čarodějnic za budovou bývalé 

školy. Díky krásnému počasí se 

tato akce vydařila, v nabídce 

bylo vše za 15,-Kč, děti měly 

limonádu zdarma, udila se 

trampská cigára a domácí 

klobása, čepovalo jihlavské pivo. 

Obecní úřad obdrţel od firmy 

EON finanční příspěvek 10.000,-

-Kč na koupi úsporných ţárovek, 

které byly následně osazeny do 

všech prostor obecního úřadu, 

knihovny, mateřské školy a sálu kulturního domu. 

V dubnu obecní úřad podal ţádost o dotaci  z programu MMR Podpora 

rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postiţených regionů na rekonstrukci 

víceúčelového hřiště včetně vybudování zázemí z prostor bývalé uhelné kotelny a 

výstavby venkovního altánu v rozsahu 4,860 tis.Kč. Z důvodu nedostatku finančních 

prostředků byla ţádost zamítnuta, projekt je však připraven pro moţné vyuţití 

v dalších dotačních programech, vypsaných v příštích obdobích. 

Od začátku roku do října 2010 byl na veřejně prospěšné práce zaměstnán Jiří Kujal a 

to s pomocí finančních prostředků z Úřadu práce. Tato forma se osvědčila a od 

prosince 2010 do června 2011 je podepsána smlouva o prodlouţení VPP do června 

2011. 

Zahrada mateřské školy prošla na jaře úpravami, odstranily se nevyhovující 

ţelezné prolézačky a eternitové oplocení se nahradilo plastovým pletivem. Vstup na 

zahradu nyní umoţňují celkem 4 branky. Nově opraveny jsou i lavičky a na jaře 2011 

bude na zahradě namontování herní sestava Flora 11 a v případě úspěšné realizace 

dotace z MMR i další herní prvky. Před kulturním domem došlo k výměně zeleně a 

nově se zde vysadil ptačí zob. V plánu je i vybudování parkovacích stání před 

pohostinstvím. 
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5. června 2010 se 

uskutečnila oslava 

Mezinárodního dne dětí 

v prostorách zahrady MŠ. 

Pro cca 45 přítomných dětí 

připravilo zastupitelstvo 

obce i mateřská škola 

různé soutěţe, za které se 

děti odměňovaly 

sladkostmi a cenami od 

místních firem. Celé 

odpoledne bylo krásné 

slunečné počasí a tak si 

někteří aktéři domů odnesli 

citelně opálené obličeje. 

Koncem června se 

v Čáslavicích za jasného slunečného počasí uskutečnilo tradiční fotbalové utkání 

ţenatí : svobodní s výsledkem 5:2 pro ţenaté. Následně se všichni aktéři zápasu 

přesunuli do Římova, kde doplnili tekutiny a občerstvili se vynikajícími steaky. 

 Pro potřeby obce se zakoupilo 6 ks pivních setů – v případě zájmu občanů je 

moţnost zapůjčení na různé oslavy, výročí atd. 

Začátkem prázdnin proběhla kolaudace „Rekonstrukce vodní nádrţe v k. ú. 

Římov“ a následně se uskutečnilo závěrečné vyhodnocení, ukončení akce a 

vyúčtování dotačních titulů. Na jaře 2011 se provede úprava povrchu, obnova travního 

porostu a osazení laviček vč. odpočívadla pro cyklisty na louce u rybníka. 

Na podzim bylo občanům umoţněno moštování vlastního ovoce v místní 

lisovně, čehoţ aţ do 

konce října ve větší či 

menší míře někteří 

vyuţili.  

V průběhu 

roku obecní úřad 

odkupoval pozemky 

pod rybníkem Nová 

závlaha. Začátkem 

roku 2011 bude 

zakoupen poslední 

pozemek a proběhne 

realizace převedení 

rybníka do majetku 

obce. 

 25. září 2010 

proběhlo v kulturním domě tradiční setkání seniorů za doprovodu hudební skupiny 
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Kvinton. Seniory přivítal starosta obce, v kulturním programu vystoupily děti z MŠ 

Římov, folklórní soubor Dţbánek z Martínkova a mimo program sklidil velký potlesk 

freestylový fotbalista Kari. Setkání bylo spojeno i jako setkání a ocenění kronikářů 

obce Římov v souvislosti se získaným diplomem za vzorné vedení kroniky obce 

v soutěţi Vesnice roku 2010. Pozvání přijali všichni kronikáři, kteří vedli a vedou 

kroniku od roku 1946 do současnosti. Jejich činnost byla vedením obce oceněna jak 

poděkováním, tak i věcnými dárky. 

V říjnu 2010 se demontovala poškozená dřevěná úřední deska, plakátovací 

plocha u autobusové zastávky, natřela se kovová konstrukce a nově osadila nerezová 

úřední deska, dřevěná plakátovací plocha a střecha. Dále bylo provedeno zateplení 

podlahy šatny mateřské školy a vyřezání kotlů z uhelné kotelny, kde je naplánováno 

budoucí umístění posilovny, klubovny a sociálního zařízení pro sousedící dětské a 

víceúčelové hřiště, včetně venkovního altánu. V tom samém měsíci se v rámci 

protipovodňových opatření vyčistil a prohloubil příkop u mostku směr Ţeletava, 

struha podél cesty směrem na Březovou a koryto potoka u stavidla. 

V listopadu se částečně opravila zvonička a následně byl přiveden kabel pro 

elektrické vyzvánění, jeţ provedla firma Elektrozvon Olomouc 25. 11. 2010. Od 

tohoto dne zvon oznamuje kaţdý den poledne, dále vyzvání v 18.00 hod. a v pátek 

v 15.00 hod. Po uvedení zvonu do provozu je prováděno i vyzvánění „umíráčku“, 

které nahradilo smuteční hlášení v místním rozhlase. 

 

Obec 

zakoupila pozemky  

p.č.109/1 a p.č.713 

v k. ú. Římov na 

Moravě, u nichţ je 

naplánováno jejich 

rozdělení a 

následný prodej pro 

stavební účely jiţ 

v r. 2011. 

22. prosince 2010 

obecní úřad 

uspořádal tradiční 

setkání u 

vánočního stromu, 

kde vyhrávaly 

reprodukované 

koledy, připravilo se svařené víno pro dospělé a čaj pro děti. Starosta obce v úvodu ve 

svém proslovu popřál všem občanům krásné vánoce, a i kdyţ počasí moc nepřálo, 

účast byla velice slušná. 
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Ve středu 29. 

prosince 2010 se 

uskutečnil 12. 

předsilvestrovský 

výstup na horu 

Mařenku, jehoţ se za 

mrazivého počasí 

zúčastnilo odhadem 

okolo 90 římováků a 

celková účast se dle 

improvizovaného 

počitadla zastavila na 

712 turistech. Pro 

všechny účastníky bylo 

po návratu 

v pohostinství 

připraveno občerstvení 

ve formě vynikajícího guláše. 

 

 Do konce roku 2010 se stihla ještě sehrát 2 hokejová utkání a to 

v Moravských Budějovicích a v Pokojovicích mezi ţenatými a svobodnými. Svobodní 

se tentokrát jiţ radovali nejprve z remízy 5:5 a následné výhry v poměru 11:8. 

  

 Během roku 2010 bylo v obecním lese vytěţeno celkem 214 m3 dřeva, z toho 

mýtní těţba 141 m3, z náletu 37 m3 a nahodilá těţba 36 m3. 

Vysázeno bylo 1000 ks sazenic borovice černé (v Borovičku), 400 ks smrku, 300 ks  

jedlí, 100 ks borovice a 50 ks javoru. 

 

 Koncem roku 2010 obecní úřad připravoval podklady k ţádostem o dotace na 

jiţ zmíněnou automatizaci výpůjčního systému v knihovně, osazení hracích prvků na 

dětském hřišti, výměnu oken v kulturním domě a na opravu sochy sv. Jana 

Nepomuckého, včetně moţného přemístění k rybníku. Co se týká roku 2011 je kromě 

zmíněných činností v plánu příprava na realizaci akce Vodovod, kanalizace a ČOV 

v Římově, setkání rodáků 4. 6. 2011, oprava Boţích muk a kříţků, nákup techniky na 

údrţbu zeleně, rekonstrukce víceúčelového hřiště.  

 

Věřme, ţe co nejvíce ţádostí bude schváleno, abychom mohli realizovat 

takové mnoţství projektů, které povedou ke zlepšení vzhledu obce a k moţnostem co 

největšího kulturního a sportovního vyţití všech obyvatel Římova. 
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Odpadové  hospodářství 
V roce 2010 bylo díky programu Bioodpady 2010 do domácností zakoupeno 

52 ks kompostérů, coţ mohlo mít i souvislost s celkovým sníţením odváţeného 

komunálního odpadu. V roce 2009 se odvezlo 100,5 t netříděného komunálního 

odpadu, v roce 2010 došlo ke sníţení na 95,5 t. I díky tomu zůstává poplatek za odvoz 

komunálního odpadu ve výši 420,-Kč/obyvatele  pro rok 2011. Je třeba si uvědomit, 

ţe cokoliv, co odhodíme do popelnice, neplatí pouze obec, ale platíme to my všichni 

ve formě poplatku, který se i nadále bude odvíjet od mnoţství vyváţeného odpadu. 

Třiďme tedy odpad, ukládejme jej v maximální míře do kontejnerů (sklo, plasty, 

papír) a neházejme do popelnic. Bohuţel se stává i to, ţe je do kontejnerů vyhazován 

odpad, který tam nemá co dělat – stavební suť, textil, nebezpečný odpad atd. 

2x ročně je v obci zabezpečován svoz nebezpečného odpadu a 2x ročně také 

svoz objemného odpadu.  

Nově je od r. 2010 prováděn odvoz bioodpadu – kontejner je umístěn pod kulturním 

domem. Koncem roku 2010 se začala připravovat ţádost o dotační prostředky z OPŢP 

na zakoupení nákladního automobilu pro odvoz kontejnerů s bioodpadem do nově 

budované kompostárny ve Starči. 

Ţádost je připravována ve spolupráci s obcemi Mastník a Čáslavice, odkud by také 

byly sváţeny kontejnery. Zároveň je ţádáno o pořízení kompostérů, jenţ by byly 

zdarma umístěny v kaţdém domě v Římově. 

 

CO  PATŘÍ DO  JEDNOTLIVÝCH  BAREVNĚ  OZNAČENÝCH  KONTEJNERŮ 

 

 ANO NE 

S K L O 

 

 

Čisté : 

 

Čiré sklo 

Barevné sklo 

Tabulové sklo 

Veškeré obalové sklo 

 

Sklo s drátěnou 

vloţkou 

Televizní obrazovky  

Plexisklo 

Keramika 

Porcelán 

 

P L A S T 

 

 

 

Čisté : 

Obalové láhve z plastů, 

Fólie všech druhů a 

barev,  

Sáčky, tašky 

Igelitové pytle 

Polystyren 

Plastové přepravky 

všech barev a druhů  

Čisté tetrapak – obaly 

z mléka a nápojů 

 

 

 

 

PVC 

Obalové PVC 

Linoleum 

Bakelit 
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P A P Í R 

 

 
 

 

 

Čisté : 

 

Noviny, časopisy, 

lepenka  

školní sešity, knihy, 

prospekty 

katalogy, psací a balicí 

papír  

krabice a kartony 

 

 

 

 

Obaly z másla 

Znečištěný papír 

Obaly znečištěné 

Uhlový papír 

Vícevrstvý papír 

Celofán 

 

 

 

 

 

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech  

28.-29.května 2010 v Římově 

 

 

Voleb se zúčastnilo 218 občanů z celkových 346 voličů zapsaných do seznamu, tj. 

volební účast činila 63,01 %. 

 

Strana Počet hlasů % 

ČSSD 61 27,98 

ODS 40 18,34 

TOP 09 28 12,84 

KSČM 27 12,38 

Věci veřejné 23 10,55 

Suverenita – blok Jany Bobošíkové 13 5,96 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 12 5,50 

KDU – ČSL 9 4,12 

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,91 

Strana zelených 2 0,91 

Dělnic.str.sociální spravedlnosti 1 0,45 
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce Římov, konaných ve dnech  

15.-16.října 2010 

 

 

Z celkového počtu 342 osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů byly úřední 

obálky vydány 214 voličům, z toho odevzdáno 201 platných hlasů. Volební účast 

činila 62,57 %. 

 

Do zastupitelstva obce Římov byli na základě volebního zákona zvoleni : 

 

Rostislav Novák 195 hlasů 

Jiří Rygl 195 hlasů 

Vítězslav Bartík 165 hlasů 

Miluše Bartíková 161 hlas 

Martin Nahodil 100 hlasů 

Jiří Čurda 146 hlasů 

Miloslav Svoboda   66 hlasů 

Náhradníci :  

Miroslava Milostná 133 hlasy 

Bohumír Machovec 110 hlasů 

 

 

8. listopadu 2010 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce, na kterém byli 

všemi hlasy zvoleni : 

- starostou obce  : Rostislav Novák, Římov 138   

- místostarostou obce : Jiří Rygl st., Římov 26. 

 

30. listopadu 2010  rezignoval na funkci v zastupitelstvu obce Miloslav Svoboda, 

kterého od 1. 12. 2010 nahradila Miroslava Milostná, Římov 127. 
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Společenská kronika obce 

 
Počet obyvatel :  421   průměrný věk 41,59 let 

 

Z toho :  212 muţů průměrný věk 39,30 let   

209 ţen     průměrný věk  - 43,90 let 

  

Obyvatelstvo :  do 15 let :  14,25 %  15 - 18 let :  3,80 % 

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

 

 

V roce 2010 se do Římova přistěhovali : 

Věra Bobková, Římov 93  Marcela Stejskalová, Římov 35 

Vít Gloza, Miluše Glozová, Římov 146 Jan Moták, Renáta Motáková, Římov 146 

 

 

V roce 2010 se z Římova odstěhovali : 

Jana Durdová, Římov 40   Michaela Růţičková, Římov 87  

Marián Kunst, Římov 126 

 

 

 

10.  října 2010 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo 

slavnostní vítání dětí: 
 

 

 

Denis Brychta, narozen 

22. ledna 2010, Římov 101 

 

Vanesa Hanzalová, 

narozena 13. února 2010, 

Římov 141 

 

Matyáš Slatinský, narozen 

13. července 2010, 

Římov 126 

 

Michal Smutný, narozen 

7. dubna 2010, Římov 93 
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Sňatky uzavřeli : 

14. 8. 2010  Jiří Durda a Radomíra Pánková, Římov 144 

11. 9. 2010  Marián Kunst, Římov 126 a Miroslava Partlová, Heraltice 53 

10. 10. 2010 Marcela Růţičková, Římov 87 a Pavel Dufek, Geršov 2 

 

Významná životní jubilea oslavili : 

70 let      

Boţena Sikorská, Římov 99  Josef Bartík, Římov 110  

  

75 let 

Marie Vyskočilová, Římov 86  Jaroslava Škrdlová, Římov 78 

Marie Obůrková, Římov 23   

 

80 let 

Marie Nedvědická, Římov 29  Růţena Ryglová, Římov 102 

Karel Bobek, Římov 125   Jaroslav Vyskočil, Římov 86 

 

85 let     90 let 

Františka Pecková, Římov 49  Marie Čurdová, Římov 6 

 

 

 

V roce 2010 jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany : 

 

2. 1. 2010 rozloučení s panem Miroslavem Hybáškem, který zemřel 25. 12. 2009  

ve věku 68 let 

 

22. 2. 2010 František Krula, Římov 12      ve věku 91 let 

17. 3. 2010 František Novák, Římov 30      ve věku 84 let 

28. 7. 2010 Aneţka Vláčilová, Římov 44     ve věku 89 let 

5. 9. 2010            Stanislav Kujal, Římov 114                ve věku 72 let 

12. 9. 2010 Anna Bazalová, Římov 76     ve věku 88 let 

10.12.2010          Antonie Dohnalová, Římov 25           ve věku 83 let 
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Z fotoarchivu Muzea Vysočiny Třebíč 
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Pamětní kniha obce Římova založená roku 1923 

Slovo úvodní (doslovný přepis) 

 Naši dávní předkové po vzoru dávných latiníků říkávali, ţe dějiny jsou 

zrcadlem věků minulých a ţe jsou zároveň učitelkou národů. Slova ta nepozbyla 

významu a přesvědčivosti i v době přítomné. Kaţdý, kdo zná minulost svého lidu, 

dávnou dobu, která jest nejčastěji dobou utrpení a strádání, dávnou slávu i dobu 

nezaviněného úpadku, jakoţ i nové povznesení drahé vlasti, přilne tím mocněji láskou 

a oddaností k našemu lidu i jeho domovině.  Jsme všichni děti jednoho národa a s jeho 

osudem spiat jest osud nás všech ve městech, městečkách i drobných vískách. 

Milujme tedy svůj národ velikou láskou předků, kteří jako mučedníci trpěli, krváceli a 

umírali za svobodu uhněteného lidu, za volnost ujařmené domoviny. Připomínejme si 

slova Kristova: „Miluj bliţního jako sebe sama!“ Nehledejme nikdy toho, co nás 

s druhými rozvádí, leč vţdy hledejme to, co nás s nimi spojuje, vţdyť jsme všichni 

bratři jednoho srdce, jednoho jazyka, jedné krve, a všichni dohromady slujeme jedním 

slovem: národ. Lásce k minulosti a jejímu porozumění, lásce k lidu a vlasti učí i tato 

kniha, kterou kladu do Vašich rukou. Přijměte tedy, milí, knihu tuto s láskou, s jakou 

byla pro Vás psána, čtěte v ní rádi. Čerpejte z knihy této i posilu na cestu ţivotem, 

hlavně však učte se milovati své rodiště a váţiti si zboţných snah i těţkých 

protivenství a utrpení i práce svých předků, jejichţ kolébka stála pod doškovými kdysi 

střechami římovskými. 

 Láska k rodné Vaší obci a jejímu lidu ţiviţ v srdcích Vašich i obětavou lásku 

k celému národu i naší krásné svobodné vlasti. S oddaností a důvěrou přilněte k těm, 

kdo k Vám volají: „Buď poctivý, pracovitý, přísný, sebevědomý. Miluj pravdu, prav 

pravdu, braň pravdu, zastávej právo a spravedlnost a nelekej se obětí, ba ani ztráty 

ţivota pro blaho naší drahé domoviny!“ 

 „Spoléhejme v ţivotě sami na sebe,“ učí nás historie. Věřme sobě, své práci a 

píli. Protoţe jsme malým národem, musí kaţdý z nás pracovati za dva. Jen tak 

staneme se velkým národem a vynutíme si úctu i bývalou váţnost ciziny. A volá-li 

vlast, k lidu se vrať, pomáhej chutě, čiň a raď. Neboť jak praví náš básník:  

Vlast tobě ţivot dala, jí obětuj jej zas! Vlast tobě lásku dala, ji vroucně miluj zas! 

Vlast tobě slávu dala, jí slávu získej zas! Vlast tobě jmění dala, jí nes je v oběť zas! 

 Na základě zákona ze dne 30. ledna 1920 uloţilo Národní shromáţdění kaţdé 

obci povinnost zaloţiti a vésti pamětní knihu, pečovati o řádné a pečlivé zapisování 

místních pamětí. Zápisy denních událostí a věcí pamětihodných má prováděti 

kronikář, ustanovený obecním zastupitelstvem. Minulost má se tu otevříti potomstvu, 

v kronice zanecháváme potomstvu drahý odkaz, který teprve po letech nabude pravé 

své ceny. 
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