
 

 

 

 

 

Zpravodaj  obce  ŘÍMOV 

2011 



 

 

 

 



 

 

Vážení spoluobčané, 

 
opět po roce se setkáváme na stránkách zpravodaje, abychom zhodnotili, co 

se v roce 2011 v obci uskutečnilo, které záměry se realizovaly a naopak, co nás čeká v 

letech následujících.  

 

Rok 2011 byl dle mého názoru bohatý na kulturní akce, které se podařilo 

zajistit díky aktivitě a úsilí jak členů zastupitelstva obce, SDH Římov, SK Římov, tak 

i ostatních občanů. Všem, kteří obecnímu úřadu svým dílem pomohli, bych chtěl 

poděkovat za jejich obětavou pomoc. Odměnou za starosti spojené se zajištěním všech 

akcí je následná spokojenost a kladné ohlasy návštěvníků a to jak na setkání rodáků, 

obě akce Hitrádia Vysočina, tak i na tradiční, každoroční akce. Na těchto setkáních se 

vždy dá zapomenout na běžné starosti, problémy, pracovní povinnosti a lidé tak 

přijdou na jiné myšlenky, dokáží se pobavit a odreagovat. 

 

Rok 2011 byl také bojem malých obcí za změnu rozpočtového určení daní, 

kdy velká města dostávají 4,5 násobek toho, co malé obce. Cílem je snížení alespoň na 

trojnásobek, v tomto případě by nárůst u naší obce byl dle návrhu MF ČR cca 750 

tis.Kč a to je při ročním rozpočtu Římova, který činí 4 mil. Kč, významná částka. Boj 

velkých měst za zachování současné stavu však nekončí a až rok 2012 snad rozhodne 

o konečném výsledku. 

 

V příštím roce nás čeká několik dlouhodobě plánovaných investičních akcí, 

především začátek výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV, která je stále ve fázi 

přípravy a nekonečného vyřizování různých podkladů a povolení. Půjde o investici 

v řádu desítek milionů korun, sice s podporou dotačních titulů z evropských fondů, ale 

i tak se obec již průběžně podílí na financování této akce. Je třeba zdůraznit, že se 

jedná o akci, která bude náročná jak z finančního hlediska, tak i z hlediska různých 

komplikací, které vyvstanou při samotné realizaci. Touto cestou bych chtěl požádat 

všechny spoluobčany o trpělivost a snahu o průběžné řešení problémů, které se zcela 

jistě vyskytnou. Výsledek tohoto projektu je určen i pro budoucí generace a je třeba si 

uvědomit, že náklady na přípojky jsou zčásti kryty z dotací a svým dílem přispěje i 

obec. Tato finanční výhoda v případě pozdějšího vybudování přípojek již nebude 

možná. Na druhou stranu je však potřeba upozornit na nárůst rodinných výdajů 

platbou vodného a stočného. 

 

Vážení spoluobčané, do roku 2012 Vám přeji především pevné zdraví, které 

je základem pro splnění všech přání, snů a pro dobrou pohodu ve Vašich rodinách. 

 

 
 Rostislav Novák 

starosta obce 

 



 

 

Z jednání zastupitelstva obce Římov 

24. ledna 2011 

 

- inf. o změně provozu v MŠ Římov; 

- inf. o možnostech přestavby budovy bývalé základní školy (bydlení pro seniory); 

- inf. o podání žádosti o dotaci z POV Kraje Vysočina na výměnu oken a luxfer; 

- inf. o podání žádosti o dotaci na vybavení knihovny z Ministerstva kultury ČR; 

- inf. o podání žádosti o dotaci na opravu sochy sv.Jana z dotačních prostředků Kraje 

Vysočina; 

- inf. o založení běžného a vkladového účtu u WSPK; 

- zamítnutí žádosti o fin.příspěvek Diecézní charitě Třebíč; 

- schválení podání žádosti o dotaci na vybavení dětského hřiště z programu POV 

Ministerstva pro místní rozvoj; 

- schválení dodavatele dle nejvýhodnější nabídky na výměnu oken a luxfer na 

víceúčelové budově – firma H@M Třebíč; 

- schválení vydání územního plánu Římov; 

- schválení podání žádosti o dotaci na Setkání rodáků 2011 z dotačního programu 

Kraje Vysočina; 

- schválení vydání veřejné vyhlášky – výzva pro vlastníky drobných sakrálních staveb 

k doložení vlastnictví; 

- seznámení ZO s výsledkem inventury majetku obce za r.2010; 

- rozdělení pozemku p.č.109/1 na 2 stavební parcely; 

- schválení finančního příspěvku SDH Římov na vycházkové stejnokroje, výstroj a 

ost. činnost sboru v r. 2011; 

- schválení fin. příspěvku SK Římov na činnost oddílu stolního tenisu v r.2011 

- schválení provedení veřejnoprávní kontroly v MŠ Římov; 

 

 

28. února 2011 

 

- inf. o zabezpečení kominických služeb p.Petra Bojka z Třebíče; 

- inf. o zabezpečení divadelního představení ochotníky ze Štěměch 19.3.2011; 

- inf. o stavu pronájmu pohostinství; 

- inf. o bezpečnostní situaci v teritoriu OÚ Římov od Policie ČR za r. 2010; 

- schválení vyrovnaného rozpočtu na r. 2011 ve výši 4,000 mil. Kč; 

- schválení vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitelky MŠ Římov od 1.8.2011; 

- schválení záměru pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Římov; 

- schválení provádění rozpočtového opatření starostou obce; 

- schválení dohody o ukončení nájemní smlouvy s provozovatelem pohostinství; 

- schválení místního Programu obnovy venkova na období 2011-2014, zpracovaného 

starostou obce; 

 



 

 

 

1. dubna 2011 

 

- inf. o instalaci herní sestavy Flora 11 na dětské hřiště, zemní úpravy a instalace 

oblázků; 

- inf. o provedené zkoušce nezávadnosti vody ve víceúčelové budově; 

- inf. o začátku výměny oken a luxfer ve víceúčelové budově od 4.4.2011; 

- inf. o umístění odpočivadla a laviček u rybníka U sv.Jana a v katastru obce; 

- inf. o stavu pronájmu pohostinství; 

- inf. o stavu projektu parkoviště u kulturního domu; 

- inf. o průběhu akce „Čistá Vysočina 2011“, vyhlášená Krajem Vysočina (úklid 

odpadků kolem silnic v katastru obce Římov); 

- inf. o zamítnutí dotací na „Setkání rodáků“ a na „Opravu sochy sv.Jana“ z dotačních 

prostředků Kraje Vysočina; 

- inf. o stavu vlastnictví drobných sakrálních staveb v katastru obce Římov; 

- inf. o stavu rozdělení pozemku p.č.109/1, k.ú. Římov na Moravě; 

- inf. o jednání týkající se vodovodu, kanalizace a ČOV v Římově; 

- schválení pronájmu pozemků ZOD Čáslavice; 

- schválení přezkoumání hospodaření za r.2010 a závěrečného účtu odborem kontroly 

Krajského úřadu Vysočina – bez výhrad; 

- schválení záměru pronájmu 2 garážových stání; 

- schválení podání žádosti o dotaci na restaurování sochy sv.Jana z programu 

Ministerstva kultury ČR; 

- schválení žádosti o příspěvek oddílu nohejbalu Římští loupáci; 

- diskuze o zajištění setkání rodáků, pořádání obecního plesu 14.1.2012, zajištění 

výletu do předvánoční Prahy a zavedení poplatku v MŠ Římov od školního roku 

2011/2012; 

 

6. května 2011 

 

- inf. o opravě a nátěru božích muk u rybníka, nátěru a opravě zvoničky a nátěru plotu 

okolo pomníku padlých; 

- inf. o absolvování kurzu ke spisové službě na MěÚ Třebíč; 

- inf. o fixaci cen elektrické energie od firmy EON na rok 2012; 

- inf. o stavu pronájmu pohostinství; 

- inf. o průběhu výměny oken a luxfer vč.vymalování kulturního domu; 

- inf. o schválení dotace z Ministerstva kultury ČR na automatizaci knihovny Římov; 

- inf. o schválení dotace na instalaci herních prvků dětského hřiště z Ministerstva pro 

místní rozvoj; 

- schválení obsazení místa ředitelky MŠ Římov s platností od 1.8.2011 – jmenována 

Jana Báňová, Štěměchy 102; 

- schválení pronájmu 2 garážových stání p.Jaroslavu Pokornému, Římov 115 a 

p.Josefu Trojanovi, Římov 51; 



 

 

- schválení dodavatele dětského hřiště, nejvýhodnější nabídku předložila firma TR 

Antoš s.r.o. Turnov,; 

- schválení úpravy rozpočtu za duben 2011; 

- schválení podpory výstavbě rozhledny na hoře Mařenka; 

- schválení výše příspěvku na občerstvení a dárek; 

- diskuze o zajištění hudby na obecní ples 14.1.2012 (Balkánská dechovka Rokytnice 

nad Rokytnou) a zajištění dětského dne 28.5.2011; 

- diskuze o zajištění průběhu setkání rodáků 4.6.2011 – mimořádná schůze 

zastupitelstva obce 12.5.2011; 

 

17. června 2011 

 

- inf. o průběhu oslav dětského dne a setkání rodáků; 

- inf. o podpisu smluv na instalaci herních prvků s firmou TR Antoš s.r.o.; 

- inf. o opravě filtru na odstranění dusičnanů ve víceúčelové budově; 

- inf. o možnosti získání pozemků od Kraje Vysočina; 

- inf. o jednání týkající se výstavby rozhledny na Mařence; 

- inf. o instalaci laviček u autobusové zastávky; 

- schválení záměru prodeje stavebních pozemků p.č.109/1 a p.č.109/3, k.ú. Římov na 

Moravě; 

- schválení pronájmu majetku ve vlastnictví obce; 

- schválení úpravy rozpočtu za květen 2011; 

- schválení úpravy rozpočtového výhledu 2012-2014; 

- schválení změny nájemních smluv na pohostinství a u č.p.91– změny výše záloh na 

plyn; 

- schválení Smlouvy o budoucí smlouvě s firmou E.ON Distribuce na pozemek 

p.č.745/8 v souvislosti s přípojkou NN; 

- schválení změny dodavatele plynu – firma EON s produktem „Sezóna plyn“ od 

1.10.2011; 

- schválení poskytnutí finančního daru ředitelce MŠ Římov v souvislosti s odchodem 

do důchodu; 

- schválení provedení veřejnoprávní kontroly v MŠ Římov; 

- schválení záměru darování pozemku p.č.708/2 Kraji Vysočina; 

 

 

2. září 2011 

- inf. o průběhu Veselice Hitrádia Vysočina 10.7.2011; 

- inf. o Tour de Římov 14.-17.7.2011; 

- inf. o divadelním představení Kočébr 14.7.2011 na zahradě MŠ; 

- inf. o vyhlášení soutěže Vesnice Vysočiny v Domamili 18.7.2011; 

- inf. o pořízení mulčovače a motorové pily pro potřeby obecního úřadu; 

- inf. o Fit víkendu taneční skupiny Arabes v Římově 27.8.2011; 

- inf. o zajištění veřejně prospěšných prací z ÚP Třebíč 9/2011-2/2012; 



 

 

- inf. o termínu závodu v orientačním běhu v Římově : 10.9.2011; 

- inf. o možnosti podání žádosti o dotaci na zateplení víceúčelové budovy z OPŽP; 

- inf. o přípravě akce „Vodovod Rokytnicko“; 

- inf. o žádosti Diakonie Broumov a následný souhlas s uskutečněním sbírky; 

- inf. o souhlasu s přemístěním sochy sv.Jana na hráz rybníka U sv.Jana; 

- inf. o akceptování žádosti o dotaci na svoz bioodpadu; 

- inf. o provedených opravách střech obecního úřadu a bývalé základní školy; 

- schválení převodu 3 pozemků od Kraje Vysočina a darování pozemku p.č.708/2 o 

výměře 165 m2 Kraji Vysočina; 

- úprava rozpočtu za měsíce červen-srpen 2011; 

- schválení podání žádosti o dotaci z MAS Podhorácko na zakoupení mobilního 

technického vybavení pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí 

v Římově; 

- inf. o jednáních, týkajících se výstavby rozhledny na Mařence; 

- schválení prodeje pozemků prostřednictvím realitních kanceláří; 

- diskuze o termínu vítání dětí; použití dotace z POV 2012; svozu objemného odpadu 

do sběrného dvoru v Želetavě; zajištění výletu do předvánoční Prahy 3.12.2011. 

 

21. října 2011 

- inf. o obdržení dotace na opravu sochy sv.Jana a přemístění sochy na nové místo 

20.1.2011; 

- inf. o provedení auditu na obecním úřadě 27.9.2011 – bez výhrad; 

- inf. o možnosti podání žádosti o dotaci na opravu drobných sakrálních staveb; 

- inf. o jednání týkající se rybníku Nová Závlaha s Lesy ČR a VHS Č.Budějovice a 

podání žaloby na určení vlastnictví; 

- inf. o podání žádosti na změnu kultury pozemků v Borovičku a U Lomu; 

- inf. o objednávce nových kontejnerů na plast, sklo a papír do Římova; 

- inf. o změně faráře ve farnosti Čáslavice v září 2011; 

- inf. o počtu návštěv občanů Římova ve sběrném dvoře Želetava v r.2010, 2011; 

- inf. o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci MAS Podhorácko na mobilní a technické 

vybavení; 

- schválení podpisu smlouvy s firmou ESKO-T na využívání sběrného dvora 

v Želetavě občany Římova; 

- schválení podání žádosti o dotaci na opravu lesních cest v k.ú. Římov na Moravě 

z Programu rozvoje venkova 2011; 

- úprava rozpočtu; 

- schválení výše příspěvku podnikatelských subjektů na svoz komunálního odpadu; 

- schválení úhrady 50% projektu vodovodních a kanalizačních přípojek vlastníkům 

nemovitostí v Římově; 

- schválení smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu na pozemku 

p.č.831; 

- schválení zachování projektové dokumentace suchého poldru v k.ú. Římov; 



 

 

- schválení odstoupení od smlouvy s provozovatelem pohostinství k 30.11.2011 a 

zveřejnění záměru pronájmu pohostinství od 1.12.2011; 

 

21.listopadu 2011 

 

- inf. o opravě veřejného osvětlení a instalaci osvětlení pod KD; 

- inf. o prořezání náletů okolo polních cest odbornou firmou; 

- inf. o podání žádosti o dotaci na opravu lesních cest a podání žaloby na určení 

vlastnictví lesních pozemků J.Radkovským; 

- inf. o podpisu nájemní smlouvy se ZOD Čáslavice; 

- inf. o vyhotoveném projektu parkoviště před KD; 

- inf. o dotaci na zateplení víceúčelové budovy; 

- inf. o akci VZP a Hitrádia Vysočina „Kouzelný vlak plný her a zábavy v KD Římov 

27.11.2011; 

- schválení podání žádosti o dotaci z POV 2012 Kraje Vysočina na I.etapu přestavby 

uhelny na klubovnu vč.sociálního zařízení a oslovení 6 stavebních firem na podání 

nabídek; 

- schválení nového nájemce pohostinství – p.Marian Vahiľa, Stařeč od 1.12.2011; 

- schválení nové smlouvy na svoz komunálního odpadu s p.Petrem Ferklem, 

Rokytnice n.Rokytnou, na období 2012-2014; 

- schválení úpravy rozpočtu říjen, listopad 2011; 

- schválení přijetí dotace na „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Římov a 

vypsání výběrového řízení na dodavatele techniky; 

- diskuze o zajištění I. obecního plesu 14.1.2012; 

- diskuze o zajištění divadelního představení v zimě 2012; 

 

 

16.prosince 2011 

 

- inf. o podpisu smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou JMB Mor.Budějovice; 

- inf. o podpisu smlouvy na svoz komunálního odpadu s p.Petrem Ferklem, Rokytnice 

n.Rokytnou; 

- inf. o podpisu smlouvy s nájemcem pohostinství p.Marianem Vahiľou, Stařeč; 

- inf. o divadelním představení v březnu 2012; 

- schválení prodeje pozemku p.č.109/1 Vladislavovi a Věře Michalčíkovým, Červená 

Hospoda 461 a pozemku p.č.109/3 Petru Koumarovi, Březinova 59, Jihlava; 

- schválení rozpočtového provizoria na r.2012; 

- schválení inventarizační komise a směrnic; 

- záměr prodeje pozemku; 

- schválení podání dotace na Program prevence kriminality 2012; 

- schválení pořadí uchazečů v rámci dotačního titulu „Zavedení separace a svozu 

bioodpadu v obci Římov“ vč.vítězné nabídky Agro Trnava s.r.o., Trnava 224; 

 



 

 

Místní knihovna Římov 
 

 V roce 2011 bylo v knihovně registrováno 50 čtenářů, z toho 38 dospělých a 

12 mladších 15-ti let. Ke konci listopadu bylo vypůjčeno celkem 1323 knih. Dospělí 

čtenáři si vypůjčili 1036 knih, děti a mládež 287. Knihovnu v tomto roce navštívilo 

474 návštěvníků, 52 jich poté využilo internetových služeb, zejména k vypracovávání 

školních úkolů. 

 V roce 2011 se také 2x uskutečnil výměnný fond s Městskou knihovnou 

Třebíč. Do naší knihovny bylo zapůjčeno 154 knih. Tento výměnný fond umožňuje 

čtenářům větší výběr nabízené literatury a je velmi oblíbený. 

 V listopadu proběhla celková revize knih, kterou provedly pracovnice 

Městské knihovny Třebíč. Jejím cílem bylo především převedení veškerého knižního 

fondu do počítačového katalogu a také vyřazení starých a poškozených knih. 

V lednu 2011 byla podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury na 

automatizaci výpůjčního systému – pořízení nového počítače vč. ručního snímače 

čárových kódů a programu knihovního systému Clavius-REKS. Celkové náklady 

činily Kč 37.928,- z toho dotace z MK ČR Kč 21.000,--.  

 Automatizací knihovny dojde ke zkvalitnění služeb čtenářům, revizi fondu, 

vložení knih do programu Clavius-REKS, zautomatizování výpůjčního protokolu a 

on-line katalogu, čímž se knihovna přiřadí k moderním zařízením s kvalitními 

službami.      

      Dana Dvořáčková, knihovnice 
 

 

Mateřská škola Římov 
 

Personální obsazení MŠ Římov bylo do 31.7.2011 stejné jako v loňském  roce, 

ředitelka Jana Dokulilová, Římov 123, učitelka, pracovnice obchodního provozu a 

školnice Jana Krejčová č. 99. Stravu ze školní kuchyně ZŠ Čáslavice dovážel Rudolf 

Krula z Čáslavic. 

K 31.7.2011 odešla stávající  ředitelka  Jana Dokulilová do starobního důchodu. Od 

1.8.2011 nastoupila na místo  ředitelky MŠ Římov Jana Báňová ze Štěměch, 

dosavadní učitelka ZŠ a MŠ Předín. 

   Na žádost zaměstnaných rodičů byla od 1.1.2011 provozní doba  MŠ  rozšířena od 

6.00 hod. do 15.30 hod. 

Do MŠ docházelo 20 dětí ve věku od dvou do šesti let, z toho jedno dítě z Třebíče a 

dvě děti z Rokytnice n/R. 

Zapsané děti: Josef Kříž č.44, Tereza Nahodilová č.31, Ladislav Rygl z Třebíče, 

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

č.122, Alexandra Durdová č.144, Matěj Bártl č.148, Tomáš Bartík č. 122, Tomáš 

Nahodil č.31, Monika Fendrychová, Rokytnice n.R., Ema Janecká Rokytnice n.R., 



 

 

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

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

   Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle ŠVP „My a svět kolem nás“, který je 

zpracován na dobu od roku 2008 do roku 2012. 

   Děti navštěvovaly divadelní představení v MŠ Rokytnice, v Třebíči a Jihlavě: 

Divadlo s Úsměvem - MŠ Rokytnice - pohádky: „Jaro s čápem“, Perníková 

chaloupka“ a  „O kouzelném slůvku“. 

Třebíč - Pasáž  -  „Hodina zpěvu“ - zpívání s Jaroslavem Uhlířem. 

Horácké divadlo Jihlava - „Kubula a Kuba Kubikula“. 

Na veřejnosti vystoupily děti u příležitosti „Setkání rodáků“. Na tuto příležitost si 

maminky zajistily pro děti nové oblečení, za což jim patří poděkování. Ušití oblečení 

bylo zaplaceno z výtěžku jarního sběru papíru. 

   U příležitosti „Setkání rodáků“ byl v mateřské škole „Den otevřených dveří“. 

Prostory školy si přišlo prohlédnout 63 návštěvníků, podepsaných v Pamětní knize.  

Pěknými akcemi pro děti byla „Návštěva v Místní knihovně“, knihovnice Dana 

Dvořáčková si pro děti připravila poučný a zajímavý hodinový program a „Beseda u 

starosty obce“, kde se děti seznámily s úlohou starosty a zastupitelstva obce, dostaly 

občerstvení a dárky. 

   Výlet do Náměště nad Oslavou byl společný s MŠ  Rokytnice. V zámeckém parku 

děti shlédly didaktickou pohádku „Princ Bajaja“, ve které se seznámily s různými 

pomůckami, oblečením a řemesly ve středověku. Vyzkoušely si, jak se pralo prádlo na 

valše, ručně mlelo obilí, spřádal len, jak se oblékal princ do brnění a další. 

   Akcí „Honba za pokladem“ s opékáním párků skončil školní rok 2010/2011. Ve 

čtvrtek 30.června 2011 jsme se rozloučili s dětmi odcházejícími do základních škol. 

Na památku obdržely knížku  „Moje nejmilejší pohádky“. 

„Prvňáčci“: Josef Kříž, Ladislav Rygl a Tereza Nahodilová odešli do ZŠ Rokytnice 

nad Rok., Natálie Kliková do ZŠ Třebíč - Bartuškova a Eliana Křivánková do ZŠ 

Čáslavice. 

 Celodenní prázdninový provoz MŠ byl do 15.7.2011, hlavní prázdniny od 18.7. do 

31.8.2011. 

       Jana Dokulilová 

ředitelka MŠ Římov 

 

 Od srpna 2011 se změnilo personální obsazení mateřské školy. Jako ředitelka 

nyní působí Jana Báňová ze Štěměch a jako učitelka nastoupila Mgr. Lucie Vetchá 

z Třebíče. Školku navštěvuje 20 dětí :  Nahodilová Nikol a Martin, č. 62, Bartík Filip 

a Tomáš, č. 122, Durdová Alexandra a Lukáš, č. 144, Bártl Matěj a Michaela, č. 148,  

Nahodil Tomáš, č. 31, Fendrych Jakub, Rokytnice n.R. 9, Přidalová Denisa, 

Rokytnice n.Rok. 167, Nahodil Kryštof, č. 121, Křišťálová Adéla, č. 24, Křížová 

Kristýna, č. 44, Ryglová Valentýna, č. 26, Eliáš Petr, č. 100, Hanzal Jan a Bára, č. 

141, Vondráčková Martina, Netín č. 26, Kopečný Vojtěch, č. 85.   



 

 

 V letošním školním roce máme 4 předškolní děti. S dětmi a novou paní 

učitelkou se postupně seznamujeme, ale i tak jsme toho prožili společně mnoho 

pěkného. V říjnu jsme navštívili MŠ 

v Rokytnici, kde děti shlédly divadélko o 

švadlence Elišce, 1.11. naše školka 

pořádala drakiádu, a i když draci zrovna 

moc dobře nelétali, děti se dobře bavily. 

V listopadu jsme také navštívili 

strašidelnou pohádku: „Honza Nebojsa“ 

v Třebíči.  

 A začali jsme se chystat na 

vánoce, prvním naším krokem bylo 

vánoční focení ve školce a kurz 

enkaustiky, kde jsme vytvářeli přáníčka 

za pomoci horkých žehliček a vosku. 

5.prosince k nám do školky přišel Mikuláš, čert a anděl. Všichni byli moc hodní a my 

jsme pro ně měli přichystáno krátké čertovské pásmo, za které nás Mikuláš náležitě 

odměnil. A aby se mohli školkáčci podívat jaké že to je ve velké škole, byli jsme na 

dnu otevřených dveří ZŠ Čáslavice. Všichni nás tam velmi mile přivítali.  

 Krátce před vánocemi jsme ve školce uspořádali „Vánoční besídku pro 

rodiče“, děti předvedly „Vánoční ťukání na dveře“,  rodiče si spolu s dětmi mohli 

vyrobit svícen s ozdobami z včelích plástů a stromeček z korálků. S tímto pásmem 

jsme také vystoupili u vánočního stromu. Pod stromeček děti dostaly učební pomůcky 

LOGICCO  a lopaty na sáňkování zakoupené z dotací zřizovatele. Dále pak děti 

dostaly „odrážedlo“ a  koloběžku zakoupenou z prostředků získaných ze sběru starého 

papíru - tímto všem kdo přispěli, děkujeme.  

 Děkujeme také rodičům a všem, kteří nás podporují a jakkoli pomáhají v naší 

krásné práci.  

                                                                               Jana Báňová, ředitelka MŠ Římov 

 

 

Z činnosti  SDH  Římov  
 

Členská základna se v r. 2011 nezměnila, SDH má stále 45 členů včetně 

mladých hasičů.  

19. února 2011 se uskutečnil maškarní průvod obcí, pořádaný opět společně 

s obecním úřadem. Průvod s maskami a hudbou byl zakončen všemi účastníky 

v pohostinství u p. Doška. 

8. května 2011 se konal den otevření požárních zbrojnic. Této akce se taktéž 

účastnil SDH Římov. Dále se požární družstvo zúčastnilo v rámci okrsku, cvičení a 

soutěže v Čáslavicích a to 28. května 2011 u příležitosti oslav 115. výročí založení 

Sboru dobrovolných hasičů v Čáslavicích. 



 

 

4. června 2011, kdy se v naší obci konalo setkání rodáků, se hasiči zúčastnili 

a pomohli při organizačním zajištění této 

akce a následně i v nových stejnokrojích 

nesením a položením věnce k pomníku 

padlých obou světových válek. 

Dále se hasiči zúčastnili cvičení 

při oslavách výročí založení hasičského 

sboru v Rokytnici nad Rokytnou dne 30. 

července 2011. 

Co se týká další činnosti, 

spolupráce s obecním úřadem je dobrá, 

pořádáme i další akce, např. Martinská 

pouťová zábava atd. Hasiči jsou důležitou 

organizací v naší společnosti, proto jim přejme hodně zdaru a úspěchů. 

 

        František Ondráček, starosta SDH Římov 

 

 

Sportovní klub Římov, oddíl stolního tenisu 

V prvním roce svého působení si obě mužstva vedla ve III.třídě okresního 

přeboru následovně – SK Římov „A“ skončil na konečném 2.místo a postoupil do 

II.třídy. SK Římov „B“ obsadil 16.místo a v sezóně 2011/2012 bude hrát IV.třídu 

okresního přeboru společně s nově založeným mužstvem SK Římov „C“. 

Konečná tabulka sezóny 2010 / 2011 

  U V R P Sety Zápasy Body 

1 Výčapy C  20 17 3 0 901:428 272:88 57 

2 SK Římov „A“  20 16 1 3 912:357 279:81 53 

3 Rokytnice n.R. C  20 15 2 3 851:451 254:106 52 

4 Lukov C  20 11 5 4 750:623 206:154 47 

5 Třebíč C  20 11 2 7 740:576 204:156 44 

6 BOB Třebíč A  20 11 0 9 708:602 193:167 42 

7 Rapotice B  19 12 1 6 655:581 187:155 44 

8 Stařeč A  19 12 1 6 716:548 207:135 44 

9 Třebenice C  19 7 0 12 557:725 145:197 33 

10 Želetava B  19 6 2 11 532:677 147:195 33 

11 Stařeč B  19 4 2 13 473:783 116:226 29 

12 Březník A  19 6 4 9 584:689 149:193 35 

13 Číměř A  19 7 1 11 579:693 146:196 34 

14 Kralice C  19 4 2 13 522:741 128:214 29 

15 Číměř B  19 2 1 16 378:818 93:249 24 

16 SK Římov „B“  19 0 1 18 307:873 64:278 20 



 

 

V únoru 2011 uskutečnil SK Římov zabijačku v prostorách pod kulturním 

domem, dále členové v průběhu celého roku pomáhali při všech kulturních akcích 

pořádaných obecním úřadem. 

 

 15. dubna 2011 proběhla valná hromada SK, kde byl novým předsedou 

zvolen Ondřej Otáhal. Tajemníkem zůstal Martin Nahodil a pokladnicí Marcela 

Dufková. Zároveň bylo z důvodu velkého zájmu hráčů rozhodnuto o založení třetího 

mužstva – SK Římov „C“. 

 Nová sezóna 2011/2012 byla zahájena v polovině října v následujícím složení: 

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

Stručovský Josef; 

SK Římov „B“ – Čurda Aleš, Diviš Aleš, Nahodil Martin, Otáhal Ondřej, Steinochr 

Vladimír; 

SK Římov „C“ – Hobza Stanislav, Jeřábek Jan, Jeřábek Michal, Milostný Karel st., 

Nedvědický Pavel ml., Obůrka Michal, Otáhal Radim, Trnka Radomír. 

SK Římov „A“ zahájil ve velkém stylu a z prvních 10 utkání dokázal 8x vyhrát, 

porážky utrpěl v Mikulovicích a Rapoticích. 

SK Římov „B“ a „C“ jsou na příčkách ve druhé polovině tabulky se střídavými 

úspěchy (viz.přiložené tabulky). 

 

SK Římov přeje všem občanům do nového roku především pevné zdraví a 

všem mužstvům hodně sportovních úspěchů. 

 

 II.třída OP U V R P Sety Zápasy Body 

1 Rapotice A  10 9 0 1 426:222 130:50 28 

2 Mikulovice B  10 9 0 1 408:275 116:64 28 

3 Římov A  10 8 0 2 387:297 111:69 26 

4 Výčapy B  10 7 1 2 383:280 113:67 25 

5 Želetava A  10 6 1 3 351:311 102:78 23 

6 Vladislav B  10 5 0 5 342:343 87:93 20 

7 Jemnice C  10 4 0 6 319:383 76:104 18 

8 Třebenice B  10 3 1 6 306:382 72:108 17 

9 Rokytnice n.R. B  10 3 1 6 348:342 88:92 17 

10 Lukov B  10 2 0 8 259:423 58:122 14 

11 Kralice A  10 2 0 8 305:384 73:107 14 

12 Kralice B  10 0 0 10 239:431 54:126 10 



 

 

 

 IV.třída OP U V R P Sety Zápasy Body 

1 Bochovice A  10 9 1 0 458:180 139:41 29 

2 Třebíč D  10 8 0 2 437:209 129:51 26 

3 Výčapy D  10 8 0 2 411:237 122:58 26 

4 BOB Třebíč B  10 7 0 3 399:250 114:66 24 

5 Stařeč B  10 7 0 3 386:275 110:70 24 

6 Třebenice C  9 5 1 3 338:279 97:65 20 

7 Číměř B  10 4 1 5 371:279 104:76 19 

8 Římov B  9 3 1 5 317:288 86:76 16 

9 Římov C  10 3 0 7 212:416 51:129 16 

10 Číměř C  10 1 0 9 146:461 35:145 12 

11 Lukov D  9 1 0 8 106:433 25:137 11 

12 Mikulovice C  9 0 0 9 144:418 32:130 9 

 
 
 

Rok 2011 v Římově 

Rok 2011 započal 1. ledna 2011 novoročním ohňostrojem. Nejprve starosta 

obce popřál velkému počtu přihlížejících i všem římovským občanům vše nejlepší 

v novém roce, vzápětí se konal přípitek a byl odpálen ohňostroj. 

8. ledna 2011 proběhla v obci tradiční Tříkrálová sbírka, při které se od 

římovských občanů vybralo Kč 12.749,--. Všem, kteří přispěli, patří poděkování. 

22. ledna 2011 uspořádal M.Došek turnaj ve stolním tenisu, který probíhal 

celý den v prostorách bývalé základní školy v kategoriích dospělí a děti. Mezi 

dospělými obsadil 1. místo B.Uher, 2.místo R.Novák, 3.místo J.Stručovský. 

Kategorií dětí ovládl M.Obůrka, 2.místo obsadil M.Švihálek, 3.místo P.Navrkal.

 Na zasedání zastupitelstva obce 24.1.2011 byl se zpožděním oproti původně 

očekávanému termínu schválen a vydán územní plán obce a dále bylo rozhodnuto  o 

vydání veřejné vyhlášky – výzvy pro vlastníky drobných sakrálních staveb v k.ú. 

Římov na Moravě.  

 V průběhu roku 2012 bude podána žádost o dotaci na opravu a obnovu všech 

sakrálních staveb, uvedených ve vyhlášce tak, aby do konce roku byla dokončena 

obnova všech sakrálních staveb v katastru obce, započatých v uplynulých letech 

opravami soch sv. Floriána a sv. Jana.  

 19. února 2011 se pod vedením SDH Římov uskutečnila masopustní 

merenda. Průvod vycházel do zasněžené obce tradičně z místního pohostinství, a i 



 

 

když bylo o něco méně masek než 

v roce 2010, nálada byla po celý den 

více než výborná a akce byla zakončena 

v podvečerních hodinách občerstvením 

pro zúčastněné. 

 V březnu 2011 proběhla 

montáž herní sestavy Flóra 11 na dětské 

hřiště a zemní práce vč. pokládky 

oblázků pod touto sestavou. Následně se 

podařilo zajistit dotaci na instalaci 

akátových herních prvků, kterou 

provedla firma TR Antoš s.r.o. Turnov 

s celkovým rozpočtem 402.211,-Kč, 

z toho dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj činila 281.547,- Kč. Realizací 

prvků se dokončila celková 

rekonstrukce dětského hřiště, které do 

15.30 hod. užívají děti z MŠ Římov a 

v odpoledních hodinách široká 

veřejnost. Věřme, že toto hřiště bude 

všem dětem sloužit ke všeobecné 

spokojenosti co nejdéle a nebude zde 

docházet k poškozování instalovaného 

majetku, tak jako se tomu děje v jiných 

obcích a městech. 

19. března 2011 se představila Štěměšská divadelní společnost s pohádkou „Hrátky 

s čertem“, kterou sledoval zaplněný kulturní dům a to jak místními, tak přespolními 

diváky.  

 V dubnu započala výměna oken a luxfer ve víceúčelové budově firmou 

H@M Kuchařovice. Celkové náklady na tuto akci činily 252.454,-- Kč, z toho dotace 

POV Kraje Vysočina 111.000,-- Kč. Zároveň byl upraven přívod plynu do sálu 

kulturního domu, následně všechny upravované prostory vymalovala firma Jan Hanzal 

z Římova a nakonec se namontovaly 

nové světelné zdroje. 

 8. dubna 2011 vyhlásil Kraj 

Vysočina akci „Čistá Vysočina“, do 

které se zapojila také obec. Výsledkem 

byl úklid odpadků kolem silnic 

v katastru obce.  

V polovině dubna se upravovala louka 

u rybníka U sv. Jana vč. zasetí trávy a 

konečných parkových úprav. Následně 

zde bylo instalováno dřevěné 



 

 

odpočivadlo a později také 2 lavičky. Boží muka opravil p. Jan Hanzal vč. nového 

nátěru a 4 nové obrázky předal starostovi pan farář Pavel Rostislav Novotný. Na 

zvoničce a sousedním plotu okolo památníku padlých byl také obnoven nátěr. 

30. dubna 2011 se za budovou bývalé základní školy uskutečnilo tradiční pálení 

čarodějnic. Počasí se snažilo akci zmařit, ale nakonec se umoudřilo a připravená a 

před deštěm zakrytá hranice mohla být zapálena.  

Bohužel při oslavách dne dětí 

28.5. už jsme takové štěstí na 

počasí neměli a proto se celá 

akce přesunula do prostor 

kulturního domu, kde měly děti 

připravené různé soutěže, za 

které obdržely ceny v podobě 

sladkostí a drobných dárků. 

V květnu dále proběhl (pod 

vedením V. Bartíka a M. 

Steinochra) zájezd do vinného 

sklepa rodiny Štěpánovy 

v Březí u Mikulova s odjezdem 

7.5. v odpoledních a návratem 

8.5. v ranních hodinách. 

 I v letošním roce se Římov přihlásil do soutěže Vesnice Vysočiny a 23.5. naši 

obec navštívila hodnotitelská komise, která posuzuje nejenom vzhled a úspěchy při 

realizaci investičních záměrů, ale především aktivní činnost a zapojení všech 

organizací a složek do kulturního života v průběhu celého roku. Vesnicí Vysočiny se 

z tohoto důvodu stala obec Domamil z okresu Třebíč. 

 Již od samotného začátku roku se rozběhly přípravné práce na 3. setkání 

rodáků, které bylo naplánováno na sobotu 4. června 2011. Zastupitelstvo obce 

projednávalo vše podstatné jak na zasedáních zastupitelstva obce, tak na 

mimořádných schůzkách, svolaných pouze za účelem přípravy této náročné akce. 

Zastupitelé obce shromažďovali údaje o rodácích, jejich místech bydliště, aby 

následně mohly být odeslány pozvánky, kterými bylo osloveno 344 a účast potvrdilo 

192 rodáků. Po odeslání pozvánek byli na obecní úřad nahlašováni i rodáci, kterým 

pozvánky nebyly doručeny (v případě, že se na někoho z rodáků zapomnělo, nahlaste 

jeho iniciály a místo pobytu v kanceláři obecního úřadu). Obecní úřad podal žádost o 

dotaci z Kraje Vysočina na uspořádání tohoto setkání, bohužel z důvodu velkého 

převisu žádostí nebyla schválena. 

 Setkání rodáků přály klimatické podmínky, v sobotu 4.6. bylo nádherné letní 

počasí a ve 13.00 hod. začal pan farář Pavel Rostislav Novotný sloužit mši svatou na 

louce U sv. Jana. Po ukončení mše svaté prošel průvod obcí k pomníku padlých za 

doprovodu dechové hudby Horanky z Třebíče. Na čele nesli hasiči státní vlajku a 

vlajku obce Římov, dále šli v průvodu členové zastupitelstva obce, hasiči oděni do 

nových stejnokroků a dechová hudba Horanka následována rodáky. 



 

 

 U pomníku padlých přednesl starosta obce Rostislav Novák proslov, minutou 

ticha byla uctěna památka obětí obou světových válek a rodáků i místních občanů, 

kteří se tohoto setkání nedožili. Po zaznění státní hymny se všichni vrátili do 

kulturního domu, kde u vchodu obdrželi pamětní předměty a od dětí z MŠ kytičku, 

kterou si připnuli na svá ošacení.  

V proslovu, který přednesl starosta obce, byli všichni rodáci přivítáni, dále byly 

zmíněny změny, ke kterým došlo od posledního setkání v r. 2006 a na závěr starosta 

vyslovil naději na shledání při dalším setkání v r. 2016. 

V průběhu celého odpoledne se o dobrou náladu starala Horanka, hrála jak k poslechu, 

tak i později k tanci, rodákům se ve svém vystoupení představily děti z MŠ Římov 

pod vedením ředitelky paní Jany Dokulilové a oceněni byli nejstarší rodáci.  

Odpoledne se akce zúčastnil i pan farář P.R.Novotný a pronesl krátký příspěvek. 

 Zastupitelstvo obce se snažilo rodákům vytvořit během dne co nejlepší 

podmínky, občerstvení se poskytovalo v průběhu celého odpoledne a že se jednalo o 

vydařenou akci, svědčí i pochvalná slova a následné děkovné dopisy zúčastněných. 

V kanceláři obecního úřadu byly koncem roku k dispozici fotografie ze setkání rodáků 

a záznam na DVD nosiči, které si bylo možno objednat. 

 I v letošním roce probíhala od začátku prázdnin po celé Vysočině „Veselice 

Hitrádia Vysočina“, kterou pořádalo Hitrádio Vysočina vždy o víkendu.  

10. července 2011 přihlásil Římov do soutěže starosta obce Rostislav Novák a o 

možnost uspořádání jsme se utkali s obcí Čikov.  V esemeskové soutěži, ve které jsme 

díky všem občanům poslali 602 sms, nakonec zvítězil Římov o 45 hlasů!!! 

 Před víkendem probíhaly přípravy vč. zajištění stanů, posezení a v neděli 

10.7.2011 od 15.00 hod. propuklo za letního počasí na louce u obecního úřadu 

všeobecné veselí. Příchozí obdrželi zdarma poukázky na steaky, pivo, kávu a všichni 

přítomní prožili krásný den s Milanem Řezníčkem, který celým odpolednem provázel. 

K vidění byla diskotéka, tance, velké množství soutěží, hudba „Umí hovno“, Dalibor 

Janda revival, skákací hrad, laserová střelnice… 

 14. 7. se opět po roce v zahradě mateřské školy představil divadelní soubor 

Kočébr (bývalí a současní studenti Janáčkovy akademie múzických umění v Brně) se 

svým představením Kytice. Odhadem pět desítek diváků zhlédlo jarmareční frašku 

plnou komických až klaunských výstupů.   

 Ve čtvrtek 14. 7. v dopoledních hodinách vyrazilo 7 nadšenců na kolech 

v doprovodu tříčlenné posádky technického vozidla z Římova v našem okrese s cílem 

navštívit stejnojmennou obec v okrese České Budějovice. Jejich plánem bylo 

zvládnout tuto trasu tam i zpět během čtyř dnů. Na své cestě dlouhé bezmála 320 km 

museli výletníci překonávat řadu obtížných stoupání i nebezpečných sjezdů, a to 

převážně po cyklostezkách. Celého výletu se zúčastnili cyklisté: Rostislav Bartík, Jiří 

Rygl st., Libor Dokulil, Radek Trnka, Petr Čermák, Stanislav Hobza a Aleš Čurda. 

Velký dík patří i doprovodnému vozidlu, které jelo ve složení: Vladimír Steinochr, 

Radim Otáhal, Ondřej Otáhal. Kompletní trasa ke zhlédnutí na 

http://www.bikemap.net/route/1138496. 

http://www.bikemap.net/route/1138496


 

 

 23.7.2011 uspořádal Marek 

Došek turnaj v nohejbalu za účasti 4 

trojic. Vítěz kromě putovního poháru 

získal také soudek piva. Výsledky : 

1.místo Loukovice, 2.místo Dravci 

Římov (Otáhal O., Pokorný T., Piálek 

I), 3 místo Lovci Rokytnice ( Vrzal R., 

Havel J., Žampa M.), 4.místo Římov 1 

( Brychta M., Nahodil M., Otáhal R.) 

 30.července 2011 se 

uskutečnil na místním asfaltovém 

kurtu tenisový turnaj čtyřher. Do bojů 

se zapojilo celkem 6 dvojic, které byly rozlosovány do dvou skupin. Ve skupině A se 

postupně utkali systémem každý s každým Čurda A.+Čurda J., Stručovský 

J.+Stručovská A., Diviš A.+Steinochr V. a ve skupině B pak dvojice Novák R.+Dufek 

P., Otáhal O.+Piálek I. a Chovanec J.+Svoboda D.. Po nelítostných kláních za velmi 

nepříznivého počasí postoupili vítězové skupin přímo do semifinále a dvojice na 

druhých a třetích místech se utkali vyřazovacím způsobem o možnost zahrát si souboj 

o finále. V těchto utkáních porazili Novák R.+Dufek P. dvojici Diviš A.+Steinochr V. 

a Otáhal O.+Piálek I. postoupili přes pár Stručovský, Stručovská. 

V semifinálových střetnutích pak ovšem obě tyto vítězné dvojice podlehli párům 

Čurda A.+Čurda J. a  Chovanec J.+Svoboda D.. Ve strhujícím finále nakonec  podlehl 

domácí tým bří Čurdů 1:2 na sety zkušenější třebíčské dvojici Chovanec, Svoboda.  

Po zbývajících utkáních o umístění tak bylo konečné pořadí turnaje následující: 

1. Chovanec  Jan, Svoboda David   2. Čurda Aleš, Čurda Jiří ml. 

3. Novák Rostislav, Dufek Pavel  4. Otáhal Ondřej, Piálek Ivan ml. 

5. Stručovský Josef, Stručovská Alena 6. Diviš Aleš,Steinochr Vladimír 

 Všem zúčastněným, pořadatelům i divákům patří velký dík. Poděkování 

rovněž zaslouží všichni sponzoři, Marek Došek, Josef Čurda, obec Římov a ČS a.s. 

v zastoupení p. Čurdové, jenž se společně podělili o zajištění občerstvení i cen. 

 27.srpna byl kulturní dům a sousední dětské hřiště zapůjčen tanečnímu 

souboru Arabes, který uspořádal FIT víkend nejenom pro své členy. Odpoledne zde 

proběhlo kondiční a relaxační cvičení pro dospělé, hry a soutěže pro děti. Na oplátku 

vystoupí Arabes na 1. obecním plese 14.1.2012 v rámci předtančení.  

 V sobotu 10.9.2011 se v Římově uskutečnil 12. závod Ligy Vysočiny v 

orientačním běhu v 25 různých kategorií. Centrum měli pořadatelé v kulturním domě, 

samotný závod se konal v lese směrem na Želetavu. 

 V září zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z MAS 

Podhorácko na zakoupení mobilního technického vybavení pro pořádání 

společenských, kulturních a sportovních akcí v počtu 2 ks stanů, 15 ks pivních setů a 

výčepního zařízení. Bodové hodnocení komise však neumožnilo poskytnutí dotace. 

Žádost tím pádem byla zamítnuta, aniž bychom se dozvěděli, z jakého důvodu nám 

bylo sníženo bodové hodnocení. 



 

 

 Koncem měsíce září proběhla dvoudenní sbírka použitého čistého ošacení pro 

Diakonii Broumov. V kulturním domě se hromadily pytle s ošacením, které už místní 

občané nevyužijí, ale naopak na druhou stranu pomohou sociálně slabším 

spoluobčanům. Všem, kteří svým dílem přispěli, předáváme poděkování Diakonie 

Broumov. 

 V září 2011 ukončil své úspěšné působení ve farnosti Čáslavice pan farář 

Pavel Rostislav Novotný. Za dobu, po kterou zde sloužil, si získal přízeň místních 

farníků. Jeho odchod byl ze strany brněnského biskupství více než zvláštní a 

provázela jej neinformovanost, odměřenost až arogance při komunikaci se starostou 

obce. Novým správcem farnosti Čáslavice se stal Stanislav Mahovský, který sídlí na 

faře ve Starči a kromě Čáslavic bude spravovat farnosti ve Starči a Krahulově. 

 V sobotu 15.10.2011 se konal v přísálí KD v Římově již 2. ročník 

ochutnávky „Římovský ořech“. Do soutěže bylo přihlášeno 13. vzorků lahodného 

likéru, které byly nejenom místních výrobců, ale i výrobců z okolních vesnic. Letošní 

ročník se může pochlubit i mezinárodní porotou. V porotě zasedli M.Křivánková 

(CZ), M.Jeřábková (CZ), P.Smutný (CZ), a K.Kováč (SK). 

Hodnocení bylo ze strany poroty objektivní a pořadí je následující: 

1. místo K. Fojtl (Římov), 2. místo Z. Plaček (Želetava), 3. místo J. Rygl (Římov) 

4. místo I. Ryglová (Římov), 5. místo L. Novák (Chlístov). 

 Ochutnávky se zúčastnilo téměř 40 návštěvníků, spokojených s chutí 

ořechovky, dobrého jídla a pití. Letošní ročník je za námi a už nyní se pořadatelé 

(K.Milostný a J.Rygl)  těší na další a věří, že bude ještě ve větším počtu vzorků i 

příznivců tohoto chutného moku. Průběh celého odpoledne je zachycen ve fotogalerii 

na internetových stránkách obce. 

 V polovině října obdržel obecní úřad 

rozhodnutí z MK ČR o přidělení dotace na opravu 

sochy sv. Jana Nepomuckého. Již v srpnu 2011 bylo 

schváleno přemístění sochy na břeh rybníka U sv. 

Jana, poblíž místu, kde socha do roku 1934 stávala a 

v tomto roce musela ustoupit stavbě silnice a mostku 

směr Čáslavice. Celkové náklady akce činily Kč 

111.430,--, z toho dotace z MK ČR Kč 100.000,-- a 

podíl obce Kč 11.430,-. Restaurátorské práce 

provedl akademický sochař a restaurátor Martin 

Kovařík ze Svratky a socha byla přemístěna na nové 

místo 20. října 2011 za pomoci mechanizace ZOD 

Čáslavice. 

 V říjnu zastupitelstvo obce schválilo podání 

žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu lesních cest v katastrálním 

území Římov vč. vypracování projektu. Žádost byla následně v požadovaném termínu 

předložena na SZIF v Brně. 



 

 

V rámci akce „Vodovod Rokytnicko“ 

byla zastupitelstvem schválena 50 % 

úhrada projektu vodovodních a 

kanalizačních přípojek jednotlivým 

občanům, za podmínek vyhotovení 

projektů na obě přípojky současně. 

 27. listopadu 2011 přijel do 

našeho kulturního domu „Kouzelný 

vlak plný her a zábavy“ pod patronací 

Všeobecné zdravotní pojišťovna a 

Hitrádia Vysočina s výzvou : 

„Nevysedávej u počítače a přijď se 

s námi bavit“!  Role průvodčího se ujal 

všem nám známý Milan Řezníček a 

zcela zaplněný sál dětmi i dospělými z celého okresu dokázal bavit celé odpoledne. 

K vidění byl kouzelník, šermíři, ukázky bojových umění, taneční vystoupení, 

bublinová show, pohádková diskotéka, malování na obličej, prezentace 

volnočasových aktivit a děti obdržely spoustu dárků a sladkostí. 

 Ke dni 30.11.2011 odstoupila obec od nájemní smlouvy s provozovatelem 

pohostinství Markem Doškem a zveřejnila záměr pronájmu pohostinství.   

21.11.2011 se novým provozovatelem pohostinství s platností od 1.12.2011 stal 

Marián Vahiľa ze Starče. 

 O adventu byla jako každý rok na sloupy veřejného osvětlení osazena 

vánoční výzdoba a na stromek u autobusové zastávky z bezpečnostních důvodu nové a 

úspornější LED osvětlení v barvě studené bílé. 

 V sobotu 3. prosince 2011 odjel z Římova autobus zaplněný 45 občany do 

Prahy na prohlídku předvánočního hlavního města. Program si každý z návštěvníků 

připravil dopředu sám, a protože přálo i počasí, neslo se hodnocení zájezdu všemi 

účastníky v pozitivním duchu. 

 V prosinci 2011 zastupitelstvo obce schválilo prodeje 2 pozemků, určených 

k výstavbě rodinných domů. Podpisy kupních smluv proběhnou začátkem roku 2012 a 

v nejbližších letech se dočkáme výstavby nových domů v naší obci a postupnému 

nárůstu obyvatel. 

 18. prosince 2011 zemřel ve věku 75 let poslední prezident Československa a 

první prezident samostatné České republiky Václav Havel. Vláda ČR v reakci na jeho 

úmrtí vyhlásila od 21.12. do 23.12.2011 třídenní státní smutek. 

 Při setkání u vánočního stromu 22.prosince 2011 všichni účastníci nejprve 

uctili minutou ticha památku Václava Havla, poté vystoupil se svým proslovem 

starosta obce Rostislav Novák. Poděkoval všem spoluobčanům za práci ve prospěch 

svých rodin i obce a popřál radostné a pokojné prožití vánočních svátků. 



 

 

Následně se představily se svým 

programem děti z MŠ Římov pod 

vedením ředitelky Jany Báňové a 

učitelky Mgr. Lucie Vetché. Svým 

bezprostředním projevem a 

originálním vystoupením  

vykouzlily úsměvy ve tvářích 

všech přítomným, kteří se brzy 

připojili ke zpěvu vánočních koled. 

Na zahřátí se dospělým podávalo 

svařené víno, dětem horký čaj a 

atmosféra byla u krásného 

vánočního stromu velmi příjemná. 

 V neděli 25. prosince 2011 byla na zimním stadionu v Náměšti nad Oslavou 

zamluvena ledová plocha pro dvacítku římovských hokejistů. Po velké bitvě skončil 

zápas  konečným výsledkem 7:7. 

 13. setkání občanů Mikroregionu Podhůří Mařenky se naplánovalo na pátek 

30. prosince 2011. Mikroregion Podhůří Mařenky byl sedmi obcemi založen v roce 

2000 především za účelem obnovy rozhledny, která zde kdysi stávala. V roce 2011 se 

podařilo zajistit částečnou dotaci na výstavbu nové rozhledny a začátkem roku 2012 

se po zvážení všech možností financování rozhodne, jestli se stalo letošní setkání 

posledním bez rozhledny anebo se již v příštím roce budeme moci rozhlédnout po 

okolí. 

 I tentokrát vyrazila z naší obce velmi početná skupina všech věkových 

kategorií. Po cestě se ochutnávaly vzorky určené pro zahřátí dospělých, na vrchu se 

opékaly špekáčky, přátelé i známí si přáli vše nejlepší do nového roku 2012 a zpáteční 

cesta byla ukončena v místním pohostinství, kde zastupitelstvo obce připravilo 

občerstvení pro všechny účastníky pochodu. 

 Všechny uskutečněné události v Římově jsou zachyceny na fotografiích 

zveřejněných ve fotogalerii na internetových stránkách www.obecrimov.cz 

DVD ze setkání rodáků je možné si objednat i v r. 2012 v kanceláři obecního úřadu. 

 Pro další období jsou připraveny projekty (kromě zmíněné výstavby 

vodovodu, kanalizace a ČOV) mj. na následující akce : výstavba parkovacích stání u 

kulturního domu, zateplení víceúčelové budovy, přestavba bývalé uhelny na 

„klubovnu“ se sociálním zařízením, oprava lesních cest v k.ú. Římov na Moravě, 

oprava víceúčelového hřiště vč. umělého povrchu, opravy drobných sakrálních staveb. 

Realizace některých projektů záleží na vypsání vhodných dotačních titulů, bez kterých 

není možné práci zahájit a to vzhledem k rozsahu a objemu potřebných finančních 

prostředků. 

 

 

 

 

http://www.obecrimov.cz/


 

 

ZAVEDENÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ V OBCI ŘÍMOV  

 

 
 
Vážení spoluobčané,  

jak jistě víte, již delší dobu se společně se zastupiteli naší obce snažíme najít 

správnou cestu pro zkvalitnění řešení nakládání s odpady v naší obci. Situace je stále 

složitější, odpadů přibývá a za jejich svoz, popřípadě uložení na skládku musí obec 

vynakládat stále větší finanční prostředky.  

V  roce 2011 jsme ve spolupráci s externí Zlínskou firmou připravili projekt 

s názvem „Zavedení a separace a svozu bioodpadu v obci Římov“.  Pro projekt se 

nám podařilo získat dotační podporu z Operačního programu životní prostředí, a to 

v celkové výši 90 % připravované investice.  

Cílem tohoto projektu je zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů 

v obci Římov. Pro sběr rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a zahrad občanů 

budou pořízeny 4 kontejnery. Tyto kontejnery budou pravidelně přistavovány do 

vybraných a předem ohlášených lokalit a po jejich naplnění trávou a listím odváženy. 

Součástí realizovaného projektu je i pořízení svozového vozidla pro obsluhu těchto 

kontejnerů, které budou zároveň využívány i obcemi Čáslavice a Mastník a bioodpad 

se následně sveze do nejbližší kompostárny ve Starči. 

 Do spolurealizace projektu máte možnost se zapojit aktivně i Vy, občané 

naší obce. V rámci tohoto projektu pořídí obec do svého vlastnictví celkem 125 kusů 

kompostérů o objemu 720 litrů, které budou na jaře pro zájemce o jejich umístění 

v rámci vlastních pozemků a zahrad připraveny zdarma k distribuci. Součástí 

zpravodaje je i závazná přihláška pro zájemce o tyto kompostéry, kterou prosím 

odevzdávejte průběžně do konce měsíce února 2012 na Obecním úřadě. 

Podmínkou je, aby občané v kompostérech kompostovali výhradně odpady 

rostlinného původu a s kompostéry šetrně zacházeli. Po 5 letech povinného 

monitorovacího období projektu se stane kompostér majetkem občanů, kteří si o něj 

na úřadě požádají, a bude jim přidělen.  



 

 

Za dotační peníze (poměr je 90 % dotace, 10 % vlastní obecní zdroje) obec 

pořídí během prvního čtvrtletí nový univerzální nosič kontejnerů, kontejnery a 

kompostéry pro občany. Realizací projektu v praxi snížíme narůstající náklady za 

ukládání odpadů na skládky, jelikož se nebude vhazovat zeleň do komunálního 

odpadu a připravíme se jako obec na chystanou novelu Zákona o odpadech, která 

třídění zeleného odpadu ustanoví jako povinnost. Potom bychom museli stejně 

realizovat opatření obdobného charakteru, ale samozřejmě za vlastní prostředky.  

Jedině ve spolupráci s Vámi, občany naší obce lze dosáhnout účinného, 

efektivního a bezproblémového fungování celého projektu, jehož investiční náklady 

dosáhnou 2.252.250,- Kč, přičemž podíl obce bude 225 tisíc korun. Jsem rád, že se 

nám podařilo tuto dotaci v roce 2011 získat a že se naše obec stala úspěšným 

žadatelem o dotace také v rámci Operačního programu životní prostředí.  

  

 

SBĚRNÝ  DVŮR  ŽELETAVA 

 

Na základě uzavřené Smlouvy na využívání sběrného dvora Želetava 

s firmou ESKO-T s.r.o., Třebíč je občanům Římova umožněno třídit a ukládat: 

kovový odpad, odpad ze zeleně, dřevo, stavební suť, sklo, papír, plast, nebezpečné 

odpady, monočlánky, pneumatiky, televizory, ledničky, akumulátory, vyjeté oleje, 

zářivky a ostatní odpady dle platného provozního řádu na sběrný dvůr v Želetavě 

(max. do objemu vozíku za osobní automobil). Pokud má provozovatel pochybnosti o 

tom, že odpad neodpovídá specifikaci, má právo převzetí odpadů odmítnout. 

Cena za využití sběrného dvora jednou osobou při každé návštěvě je Kč 140,- 

a bude hrazena pololetně z účtu Obce Římov. Vzhledem k této částce by tedy bylo 

výhodné, kdyby se v případě menšího množství odváženého odpadu domluvilo na 

odvozu více občanů. 

 

Provozní doba sběrného dvora Želetava : 

Prosinec – únor :     sobota 8.°° - 13.°° hod. 

březen – listopad : středa 13.°° - 17.°° hod.  sobota 8.°° - 13.°° hod. 

 



 

 

Podnikatelé v obci  

 

Petr Smutný, Římov 93; tel. 608 646 666 

Zabezpečovací a kamerové systémy, elektronická požární signalizace, přístupové 

systémy, elektronický  audio a video vrátný, datové sítě, perimetrická ochrana, 

bezpečnostní termokamery, zamlžovací systémy, GSM klíče….. Veškerá uvedená 

činnost s profesionálním přístupem a příznivou cenou.  http://www.alarmtec.cz 

 

Čurda Josef, Římov 92;          tel. 568 883 292;  602 818 095; curda.j@seznam.cz 

Výroba a prodej punčochového zboží. 

 

Marcel Dohnal, Římov 25; tel. 777 898 740 

Firma se zabývá logistikou, spedicí a nákladní kamionovou dopravou nejen po ČR, ale 

po celé Evropě. Přepravy zajišťuje 12 vlastními nákladními vozidly a desítkami 

externích vozidel. www.deltrans.cz 

 

Doprava Josef Kříž s.r.o., Římov 44;  kontakt : 568 883 244; 606 708 344; 

dopravajosefkriz@seznam.cz 

Firma provozuje mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu 

 

Fojtl Karel, Římov 76;  kontakt : 737 523 567 

Stavební, obchodní a poradenská činnost 

 

Goliaš Stanislav, Římov 21;  Zahradnictví Třebíč, Spojovací 1343 

prodej ovocných a okrasných stromů a keřů, skalniček, bonsají;  návrhy a realizace 

okrasných i užitkových zahrad, údržba; poradenství.   www.zahradnictví-trebic.cz 

 

Hanzal Jan, Římov 141;   kontakt : 603 886 469 

Malířské a natěračské práce : malování interiérů, škrabání maleb, tapetářské práce, 

drobné zednické práce, nátěry dveří a zárubní, izolační nátěry, nátěry fasád, nátěry 

kovových i dřevěných konstrukcí. 

 

 Miroslav Chromý – PVP 
výroba ponožek, strojní vyšívání, potisk textilu Římov 140, tel,fax: 568 883 228, 

GSM: 603 165 209; 604 818 985, strojní vyšívání,reklamní textil GSM: 732 544 545 

http://www.ponozky.trebicsko.com/  ponozky@trebicsko.com 

http://www.alarmtec.cz/
http://www.deltrans.cz/
http://www.ponozky.trebicsko.com/
mailto:ponozky@trebicsko.com


 

 

Kompletní sortiment ponožkového zboží za použití nejmodernějších výrobních 

technologií a kvalitních materiálů. Zabývá se též strojním vyšíváním a 

termotransferovým potiskem textilu pro firmy, spolky i jednotlivce a nabízí široký 

sortiment oděvů nejen pro reklamní využití. 

 

Nahodilová Blanka, Římov 31; kadeřnictví, tel. 604 134 155 

 

Pokorný Jaroslav, Římov 115;      kontakt : 731 013 227, jaroslav001@seznam.cz 

Stavební činnost, zednické obkladačské práce, montáž sádrokartonů 

 

Vilches Lazaro, Římov 129 kontakt : 737 441 645 

FLAMINGO TAXI – taxislužba; MEDIAS – výroba punčochového zboží 

 

 

Společenská kronika obce 

 
Počet obyvatel :  422   průměrný věk 41,70 let 

 

Z toho :  212 mužů průměrný věk 39,97 let   

210 žen     průměrný věk  43,45 let 

  

Obyvatelstvo :  děti do 15 let :  14,45 %  15 - 18 let :  3,55 % 

  18-60 let :  58,06 %  nad 60 let : 23,93 % 

 

 

V roce 2011 se do Římova přistěhovali : 

Miroslav Otáhal,        Římov 116 

Iva Portyšová, Sára Čurdová,      Římov 12 

Karel Frolda, Dagmar Froldová, Monika Froldová, Martin Frolda,  Římov 137 

 

 

V roce 2011 se z Římova odstěhovali : 

Dana Šilingrová,   Římov 70  Jiří Pliska, Římov 149 

Andrea Šoukalová,  Římov 88  Eva Radkovská,  Římov 96 

Jolana Goliášová,  Římov 137 

 



 

 

30.  října 2011 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo 

slavnostní vítání dětí: 
 

Sára Čurdová,   narozena 2. března 2011,    Římov 12 

Anna Křišťálová,  narozena 26. dubna 2011,   Římov 24 

Aneta Nahodilová,  narozena 14. června 2011,  Římov 121 

Nela Dufková,   narozena 21. července 2011,  Římov 87 

Matouš Eliáš,   narozen 1. září 2011,   Římov 100 

 

  

Sňatky : v roce 2011 neuzavřel sňatek žádný občan s hlášeným trvalým pobytem 

v Římově. 

Významná životní jubilea oslavili : 

70 let      

Jaroslav Steinochr, Římov 119    

  

80 let 

Josef Doležal, Římov 115   Vlasta Trnková, Římov 53 

Květa Hanzalová, Římov 13  Marie Šoustalová, Římov 79 

 

85 let     90 let 

Josef Nedvědický, Římov 29  Zdenka Bartíková, Římov 111 

 

 

 

 

 

V roce 2011 jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany : 

 

 

6.3.2011            Vlasta Čurdová, Římov 112                ve věku 83 let 

8.6.2011           Antonín Obůrka, Římov 23                  ve věku 83 let 

24.7.2011         Vlasta Trnková, Římov 53                   ve věku 80 let 

8.10.2011         Vlastimil Cejpek, Římov 16                ve věku 57 let 
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