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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou 1. zpravodaj obce Římov, který je určen pro Vás, občany
Římova i pro ty z vás, kteří máte k naší obci pěkný vztah. Účelem zpravodaje by mělo být
zejména vytvoření většího prostoru pro komunikaci mezi obecním úřadem a občany, pro
zlepšení informovanosti o dění v obci, pro připomenutí zajímavostí o historii a také o plánech na
další období. Tento zpravodaj je jakousi zkouškou, jestli bude občany přijat a podle ohlasů,
připomínek a zájmu plánujeme jeho každoroční vydávání, včetně Vašich nápadů na možné
rozšíření o další rubriky, např. o fotografie z historie Římova, které byste nám mohli zapůjčit ke
zveřejnění. Informace o dění v obci jsou průběžně aktualizovány na internetových stránkách
obce : www.obecrimov.cz.
Konec roku 2008 byl "poločasem" působení zastupitelstva obce, zvoleného v listopadu
2006. Během uplynulých dvou let jsme se potkávali se stále novými a novými informacemi a
musím dát za pravdu zkušenějšímu dlouholetému kolegovi na místě starosty, který prohlásil, že
první roky se starosta seznamuje s tím, jak to vůbec na úřadě v obci funguje.
V uplynulém čase se uskutečnila řada akcí, vedoucích ke zlepšení vzhledu obce, připravují
se projekty v řádech milionů korun (z těch větších např.vodovod, odbahnění rybníka, úprava
dětského a víceúčelového hřiště…), vše samozřejmě s pomocí dotací, bez kterých se dnes žádná
činnost neobejde a které jsou neustále mediálně propagovány pro období do roku 2013. Druhou
stranou mince je složitost vyřízení dotačních titulů a papírová "válka" s institucemi, které dotace
schvalují. Věřme však, že se podaří maximální počet našich plánů uskutečnit a to i s pomocí
občanů Římova. Neváhejte se tedy obrátit na zastupitele obce s nápady a připomínkami, které
pomohou vylepšit obraz obce v očích veřejnosti.
Dovolte mně, abych poděkoval všem, kteří pomáhají pečovat o to, aby Římov byl vesnicí
pěknou, útulnou a aby zde bylo příjemné prostředí pro kulturní, sportovní a společenské vyžití.

Rostislav Novák
starosta obce
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Informace Obecního úřadu Římov
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) se v roce 2008 uskutečnilo celkem 8x, z programu jsou
zmíněny nejdůležitější body:
10.ledna 2008
- schválení prodeje pozemku p.č.st.232 o výměře 1m2 manželům Dokulilovým, Římov 49
za cenu Kč 30,-/m2
- schválení konečné úpravy rozpočtu roku 2007
- informace o hospodaření v obecním lese
- schválení OZV č.1/2008 o místním poplatku ze psů; OZV č.2/2008 o místním poplatku;
ponechání poplatku za svoz domovního odpadu na r. 2008 ve výši 380,-Kč/osobu
s trvalým pobytem (skutečné náklady za r. 2007 činily 414,-Kč/osobu).
- Schválení odměn členům zastupitelstva obce (dále jen ZO) dle Sbírky zákonů
- Provedení finanční kontroly v MŠ Římov (bez zjištěných závad)
- Schválení podání dotace z POV Kraje Vysočina na I.etapu výměny oken a parapetů ve
víceúčelové budově (obecní úřad, mateřská škola, 2 byty, knihovna, pohostinství) firmou
H&M Třebíč
- Schválení podání žádosti o nadační příspěvek v rámci Oranžového hřiště Nadace ČEZ na
opravu stávajícího podkladu a položení umělého povrchu na víceúčelovém hřišti ve výši
Kč 900.000,-- Souhlas s pořádáním závodů orientačního běhu 14. - 15.6.2008 oddílem orientačního
běhu Třebíč v katastru obce Římov
- Schválení rozpočtu MŠ Římov pro rok 2008 ve výši Kč 139.000,-- Projednávány plánované práce na r. 2008
29.února 2008
- seznámení se stavem finančních prostředků na účtu obce
- zamítnutí příspěvku pro Charitu Třebíč
- schválení příspěvku Svazu tělesně postižených v ČR ve výši Kč 1.000,-- navýšení rozpočtu MŠ o Kč 19.000,-- na úpravy vnitřních prostor dle požadavku Krajské
hygienické stanice
- seznámení s výsledkem inventury obecního majetku za r.2007 (bez závad)
- seznámení s výsledkem hospodaření za r.2007 (přebytek ve výši 516 tis.Kč)
- schválení vyrovnaného rozpočtu na r. 2008 ve výši Kč 3,938.000,-- schválení vstupu do svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč vč.informací o jednáních
týkajících se napojení obce na veřejný vodovod z Heraltic
- schválení rozpočtu DSO Mikroregionu Mařenka ve výši Kč 263.200,-- schválení podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
(výstavba vlastní ČOV místo původního plánu přečerpávání splašků do ČOV Rokytnice
n.Rok.)
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- schválení příspěvku Kč 1.000,-- za každé narozené dítě s trvalým pobytem v Římově od
začátku roku 2008.
- schválení Projektového záměru na práci s mládeží a se znevýhodněnými skupinami
obyvatelstva a Projektového záměru na celoživotního vzdělávání a vzdělávání veřejnosti
- ZO bylo informováno o probíhajících stavebních úpravách v MŠ Římov, aktualizaci
internetových stránek, o probíhající obnově katastrálu Římov (digitalizace) + proběhla
diskuse o zatopených pozemcích v nádrži Nová závlaha
25.dubna 2008
- schválení výsledku hospodaření, zprávy o výsledku přezkoumání DSO Mikroregionu
Podhůří Mařenky a závěrečného účtu za r. 2007
- schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu za r. 2007
- schválení koupě pozemku p.č.437/2 o výměře 804 m2 u objektu ZOD Čáslavice
v souvislosti s plánovaným odbahněním rybníka
- odsouhlasení akce pálení čarodějnic dne 30.4.2008 vč. přípravy ZO a pořádání oslav
Dětského dne 31.5.2008
- informace o obdržení dotace z POV na výměnu oken ve výši Kč 116.000,-- a dotace
302.400,-Kč na bezdrátový rozhlas z Programu rozvoje venkova. Žádost o příspěvek
z Nadace ČEZ ve výši 900.000,--Kč byla zamítnuta
- podána žádost o dotaci na zřízení pracoviště Czech Point
- zakoupení vozidla Multicar pro potřeby obecního úřadu
- sdělení o veřejné schůzi dne 2.4.2008 z důvodu informovanosti občanů o veřejném
vodovodu (schůze se zúčastnili i zástupci Vodárenské a.s. a svazku obcí Vodovody a
kanalizace)
- bylo provedeno prořezání stromů u kapličky a obecního úřadu
- schváleno vyhotovení leteckých fotografií obce do připravované knihy Toulky Třebíčskem
20.června 2008
- schválení úpravy rozpočtu
- schválení mandátní smlouvy mezi obcí a firmou VZD Invest s.r.o. na rekonstrukci vodní
nádrže
- informace o provedené výměně oken, podlahových krytin a nábytku na obecním úřadě a
knihovně
- inf. O opravě plotu u budovy bývalé ZŠ, kterou provedla místní mládež; opravě vstupu na
kurt; vyhotovení geometrického plánu pro převod pozemků pod chodníky do majetku
obce; opravě křížku na Vískách a podstavce sochy sv. Floriána; opětovný požadavek na
VHZS Třebíč z důvodu opravy panelů u rybníka Nová závlaha
- jednání se SÚS kraje Vysočina týkající se stavebních oprav mostku u silnice směr Želetava
- inf. O jednání s firmou ADW o budově sýpek na Vískách
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5.září 2008
- úprava rozpočtu
- navýšení rozpočtu pro MŠ Římov ve výši 32.000,--Kč
- schválení příspěvku Kč 3.000,-- na zakoupení ultrazvukového přístroje pro Nemocnici
Třebíč
- schválení nabytí daru – pozemků pod chodníky z Kraje Vysočina a bezúplatný převod
pozemku p.č.38a na Kraj Vysočina
- schválení nabídky WSPK Třebíč na zřízení vkladní knížky pro novorozence a příspěvku
Kč 500,-- od WSPK
- schválení provedení finanční kontroly v MŠ za I.pololetí 2008 (bez závad)
- schválení podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2008 na dětské a
víceúčelové hřiště (rozpočet cca 2,600 tis.Kč, možnost dotace ve výši 90 %)
- informace o ukončení realizace bezdrátového rozhlasu + podání žádosti o proplacení a
plánované odstranění starého rozhlasového vedení v rámci brigády SDH Římov; o
výměně sloupů a osvětlení na Vískách (červenec 2008); zpevnění povrchu komunikace
k Nové závlaze; přetrvávajících potížích s kvalitou vody ve víceúčelové budově (snížení
dusičnanů, zvýšení chloridů); o provozu moštárny; volbách do krajského zastupitelstva
17.-18.10.2008; stanovení termínu setkání seniorů na 4.10.2008, program Horané, sbor
Rosa a děti z MŠ.
31.října 2008
- schválení úpravy rozpočtu
- schválení rozpočtového výhledu pro období 2009-2012
- žádost pí. Heleny Bohmové na ukončení pronájmu pohostinství ke konci listopadu 2008
- schválení prodeje staré rozhlasové ústředny a reproduktorů
- schválení úprav pozemku p.č.830/2 na základě žádosti ing. Mileny Málkové, Třebíč
- dílčí přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem kraje Vysočina – bez závad
- schválení OZV č.3/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunálních
odpadů
- informace o : probíhající digitalizaci k.ú.Římov; stavu sochy sv.Floriána; přípravě na
zavedení Czech Pointu v obci; o schválené žádosti o výjimku na množství chloridů ve
vodě
22.listopadu 2008
- schválení prodloužení svozu TDO s p. Petrem Ferklem z Rokytnice n. Rok., za stávajících
podmínek
- schválení zakoupení programu na prohlížení dat poskytovaných Katastrálním úřadem
- oprava sochy sv. Floriána dle možných dotačních titul
- schválení nového pronajímatele místního pohostinství – pí. Miluše Jeřábková z Římova
- schválení nákupu vánočních dárků dětem z MŠ Římov
- informace o výpovědi smlouvy o internetu firmě Jaronet Jaroměřice n. R. od ledna 2009
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19. prosince 2008
- úprava rozpočtu
- ustanovena komise k inventarizaci majetku ve dnech 22.12.2008 - 31.12.2008
- schválení rozpočtového provizoria začátkem roku 2009 do doby schválení rozpočtu
- schválení podání žádosti o dotaci z POV Kraje Vysočina na II.etapu výměny oken a dveří
na víceúčelové budově a oslovení 3 firem na předložení nabídek
- úpravy trasy plánovaného vodovodu a schválení vyhotovení studie budoucí kanalizace
firmou L design, Brno
- schválení převodu nevyčerpaných prostředků MŠ Římov ve výši Kč 50.000,-- na b.ú. obce
do konce roku 2008
- informace o :
- valné hromadě DSO Mikroregionu Mařenka dne 18.12.2008; pronájmu pohostinství od
1.12.2008 paní Miluši Jeřábkové; přípravě na vyhrávání koled 21.12.2008 vč. přípravy
občerstvení; výstupu na Mařenku 27.12.2008; zabezpečení ohňostroje dne 31.12.2008;
připsání dotace z PRV ve výši Kč 302.400,-- na b.ú. obce; pořádání divadelního
představení ochotníky ze Štěměch v březnu 2009; o změně půjčování klíčů od posilovny;
podání žádosti o dotaci na odbahnění rybníka u ZOD.
Činnost Sboru dobrovolných hasičů
SDH v Římově byl založen, nebo ustanoven v roce 1895. V r. 2005 jsme vzpomínali 110
let od jeho založení. Dnes má hasičský sbor 45 členů. Nárůst je způsoben i vstupem 9 mladých
chlapců, kteří mají zájem o práci a činnost u hasičů. Bude nutné zajistit pro ně vhodné a
schopné vedoucí a postupně je seznamovat s technikou a cvičit s nimi.
Co se týká činnosti dospělých, zúčastňují se okrskových soutěží a cvičení v rámci okrsku
Čáslavice.
Okrsek tvoří sbory obcí : Římov, Čáslavice, Loukovice, Bolíkovice, Lesonice, Cidlina a
Babice.
V loňském roce jsme doprovodili 25.ledna 2008 na poslední cestě bratra hasiče Antonína
Vláčila, který zemřel ve věku nedožitých 87 roků. Čest jeho památce.
Hasiči pracovali ve zbrojnici na
vnitřních úpravách, zřízení skříněk a
polic na založení výstroje a výzbroje.
Pomáhali také na likvidaci drátového
rozhlasu a 11.června 2008, po bouřce
a dešti, smývali silnici od nánosu
bahna z polí.
I v letošním roce chceme ve své
činnosti pokračovat, pomáhat tam,
kde to bude zapotřebí a zlepšit i
kulturní
činnost
v
obci.
K tomu jim přejme hodně zdaru.
Zapsal starosta sboru František Ondráček.
Nánosy bahna na silnicích 11. 6. 2008
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Zpráva o činnosti Mateřské školy Římov
Do konce června 2008 docházelo do mateřské školy 14 dětí ve věku od dvou do šesti let.
V září odešly do základní školy tři děti – David Eliáš do Čáslavic, Lucie Kliková do Třebíče –
Boroviny a Markéta Olivová do Rokytnice nad Rokytnou.
Od září 2008 navštěvovalo mateřskou školu 17 dětí z 18 zapsaných ve věku od dvou do
šesti let. Provoz byl celodenní od 6.30 do 15.00 hodin s celodenním stravováním. Obědy a
odpolední svačiny dovážel pan Krula z Čáslavic ze školní kuchyně ZŠ Čáslavice, dopolední
svačiny připravovala paní Krejčová, pracovnice výdejny mateřské školy. Pro zlepšení přípravy a
vydávání stravy byla v mateřské škole nově vybudovaná výdejna.
V době hlavních prázdnin zajistil provozovatel výměnu oken, vymalování všech místností
a výměnu podlahových krytin. Za sběr starého papíru byly nakoupeny hračky v hodnotě 5.000,Kč. Touto cestou děkujeme všem občanům a pracovnicím Jednoty, kteří sběrem papíru přispěli.
Kromě vlastní výchovně vzdělávací činnosti, byly pro děti zajištěny i jiné aktivity.
V průběhu roku děti dojížděly na divadelní představení pohádek „Divadla s úsměvem“
do MŠ v Rokytnici, v Horáckém divadle v Jihlavě byly na pohádce „Hadí kůže“, v Třebíči
v Národním domě na pohádce „Čert Všudybyl“ a v divadle Pasáž na pohádce „Ferda Mravenec“.
Na veřejnosti se děti představily s kulturním programem v květnu ke Dni matek, v říjnu
na Setkání seniorů, v listopadu na Vítání dětí do života a v prosinci na Vánočním tvoření .
U příležitosti Svátku dětí se uskutečnil dětmi oblíbený zájezd do ZOO Jihlava a závěrem roku
„Mikulášská a Vánoční nadílka“. Zapsala paní Jana Dokulilová.

Vystoupení na setkání seniorů 4. 10. 2008

Vánoční nadílka 2008

Zpráva o činnosti Českého červeného kříže
Organizace ČČK v Římově má celkem 26 členů, z toho 10 produktivních a 16
důchodového věku. Členové jsou při významných životních jubileích pravidelně obdarováváni
malou pozorností. V průběhu roku organizace věnuje sladké pochutiny nejmenším občánkům a
to při akcích pálení čarodějnic a na dětský den a za svoje členy hradí příspěvkové známky.
Zapsala paní Marie Obůrková.
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Činnost knihovny
Knihovna dříve bývala v budově základní školy a v roce 1973 se přestěhovala do
stávajících prostor v obecním úřadě. V té době bylo v evidenci 882 svazků, knížek se půjčovalo
cca 500 ročně a to jedenkrát týdně po dobu 2 hodin. V dalších obdobích se výpůjčky začaly
zvyšovat, např. v roce 1983 bylo půjčeno 2226 knih.
Od roku 1980 knihy nakupovala centrálně okresní knihovna Třebíč. V té době přibývalo
knih i čtenářů i díky příspěvku obecního úřadu, který je v současné době Kč 5.000,- ročně.
K 31.12.2008 je v knihovně evidováno pro dospělé i děti celkem 2248 knih a výpůjček bylo
1628, z toho pro dospělé 1157 knih a pro mládež 471 knih. Knihovně velmi pomáhá výměnný
fond od knihovny v Třebíči, kdy jsou knížky půjčovány na období 6 měsíců.
V roce 2007 bylo do knihovny zavedeno
internetové připojení, které v loňském roce
využilo 76 návštěvníků. Provozní doba knihovny
v Římově je vždy v pondělí : 15.00 – 18.00 h.
21.listopadu 2007 byl dlouholetý knihovník pan
Stanislav Kujal oceněn na Knihovnické slavnosti
v Havlíčkově Brodě titulem Knihovna Vysočiny
2007. Pan Kujal vykonává funkci knihovníka
v Římově od roku 1973, tedy již neuvěřitelných
36 let.
PhDr Petr Pithart a Stanislav Kujal v Havlíčkově
Brodě 2007
Kronika obce
Kronika obce - II. díl byla založena 1.1.1984 a do roku 1990 byla kronikářkou paní Jana
Dokulilová. Od roku 1991 do roku 2006 psali kroniku manželé Trnkovi z Jihlavy podle
záznamů, které zpracovával a předkládal starosta obce pan Josef Bartík.
Od roku 2007 je psaním kroniky jmenována paní Růžena Hrůzová, Římov 127, v letech
1986-1998 členka obecního zastupitelstva a předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti.
Společenská kronika
Stav obyvatel k 31.12.2008 :
418 obyvatel, průměrný věk činil 41,39 let z toho 212 mužů , průměrný věk 39,53 let
a 206 žen,
průměrný věk 43,50 let
V roce 2008 jsme přivítali mezi námi římovské občánky:
Maria Jančálková, Římov 114, nar. 26.1.2008
Adéla Křišťálová, Římov 24, 1.8.2008
Lukáš Durda, Římov 144, nar. 3.2.2008
Kristýna Křížová, Římov 44, nar. 4.8.2008
Kryštof Nahodil, Římov 121, nar. 29.3.2008
Valentýna Ryglová, Římov 26, nar. 27.8.2008
Michaela Bártlová, Římov 148, nar. 23.4.2008
Petr Eliáš, Římov 100, nar. 3.9.2008
Martin Nahodil, Římov 126, nar. 19.7.2008
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Význaamná živo
otní jubileaa oslavili:
70 let
Kujjal Stanislaav, Římovv 114
Kujjalová Jiřin
na, Římovv 114
Čurrdová Kvěětoslava, Říímov 4
Du
ufková Marrie, Římovv 65
Han
nzalová Allžběta, Řím
mov 32
80 let
On
ndráček Fraantišek, Říímov 47
Obůrka Antoonín, Římoov 23
Čurrdová Vlassta, Římovv 112
, Římov 18
Ned
dvědická Květoslava
K
Vysskočilová Anežka,
A
Říímov 86

75 let
Bobek Jossef, Římovv 20
Škrdla Jaan, Římovv 78
Rubááková Mariie, Římov 113
Radkovskká Vladimííra, Římovv 34
90 let
má Boženaa, Římov 107
1
Chrom

V rocee 2008 jsm
me se napo
osledy rozlloučili s našimi spoluobčany::
21.1.2008, Antonín
A
V
Vláčil,
Římoov 44, ve věku
v
86 lett
17.4.2008, Antonín
A
N
Nahodil,
Říímov 26, ve
v věku 96 let
17.5.2008, Emilie
E
Rygglová, Řím
mov 5, ve věěku 83 let
25.5.2008, Josef
J
Radkkovský, Řím
mov 34, vee věku 76 let
15.7.2008, Antonín
A
T
Trojan,
Řím
mov 19, vee věku 79 let
l
14.10.2008, Vlastimila
V
Suchnováá, Římov 85,
8 ve věku
u 81 let
29.12.2008, Jaroslav
J
Boobek, Řím
mov 123, vee věku 89 let
Zápis ze
z školní kroniky
k
(dooslovný přepis vybraaných kapittol)
Sp
práva školyy v Římověě č.67 úř.ssp.
1
1910
/ 191
11
r 191°/1 zahájen bbyl obvyklýým způsobbem
Začínáám psáti III.díl „Školní kronikyy“.Školní rok
t 17.rok na
n zdejší škkole.
v páátek dne 16.září. Je to
p
, jež
Do škoolní matrikky zapsánoo bylo 61 chlapců a 52 děvčaat=113 děttí školou povinných,
vesm
měs byly doma
d
a nikkdo na jinéé škole.
Do třídních knih
k
zapsááno bylo do
d I.třídy 31
3 chl. A 21
2 d. = 522 žáků, z n
nichž 1 chll.a 3 d.=4 žáci
u škol.a vyu
učovacího.. Do II.tříd
dy 31 chl.aa 34 d.=655 žáků. Naa celé školee tedy 62 chl.a
c
dle §37.Řádu
55 d.=117 žákků.
První třída
t
přidělena naduččiteli Fr.K
Krškovi, dru
uhá třída zat.učiteli
z
F
Fr.Rybníčkkovi.
V měsíci
m
říjnu 1910 dookončeny byly koneečně prácee a opravyy při školn
ní budově, jichž jsem
m se
dlouho již dožadoval.
d
dově byla opravenaa, zakytováána a ferm
meží natřena.
Okna naa celé bud
Přícchod ke škkole, odkudž po všeccka léta mn
noho blátaa do školy se nosilo, pak příchod k pump
pě a
kuss na dvořee byl vydláážděn. Škoolní stropyy v obou třídách,
t
ktteré již poo několik posledních
p
h let
povvážlivé proohnutí a pu
ukliny jeviily, byly po dlouhém
m naléháníí mém stavvitelem p.T
Tom. Kollbou
z Byytovanek odborně
o
p
prohlédnut
ty a přiměěřeně trám
my a silným
mi železnými skobam
mi a svorkkami
upeevněny.
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Sčítání lidu dle stavu ze dne 31.prosince 1910, při němž jsem byl ustanoven sčítacím
komisařem, mělo tento výsledek:
Místní obec Římov zaujímá 887.3132 ha plochy a skládá se z obce Římova, z osady Vísek
a 4 samot. Obec Římov má čísla 1.-33, 44., 45., 47-85., 90 a 91. Číslo 88 v obci vůbec schází,
č.61.,jež r.1900 také scházelo, dostalo se rozdělením domu č.67 půlce patřící Janu Suchnovi
mladšímu. Osada Vísky obsahuje 2 panské dvory, mlýn a několik chalup a sice čísla 36.-43., 46
a 89. Samoty jsou : Zahumenný čili Zádušní mlýn č.34. (majitel dosud Silv.Radkovský),
Trojanův mlýn č.35 (od r.1910 Frant.Škorpík z Valdíkova), Holý mlýn č.86 (dosud Jan
Vyskočil z Heraltic) a Březová č.87 (Bedřich hrabě Chorynský) dříve mlýn, od r.1904 myslivna a
od r.1909 hájovna. Poslední 2 samoty patří farou a kostelem do Roketnice.
Je tedy všech čísel v Římově 91, obytných stavení však jen 90 a to v obci 76, na Vískách
10 a samoty 4. Za celých 10 let od posledního sčítání nepřibylo ani 1 stavení. Všech 90 stavení
bylo obydleno úhrnem 120 stranami a to v obci Římově 95, na Vískách 19, na samotách 6.
Všeho obyvatelstva dne 31.prosince 1910 přítomného bylo :
Římov
Vísky
Zahumen.mlýn
Trojanův mlýn
Holý mlýn
Březová
Celá obec

76 čísel
10 čísel
1 „
1 „
1 „
1 „
90 čísel

95 stran
19 „
1 „
1 „
1 „
3 „
120 stran

233 muž.
42 „
3 „
5 „
3 „
5 „
291 muž.

222 žen.
44 „
3 „
4 „
3 „
8 „
284 žen.

=
=
=
=
=
=
=

455 ob.
86 „
6 „
9 „
6 „
13 „
575 ob.

Před 10 lety bylo všeho přítomného obyvatelstva 579; jeví se tedy úbytek 4 lidí = 0.7 %.
Nepřítomných domácích bylo 21 muž.a 30 žen. = 51 obyv., tak že by veškerého
přítomného i nepřítomného obyvatelstva bylo 312 mužských a 314 ženských = 626 ob. Před 10
lety bylo všeho přítomného i nepřítomného obyvatelstva 633 osob, tak že i v tom ohledě jeví se
úbytek 7 lidí=1.1%.
Dle stavu bylo 217 osob ženatých a vdaných, 21 ovdovělých, 128 os.svobodných ve věku
přes 14 let, žáků od 6.-14.roku 114 a dětí do 6 let bylo 95. Veškero obyvatelstvo národnosti
české a vyznání řím.-katol.
Čísti a psáti umělo 458, jen čísti 16, nic 101 osoba. Odečte-li se však od posledního počtu
95 dětí ve věku do 6 let, je analfabetů jen 6=1.04 % proti 3.1% z roku 1900, tak že zde viděti je
práci školy, pokrok, že škole je doma v obci. Slepec byl jenom 1, hluchoněmý 0.
Dle povolání zaměstnání, výživy zabývá se převážná většina zemědělstvím a to buď jako
majetníci buď jako nádeníci. Chudší obyvatelstvo, hlavně chalupníci, zaměstnáno je skoro
celoročně při lesním hospodářství velkostatku Sádeckého (maj.Bedřich hrabě Chorynský na
Veselí n.M.), pracujíc tu buď za plat nebo láskou. Skoro při každém čísle jest více nebo méně
pozemků a tak je tu větších i menších selských usedlostí 38 a domkařů 41, při 9 čís.není
pozemků a 2 čísla jsou panské dvory na Vískách.
Řemeslníků a obchodníků bylo zde: Mlynáři 4 a 1 mlyn.sekerník, hostinští 2 a 1
obchodník smíš.zbožím, 1 trafika, 1 kovář, 1 tesař, 2 koláři, 2 bednáři, 3 truhláři, 5 perleťářů, 1
samost.obuvník, obuvnických dělníků do továrny v Třebíči pracujících 10, zednic.pomocníků 7,
tkalci 3, cihlář.dělník 1, pokryvač 1, podomní obchodník hliněným nádobím 1, sítaři 3, pastýř
1. Hospodářský úředník 1, hajní 2, učitelé 2 (1 na dovolené).
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V celé obci skoro všichni umějí dělati šindel. Dříví výdělkem a i jinak z lesů panských
získané prodává se do Třebíče. V „Černém dole“ na Vískách se už asi po 5 let nepracuje.
Spolky byly koncem r.1910 zde 2 a to : Dobrovolná hasičská jednota (založ.r.1896.) a
Sdružení venkovské katolické omladiny (zal.r.1908.) Vojáků v činné služby bylo 6.
Sčítání dobytka mělo tento výsledek : Koní 31 a to : 11 kobyl a 20 valachů. Hovězího
dobytka 336 kusů a to : 76 telat, 38 jalovic, 168 krav, 50 volů a 4 licencovaní býci. Koz bylo 60,
ovce 2, vepřového 155 kusů. Včelstev 56, z nichž však již po 2 léta nebylo žádného užitku, ba
naopak silně krmiti se muselo. Slepic bylo 1374, hus 78 (nejvíce k chovu) a kachny 4.
Nejstarší člověk byl Jan Bobek v obecním chudobinci, roz. 1827/12 27, tedy 83 let;
nejmladší bylo dítě rolníka Jana Chromého z č.66, roz. 1912/12 10, tedy 19 dní.
Dne 5.května visitoval školu zdejší p.c.k.okresní školní inspektor Jan Tiray. Dle visitační
zprávy ze dne 31.května 1911 č.1400 bylo působení nadučitele Fr.Kryšky velmi uspokojivé,
uč.II.tř. Fr.Rybníčka uspokojivé.
O prázdninách 1909/10 sebraly Římovské děti v lesích velkostateckých 11.554 housenek
mnišky (bekyně sosnové), 2322 pup a 629 můr, celkem 14505 škodlivého hmyzu, a to za 247,5
dne a dostaly za to vyplaceno 138.23 K.
Koncem prázdnin začalo se zase pracovati na pokračování silnice do Želetavy. Začalo se
v osadě samé, ve vývoze a až k „Dlouhému dříví“, kdež stavěn most. Snad se tedy přece dočkáme
přímého spojení Třebíče se Želetavou.
O prázdninách 1910/11 zakoupena byla do I.tř. nová kamna násypná „Vulkán“ na místo
starých, rozbitých hliněných; opraveny žumpy; pořízeny nové dvéře v chodbě k bytům.
Zapsal František Krška, ředitel
(zemřel 6.7.1932 v Třebíči)
Rok 2008 slovem a obrazem
Tříkrálová sbírka 2008
Rokytnice nad Rok.
Římov 5. 1. 2008
Markvartice
Chlístov

21.416,10.056,3.570,6.604,-

Horní Újezd
Čechočovice
Kojetice

9.268,2.051,5.412,-

Sbírka činila celkem 58.377,- Kč a bude použita na opravy a vybavení v zařízeních Oblastní
charity Třebíč a na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
S příchodem jara, 30. dubna 2008, obecní
úřad
uspořádal
na
louce
u
rybníka
slavnost,
takzvané
„pálení čarodějnic“.
Velká hranice s čarodějnicí , bohaté občerstvení, za
lidové ceny,
uzené speciality a dobré počasí,
přilákalo jak nejmenší, tak hlavně dospělé. Na čepu
„zdomácnělo“ Černohorské pivo, které se šenkuje i v
místním hostinci. Děti si užily sladkostí a pochutin,
které pro ně připravily ženy z Červeného kříže a
vedoucí hostince přidala limonádu.
10

Den dětí se uskuteečnil
3 květnaa 2008. Oslava
31.
O
pro děti
s již kon
se
ná každoroočně, a too na
h
hřišti
za škkolou. Odpoledne plné
p
h
her,
zábavvy a smícchu je rovvněž
u
ukázkou
tvořivosti
d
dětí.
P
Poděkován
ní
patřří
člen
nům
z
zastupitelst
tva obce a všem, kteří
k
j
jsou
s uskkutečněním
m této akce
a
n
nápomocn
ni.
28. čeervna 200
08 proběh
hlo na hřřišti v Čááslavicích odvetné u
utkání ve fotbale mezi
m
svobodnými a ženatým
mi. Utkání moderovaal, řídil a také hrál Jiří
J Čurdaa starší. Vee vyrovnan
ném
ú
m
kteříí zvítězili v poměru
u 2:1. Kee zranění nedošlo a u
zápase byli úspěšnější
ženatí muži,
Plzeeňského piva
p si bylii všichni rovni. Na sud Pilsneer Urquel se složili ssvobodní za
z prohru v r.
2007.
Svoboodní:
Dokulil Libor, Piálek Ivan,
Iv
Horký D
David, Muška
M
Dan
niel,
Otáhal Radim, Čurda Aleš,
A
Otáhal
Miroslaav,
Trrnka
Radomír,, Hobza Stanislav,
S
R
Rygl
Lubomír,,
Hanzzal
Rom
man,
Pokorný Tomáš, Baloun
B
Raddim,
Čurda Jiřří, Piálek Tomáš,
T
Otá
táhal
Ondřej.

Žen
natí: Mašekk Vladimíír, Novák Rostislav,
R
N
Nahodil
Martin,
M
Haanzal Jan, Uher Bohhuslav, Balloun
Mirroslav, Trn
nka Vladim
mír, Bártll Ladislav, Brychta Michal,
M
Stteinochr V
Vladimír, Klika
K
Marrian,
Golliáš Petr, Čurda
Č
Jiří starší.
s
Léto bylo
b
ve zn
namení i dalších
d
spoortů. Prob
běhly dva turnaje v nohejbalu
u - v červenci
každoroční o putovní pohár
p
a v září si to rozdali veeteráni toh
hoto sportu. Víceúčeelové hřišttě je
vym
mezeno dvoojicí čar, taakže na asffaltovém povrchu
p
lzee odehrát i tenis.
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Z pracovní činnosti - obec s pomocí mládeže opravila plot kolem hřiště u bývalé školy, a
ve víceúčelové budově (Kulturní dům) byla provedena výměna oken. Na jaro 2009 je
naplánováno odbahnění rybníka u objektů ZOD.
Setkání seniorů 4. října 2008. Tato kulturně
společenská akce pro nejstarší občany má v obci svou
tradici. K poslechu a tanci zahrála rokytnická kapela
Horané, pod vedením Davida Veleby. Vystoupení
doprovázely humorné scénky a také se představily
děti z mateřské školy. Své umění předvedl pěvecký
sbor Rosa.

Výměna oken ve víceúčelové budově 2008

Setkání seniorů 4. 10. 2008
Setkání seniorů 4. 10. 2008
11. října 2008 byla v celé obci provedena
demontáž obecního rozhlasu včetně přívodních kabelů a
zpětně bylo nainstalováno zařízení nové, bezdrátové.

Výlov rybníka, u objektů ZOD, 25.10. 2008
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Volby do zastupitelstva kraje Vysočina ve dnech 17. – 18. října 2008 :

Voleb se zúčastnilo 144 z 346 voličů, tj. 41,62%.

Vítání dětí 16. 11. 2008
Bobr u Holého mlýna. Listopad 2008

Čerti, čertice, Mikuláš, aneb pekelný pátek 4. 12. 2008
13

Koledy 23. 12. 2008

Výstup na horu Mařenka 27. 12. 2008

31. prosince 2008 se občané naposledy v roce sešli, aby si vzájemně popřáli do nového
roku všechno nejlepší. Každoročně obec na návsi pořádá v prvních minutách nového roku
novoroční přípitek a pestrý ohňostroj.
Posilovna
V roce 2006 zřídil obecní úřad v prostorách bývalé školy
posilovnu. Zařízení ke cvičení je určeno jak pro muže,
tak pro ženy. Roční poplatek obci za tuto službu činí
150,- Kč. Klíče jsou k dispozici v kanceláři obecního
úřadu, v místním pohostinství, v budově bývalé základní
školy u pana Hybáška Ivoše a u pana Rygla Jiřího č. 26.

Czech POINT v Římově
Od prosince 2008 je na Obecním úřadě Římov zavedena služba Czech POINT (Český
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Řada z Vás ji využila již při získání výpisů
z katastru nemovitostí na podání přiznání daně z nemovitosti.
Nyní můžete přímo v Římově získat např.:
Výpis z katastru nemovitostí; Výpis z obchodního rejstříku; Výpis z Živnostenského rejstříku; Výpis
z Rejstříku trestů; Výpis z bodového hodnocení řidiče.
Od druhého čtvrtletí 2009 bude na Obecním úřadě
možné provádět také vidimaci a legalizaci, tj. úřední
ověřování fotokopií listin a úřední ověřování
podpisů na listinách. I tato služba ušetří občanům
čas i finanční prostředky, neboť nebudou muset
jezdit na úřady do okolních vesnic, příp. do
Třebíče.
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Komunální odpad
V roce 2008 prováděl svoz tuhého komunálního odpadu (TKO) v Římově pan Petr Ferkl
z Rokytnice nad Rokytnou, se kterým měla obec uzavřenu smlouvu na dobu 1 roku. Na základě
posouzení, vyhodnocení nabídek a také dle zkušeností bude i v roce 2009 provádět svoz pan Petr
Ferkl.
TKO je svážen v období 1.10 – 30.4. 1x týdně a v období 1.5. – 30.9. 1x za 14 dnů (ve středu).
V roce 2008 bylo na skládku TKO Petrůvky z Římova uloženo 99,544 t domovního odpadu,
s celkovými náklady 168.455,-Kč, (tj. 422,-Kč /osobu).
V letošním roce je schválena Obecně závazná vyhláška č.1/2009, která zvyšuje poplatek za svoz
TKO na Kč 420,- / osobu. Hlavním důvodem je navýšení poplatku za ukládání odpadu na
skládce TKO Petrůvky z Kč 959,-/t na Kč 1.178,-Kč / t.
Další nepříjemnou zprávou, kterou jsme koncem roku 2008 obdrželi, je úhrada odvozu
papírových, plastových a skleněných obalů (u autobusové čekárny a prodejny JMB) od 1.1.2009
s cenou Kč 98,- / kontejner .
Termíny svozu kontejnerů :
Plasty – každý týden ve čtvrtek
Papír – každý sudý týden ve středu
Barevné sklo – od 27.ledna 2009 vždy po 6 týdnech v úterý (následující 10.3.2009)
2 x ročně je obecním úřadem objednán a zaplacen svoz nebezpečného odpadu (v loňském roce se
uskutečnil v květnu, listopadu) a pod víceúčelovou budovou je celoročně přistaven kontejner na
železný odpad.
V Želetavě v ul. 9. května je v provozu sběrný dvůr, kde může každý občan likvidovat :
- objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny, sporáky, pračky )
- kovové odpady (železný šrot, barevné kovy, plechovky)
- stavební suť (cihly, beton a malta z rekonstrukcí domků a bytů)
- pneumatiky (z osobních automobilů, motocyklů a kol bez ocelových ráfků)
- elektronika (televize, rádia, počítače)
zahradní odpad (větve, listí, tráva). Tento odpad můžete také sami zkompostovat.
Nebezpečný odpad:
- baterie a monočlánky,
- zářivky a výbojky,
- akumulátory z osobních automobilů a motocyklů,
- znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů a čistících prostředků,
- upotřebené čistící tkaniny, hadry od oleje, olejové filtry atp.,
- upotřebené motorové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
- ledničky, mrazničky,
- léky s prošlou zárukou, které můžete odložit též v lékárnách do nádob k tomu určených.
Provozní doba sběrného dvora v Želetavě:
prosinec – březen
sobota 8 – 13 hod.
duben – listopad
středa 13 – 17 hod.
sobota 8 – 13 hod.
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Informace pro občany ( údaje aktualizovány v únoru 09)
Telefonní čísla a provozní doba institucí:
Praktický lékař Rokytnice nad Rok.
Ordinační hodiny:
Pondělí 7.00 – 12.30
Úterý 7.00 – 12.30
Středa 7.00 – 12.30
Čtvrtek 14.30 – 18.00 (na objednání 14.00 – 14.30)
Pátek
7.00 – 12.30
Telefon: 568 882 633

Zubní středisko Rokytnice nad Rok.
Ordinační hodiny:
úterý

9.30 – 12.00

čtvrtek 13.00 – 17.00
Telefon: 568 882 835

Dětský lékař, MUDr. Matějková, ordinace Rokytnice nad Rok.
Ordinační hodiny:
pondělí 11.00 – 13.00
čtvrtek 11.00 – 13.00
Telefon: 739 051 939
Česká pošta Rokytnice nad Rok.
Provozní doba:
Pondělí 8.00 – 9.30 14.00 – 15.30
Úterý
8.00 – 9.30 14.00 – 15.30
Středa 8.00 – 9.00, 14.00 – 15.30, 16.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 9.30 14.00 – 15.30
Pátek
8.00 – 9.30 14.00 – 15.30
Telefon: 568 882 630

Česká pošta Stařeč
Provozní doba:
pondělí 8.00 – 10.00
úterý
8.00 – 10.00
středa
8.00 – 10.00
čtvrtek 8.00 – 10.00
pátek
8.00 – 10.00
Telefon: 568 850 220

Obecní úřad Římov
Provozní doba:
Pondělí 7.00 – 17.00
Úterý 7.00 – 14.00
Středa 7.00 – 17.00
Čtvrtek 7.00 – 14.00
Pátek
7.00 – 14.00

Knihovna obce Římov
Provozní doba:
Pondělí 15.00 – 18.00
K dispozici je internet

Starosta
Místostarosta
Členové zastupitelstva
.
Účetní

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00

Rostislav Novák, tel.: 724 187 477
Jiří Rygl
Lenka Balounová, Miluše Bartíková, Jiří Čurda, Martin Nahodil,
Miloslav Svoboda
Jana Nedvědická, tel.: 568 883 260, e-mail: ourimov@seznam.cz
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