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Vážení spoluobčané, 

 

 od návštěv na obecním úřadě je příjemné slyšet, jak je Římov pěkná, 

útulná a upravená vesnice. Tato pochvala je určena vám všem, kteří se vzorně 

staráte o své nemovitosti a prostranství okolo domů a proto přijměte 

poděkování za toto vaše úsilí. 

 V uplynulých 10 letech obec investovala nemalé finanční prostředky 

do všech oblastí a nemovitostí v jejím vlastnictví – v celé víceúčelové budově 

byly vyměněny vstupní prvky, zateplen strop a podlaha sálu, opraveno přísálí, 

prostory obecního úřadu, knihovny, mateřské školy, byl instalován bezdrátový 

rozhlas, opraveny sochy, které jsou kulturními památkami i všechny drobné 

sakrální stavby. Došlo k odbahnění a rekonstrukci rybníka U sv. Jana, 

rekonstrukci dětského i víceúčelového hřiště, vybudování posilovny se 

zázemím, pořídilo se vybavení na svoz, zpracování bioodpadu vč. kompostérů 

pro občany a zakoupena byla nová komunální technika. Proběhla náročná 

výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV, po které se v obci opravily chodníky i 

místní komunikace. 

 I v roce 2017 bude činnost obecního úřadu směřovat k vytvoření ještě 

příjemnějšího prostředí pro život v obci, v počátečních přípravách je např. 

rekonstrukce budovy bývalé základní školy na byty včetně výměny střešní 

krytiny, chystá se také rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava některých 

místních komunikací a stejně jako v letech 2015 - 2016 nebudou vybírány 

poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa. 

 Vážení přátelé,  

dovolte mně, abych Vám popřál v novém roce 2017 především pevné zdraví, 

lásku, převažující dobrou náladu, vzájemnou ohleduplnost a toleranci. 

 Přeji všem klidný a úspěšný rok 2017! 

 

 Rostislav Novák 

starosta obce 

 



 

 

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva obce Římov 

v roce 2016 

4. února 2016 

 

- inf. o akci Čistá Vysočina 11. - 12. 4. 2016; 

- inf. o projektu zahradního domku a zateplení podlahy KD + výměny 

elektroinstalace; 

- inf. o předsilvestrovském setkání na Mařence 30. prosince 2015 a 5. obecním plese 

16. ledna 2016; 

- inf. o oplocení pozemku u rybníka Nová závlaha; 

- inf. o instalaci meteostanice na víceúčelové budově 28. 12. 2015; 

- schválení rozpočtu MŠ Římov na rok 2016; 

- schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Římov-

Vlček: zemní kabelová přípojka NN“; 

- schválení záměru pronájmu pozemku p. č. 437/21 - vodní plocha; 

- seznámení s konečným rozpočtovým opatřením za účetní období prosinec 2015; 

- schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS 

Podhorácko na území obce Římov; 

- schválení žádostí o dotaci pro roky 2016 a 2017 na pořízení nového dopravního 

automobilu pro SDH Římov; 

- schválení dohody o ukončení pronájmu pohostinství s p. Marianem Vahiľou a 

schválení záměru pronájmu pohostinství od 1. 4. 2016; 

- diskuze o investičních, kulturních a sportovních akcích v obci v r. 2016 včetně 

zajištění setkání rodáků 4. 6. 2016 a diskuze o možnosti vyhotovení nových 

internetových stránek v r. 2016; 

 

10. března 2016 

 

- inf. o vydání zpravodaje obce Římov za rok 2015; 

- inf. o auditu na OÚ Římov 4. 3. 2016 s výsledkem bez výhrad; 

- inf. o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci 

programu EFEKT 2016; 

- inf. o podání žádosti o dotaci na zakoupení nového dopravního automobilu pro 

SDH Římov; 

- schválení výsledků provedené inventarizace za rok 2015; 

- schválení výsledku hospodaření příspěvkové organizace MŠ Římov za rok 2015; 

- schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2016 ve výši Kč 5,200.000,--; 

- schválení pronájmu pozemku p. č. 437/21 - vodní plocha p. Miroslavu Balounovi, 

Římov 133 na období 1. 4. 2016 - 31. 12. 2018; 

- schválení pronájmu pohostinství od 1. 4. 2016 pí. Jitce Dvořákové, Stařeč; 



 

 

- schválení předložené nejvýhodnější nabídky na zateplení podlahy kulturního 

domu firmy Stylové bydlení s.r.o., Praha a nabídky na novou elektroinstalaci P. 

Chromého, Stařeč; 

- schválení nejvhodnější nabídky na zahradní domek v zahradě MŠ, kterou 

předložil M. Trojan, Čáslavice; 

- schválení vytvoření nových internetových stránek obce Římov dle nabídky ing. 

Žanety Piálkové; 

- schválení poskytnutí finančního daru Kč 5.000,-- Nemocnici Třebíč na zakoupení 

elektricky polohovatelných lůžek; 

- schválení OZV č. 1/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity; 

 

19. května 2016 

 

- inf. o výsledku soudního dovolání týkajícího se rybníku Nová závlaha; 

- inf. o zhotovení zahradního domku na dětském hřišti; 

- inf. o valné hromadě VAK Třebíč 8. 4. 2016; 

- inf. o stavu vozidla Multicar; 

- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti se 

stavbou „Římov - Sochor: zemní kabelová přípojka NN“; 

- schválení záměre prodeje pozemků pod ČOV Římov; 

- schválení přezkoumání hospodaření obce Římov za rok 2015, závěrečného účtu a 

účetní závěrky obce Římov a MŠ Římov za rok 2015; 

- diskuze o zajištění oslav Dne dětí v RS Březová 28. 5. 2016 a setkání rodáků 4. 6. 

2016; 

23. června 2016 

 

-  inf. o zamítnutí žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení; 

-  inf. o nových webových stránkách obce Římov od 31. 5. 2016; 

-  inf. o obdržení dotace na veřejně prospěšné práce a uskutečněném výběrovém 

řízení na základě obdržených doporučenek z ÚP Třebíč; 

-  schválení prodeje pozemků pod ČOV Římov - VAK Třebíč; 

-  zamítnutí žádosti o prodloužení termínu kolaudace z 5 na 8 let od uzavření kupní 

smlouvy na pozemek p. č. 109/1 ve vlastnictví manželů Michalčíkových; 

-  schválení uzavření pracovní smlouvy na 25 hod. týdně s p. Jiřím Kujalem,  

Římov 1; 

 

15. září 2016 

 

-  inf. o zájmu SBD Novátor o pozemky ve vlastnictví obce Římov okolo bytovky 

č. p. 126; 

-  inf. o průběhu prací na zateplení podlahy kulturního domu; 

-  inf. o vyhotovení leteckých fotografií z katastru obce Římov; 

-  inf. o termínu voleb do krajského zastupitelstva 7. - 8. 10. 2016; 



 

 

-  inf. z jednání Mikroregionu Podhůří Mařenky 15. 9. 2016; 

-  schválení dodatků k nájemním smlouvám v garážích pod kulturním domem 

(neuplatnění 2 nájmů během stavebních prací při zateplení podlahy KD); 

-  zamítnutí žádosti o prodloužení termínu kolaudace z 5 na 8 let od uzavření kupní 

smlouvy na pozemek p. č. 109/1 ve vlastnictví manželů Michalčíkových; 

-  schválení navýšení záloh na vodné a stočné u nájemní smlouvy manželů 

Michalčíkových, Římov 91; 

-  schválení podání žádosti o dotaci na pořízení malotraktoru s prvky lesnické 

nástavby vč. nabídky ing. J. Chalupy na zpracování žádosti, organizace 

výběrového řízení a dotačního managementu; 

-  diskuze o dotačních titulech na opravy místních komunikací, zajištění retrokina 

S čerty nejsou žerty dne 15. 10. 2016 a vyhotovení stolního kalendáře obce na r. 

2017 s dobovými fotografiemi; 

 

 

1. prosince 2016 

 

-  inf. o průběhu vítání dětí 27. 11. 2016; 

-  inf. o obdržení ocenění Knihovna Vysočiny 2016 pro Danu Dvořáčkovou a 

převzetí ocenění na Malé knihovnické slavnosti 23. 11. 2016 v Havlíčkově 

Brodě; 

-  inf. o obdržení dotace na lesní techniku ze SZIF (čekatel) – realizace v cca 

polovině roku 2017; 

-  inf. o vyhotovení stolního kalendáře obce Římov na rok 2017; 

-  inf. o opravě silnice Římov – Čáslavice v roce 2017; 

-  inf. o zimní údržbě místních komunikací; 

-  inf. o škodách způsobených bobrem na stromech u rybníka Nová závlaha; 

-  schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Římov - 

Hrdá: zemní kabelová přípojka NN; 

-  schválení inventarizační komise vč. termínu inventarizace; 

-  schválení rekonstrukce veřejného osvětlení z programu Efekt 2017 Ministerstva 

průmyslu a obchodu; 

-  schválení účelu dotace POV 2017 – výměna střešní krytina na budově bývalé ZŠ 

Římov; 

-  schválení podání výpovědi nájemní smlouvy u č. p. 91 ke dni 30. 6. 2017; 

-  schválení prodeje půdovek z půdy č. p. 91 zájemcům z obce Římov; 

-  diskuze o: zajištění setkání u vánočního stromu 21. 12. 2016, výstupu na 

Mařenku 30. 12. 2016, novoročního ohňostroje 1. 1. 2017 a 6. obecního plesu 14. 

1. 2017 vč. zajištění termínu a hudby na 7. obecní ples – 20. 1. 2018 Balkánská 

dechovka a 19. 1. 2019 Credit; 

-  výtěžek z 6. obecního plesu bude věnován na výměnu střešní krtiny na budově 

bývalé ZŠ Římov (č. p. 91); 

 



 

 

Místní knihovna Římov 
 

 V roce 2016 bylo v knihovně registrováno 34 čtenářů, z toho 6 dětí. 

Dohromady si čtenáři půjčili 1088 titulů, dospělí 1001 knih, děti 67 a naučných knih 

20. Celková návštěvnost v tomto roce činila 491 návštěvníků. Výměnný fond s 

Městskou knihovnou Třebíč se uskutečnil 2x a nabídka knih se rozšířila o 320 titulů 

všech žánrů. Děti z naší mateřské školy i letos zpříjemnily chvilky strávené v 

knihovně svými obrázky, které byly vystaveny po již každoroční besedě s nimi. 

Z obecního rozpočtu je zakoupeno 29 nových knih, a celkový počet svazků se tak 

rozšířil na 2038. Nově byl na stránkách knihovny přidán odkaz na katalog obecní 

knihovny, kde si každý zájemce může zjistit, které tituly jsou k dispozici: 

www.obecrimoc.cz – Knihovna – Katalog knih. Své dotazy můžete také posílat na 

email: knihovnarimov@seznam.cz. Letošní rok byl pro knihovnu úspěšný. Na Malé 

knihovnické slavnosti pořádané Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě dne 23. 11. 

2016 převzala knihovnice Dana Dvořáčková titul Knihovna Vysočiny, ocenění 2. 

stupně. Je to již druhé ocenění naší knihovny, první jsme obdrželi v roce 2007, kdy 

byl knihovníkem pan Stanislav Kujal. Pokud se rozhodnete knihovnu navštívit nebo se 

stát jejím pravidelným čtenářem, jste srdečně zváni.  

 

 

Mateřská škola Římov 
 

    V roce 2016 se podařilo spolu s obecním úřadem naplnit naše předsevzetí a obec 

vybudovala na školní zahradě dřevěný domek, jehož jedna polovina slouží na 

uskladnění hraček naší mateřské školy a druhá polovina, která je vybavena 

elektrickým připojením, umožňuje na zahradě pořádat různé akce, nejen pro děti, ale 

také pro širokou veřejnost.  

Náš školní vzdělávací program pro školní rok 2016/2017 se jmenuje: „Aflatounova 

cestovní krabice“. Aflatoun je plamínek, který hoří pro poznávání světa kolem nás.  

Velkou radost máme také z toho, že se opět podařilo mateřskou školu Římov naplnit 

do plného počtu 20 žáků:  

Slatinský Matyáš a Štěpán, Římov 126; Jelínek Adam, Římov 1;  Čurdová Sára, 

Římov 12; Křišťálová Anna, Římov 24; Nahodilová Aneta, Římov 121; Dufková 

Nela, Římov 87; Štumpf Patrik, Lesonice 169; Eliáš Matouš, Římov 100; Moták 

Tobiáš a Berenika, Římov 146; Dvorský Matyáš, Římov 1; Navrátilová Jana, Římov 

40; Hanzalová Gabriela, Římov 141;  Čurda Jonáš, Rokytnice nad Rokytnou 275; 

Dokulilová Dorota, Římov 145; Michalčík Dominik, Římov 114; Belvončíková 

http://www.obecrimoc.cz/
mailto:knihovnarimov@seznam.cz


 

 

Natália, Římov 151; Sobotka Tomáš, Římov 66; Fňukalová Izabela, Římov 137; 

Bobek Josef, Římov 58.  

 Jelikož se nám ve školním roce 2016/2017 přihlásilo do školky více 

dvouletých dětí, měla školka možnost žádat o dotace OP VVV a tuto možnost využila. 

Dotace umožňují vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností s ostatními školkami, 

semináře pro rodiče, které budou realizovány od září 2017, ale především dotace 

umožnila zaměstnat chůvu ke dvouletým dětem. Na pozici chůvy pro děti do zahájení 

povinné školní docházky se vyškolila paní Markéta Hanzalová, která je v naší 

mateřské škole zaměstnaná do července 2017 a pomáhá dětem s hygienou, oblékáním 

a krmením. Je pro nás pedagogy velkým přínosem, protože se můžeme naplno 

věnovat vzdělávání dětí.  

 Do školy 1. září 2016 odešli:  

Brychta Denis, Římov 101; Kopečný Vojtěch, Římov 85; Smutný Michal, Římov 93; 

Hanzalová Vanesa, Římov 141 a odstěhovala se Křišťálová Anna, Římov 24. 

 Ve školním  roce 2016/2017 máme již za sebou vystoupení na vítání 

občánků, pouštění draků, návštěvu divadla, screeningové vyšetření očí u dětí, soutěž 

„Rytíře z nosu“, kde jsme se umístili na 6-20. místě a vyhráli tak kostku plnou her a 

děti koncem roku měly také představení pro občany při Setkání u Vánočního stromu. 

Naše školka je hrdá na to, že velmi dobře spolupracuje nejen s obcí, ale také s rodiči, 

proto většinu našich akcí jsme přesunuli do kulturního domu, aby se těchto akcí mohli 

zúčastnit nejen rodiče, ale také široké příbuzenstvo. V roce 2017 jste o nás také mohli 

číst v novinách, jednou z reportáže z Alternátoru a jednou v Horáckých novinách při 

vánoční anketě dětí. 

I nadále sbíráme starý papír, kovová víčka od piva a víčka plastová. Víčka a papír 

vykupuje firma FCC. Výtěžek ze sběru je použit na některou akci v MŠ. V roce 2016 

byl výtěžek z papíru použit na výchovně vzdělávací program „Malá technická 

univerzita“. Lektoři jezdí k nám do školky a učí děti stavět z lega, například mosty, 

pilíře, skládku, půdorys domu atd. Děti se zábavnou formou učí správnému 

technickému postupu.  Jedna tato lektorská hodina stojí 1000 Kč a celý tento program 

má 9 dílů. Dva tyto díly jsme zaplatili právě z výtěžku sběru. 

 

                                                                             Jana Báňová- ředitelka MŠ Římov 

 

 

Z činnosti  SDH  Římov 

 
Náš sbor čítá 42 členů, z toho je 7 žen. 

16. ledna 2016 pořádala obec již pátý obecní ples, na který naše organizace přispěla 

částkou 500 Kč. Tato částka byla použita na nákup cen do tomboly. Naši členové 

v obecním zastupitelstvu se aktivně podíleli na přípravě a organizaci plesu. 



 

 

20. února proběhl v obci tradiční masopustní průvod. SDH se ve spolupráci s obecním 

úřadem účastnila přípravy a realizace této akce. 

V měsíci dubnu jsme provedli pravidelnou údržbu techniky a úklid zbrojnice. 

3. května proběhl v celém našem okrsku den otevřených dveří. 

16. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Čáslavicích. Soutěžili jsme 

v kategorii mužů nad 35 let a v kategorii žen. Obě soutěžní družstva vybojovala první 

místa. 

V květnu jsme se také naposledy rozloučili s naším dlouholetým členem panem Jiřím 

Hybáškem. 

V červnu se zástupci našeho sboru zúčastnili oslavy založení sboru v sousední 

Cidlině. 

V letních měsících jsme provedli v Želetavě u p. Vrbky rozsáhlou opravu soutěžní 

stříkačky. 

V průběhu měsíců srpen a září realizoval obecní úřad v prostorách zbrojnice zateplení 

stropu a kompletní výměnu a doplnění nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení. 

Následně byly prostory zbrojnice nově vymalovány. 

29. října jsme se naposledy rozloučili v obřadní síni v Třebíči s Vlastimilem Cejpkem, 

který prohrál boj se zákeřnou těžkou nemocí ve věku 38 let. 

12. listopadu proběhla tradiční pouťová taneční zábava. K tanci a poslechu zahrála 

hudební skupina PROJECT a hodinové vystoupení měla i skupina KISS REVIVAL. 

Tuto akci pořádají  Římovští hasiči již řadu let a je to jedna z hlavních akcí pro získání 

finančních prostředků na naši činnost. 

29. - 30. listopadu poskytli hasiči prostory zbrojnice k uspořádání tradiční zabíjačky. 

Naši členové se této akce pravidelně také účastní. 

31. prosince jsme se v obřadní síni v Třebíči rozloučili s naším dlouholetým členem 

panem Miroslavem Chromým. 

V průběhu celého roku jsme prováděli pravidelnou údržbu techniky. 

Nejvíce finančních prostředků již po léta investujeme do provozuschopnosti našeho 

vozidla. Je to věc, která trápí nejen nás hasiče, ale určitě i představitele obce. 

 

Rád bych vás ještě seznámil s činností našeho soutěžního družstva 

   Soutěžní družstvo římovských hasičů se v uplynulé sezoně zúčastnilo čtyř nočních 

soutěží 

5. srpna v Častohosticích se časem 26,23 umístili na osmém místě ze čtrnácti družstev.       

13. srpna v Šebkovicích se časem 26,46 umístili na desátém místě z šestnácti družstev.                   

5. září v Jaroměřicích se časem 28,01 umístili na patnáctém místě z dvaceti družstev.                    

9. září v Krasonicích bylo družstvo diskvalifikováno, protože se nepodařilo nalít vodu 

do sacího potrubí.   

 

Vzhledem k tomu, že družstvo se dalo dohromady a začalo soutěžit prakticky až letos, 

to nejsou vůbec špatné výsledky. Zde by se slušelo soutěžícím i jejich doprovodnému 

týmu na soutěžích poděkovat za vzornou reprezentaci sboru. 



 

 

Lze si jen přát, aby soutěžní družstvo i v dalších sezonách náš sbor úspěšně 

reprezentovalo. 

K činnosti našich soutěžáků snad jen malou poznámku: 

Soutěžní družstvo tvoří stabilně pouze 6 římovských hasičů a jednoho soutěžícího si  

vypůjčují z okolních družstev. Zde bychom chtěli apelovat na stávající členy družstva, 

aby si sestavu doplnili o minimálně 2 hasiče tak, aby i sedmý člen družstva byl 

z římovského sboru a aby k půjčování soutěžících docházelo skutečně jen ve 

výjimečných případech. Víme, že vzhledem k nedostatku mladé krve v našem sboru to 

nebude jednoduché, ale rozhodně by se o to měli pokusit.                                      

TO  JE  ASI TAK  V  KOSTCE  CELÁ  NAŠE  ČINNOST  ZA  ROK 2016.  

 

  Na úplný závěr bychom rádi poděkovali všem hasičům a hasičkám za jejich práci a 

manželkám a manželům hasičů za toleranci a trpělivost, bez které bychom se této 

práci mohli jen těžko věnovat. Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a pohodu v novém 

roce, hodně síly, elánu a chuti do další práce. 

 

Zapsal: ing. Radomír TRNKA 

jednatel  SDH Římov 

 

 

Sportovní klub Římov, oddíl stolního tenisu 

 

II. třída OP - konečná tabulka sezóny 2015 / 2016  

1.  TJ Třebíč C 22 17 5 0 266:130 61 

2.  TJ Vladislav A 22 17 2 3 250:146 58 

3.  TJ Sokol Želetava A 22 14 4 4 238:158 54 

4.  TJ Sokol Moravské Budějovice C 22 9 9 4 217:179 49 

5.  TJ Sokol Rapotice A 22 11 0 11 200:196 44 

6.  SK Římov A 22 8 2 12 193:203 40 

7.  SK Bob Team Třebíč B 22 7 3 12 172:224 39 

8.  TJ Sokol Kralice A 22 4 9 9 181:215 39 

9.  TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou C 22 8 0 14 180:216 38 

10.  SKST Bochovice A 22 6 4 12 167:229 38 

11.  TJ Třebenice B 22 5 4 13 164:232 36 

12.  TJ Mikulovice B 22 3 4 15 148:248 32 

 

http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17233&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17240&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17234&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17235&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17231&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17232&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17232&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17237&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17238&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17239&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17236&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17241&rocnik=2014


 

 

III. třída OP - konečná tabulka sezóny 2015 / 2016 

1.  TJ Lukov B 18 15 0 3 205:119 48 

2.  TJ Sokol Rapotice B 18 13 1 4 203:121 45 

3.  Sokol Stařeč A 18 11 1 5 189:135 40 

4.  TJ Třebíč D 18 10 2 6 191:133 40 

5.  SK BOB Team Třebíč B 18 9 2 7 175:149 38 

6.  SK Římov B 18 9 2 7 171:153 38 

7.  TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou D 18 8 0 10 148:176 34 

8.  TJ Sokol Kralice nad Oslavou B 18 6 2 10 139:185 32 

9.  Sokol Stařeč B 18 2 1 15 120:204 23 

10.  TJ Mikulovice C 18 1 1 16 79:245 21 

  

 

IV. třída OP - konečná tabulka sezóny 2015 / 2016 

1.  KST Střítež A 16 13 1 2 203:85 43 

2.  TJ Lukov C 16 12 1 3 198:90 41 

3.  TJ Sokol Březník A 16 12 0 4 189:99 40 

4.  Sokol Stařeč C 16 9 1 6 154:134 35 

5.  SK Římov C 16 8 1 7 119:169 33 

6.  TJ Třebíč E 16 6 2 8 137:151 30 

7.  SKST Bochovice B 16 4 1 11 95:193 25 

8.  SDK Číměř B 16 2 1 13 106:182 21 

9.  Sokol Dukovany B 16 1 2 13 95:193 20 

 

 Hracím dnem domácích zápasů je tradičně pátek v 18.00 hod. 

 

 SK Římov „B“ a SK Římov „C“ hrají svá utkání současně a SK Římov „A“ vždy 

následující týden. Výsledky z minulých sezón i aktuální výsledky jsou zobrazeny na 

webových stránkách www.obecrimov.cz – SK Římov. 

 

 V kulturním domě Římov se 12. března 2016 uskutečnilo VIII. kolo 

okresního přeboru žactva za účasti 13 hráčů z 6 oddílů. Vítězem se stal Ondřej 

Konvalinka z Lukova, 2. místo obsadil Václav Abrahám z Výčap. 

 

 

http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17243&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17251&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17246&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17244&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17242&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17249&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17249&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17253&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17256&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17253&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17271&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17270&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17259&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17261&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17265&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17265&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17262&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17266&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17257&rocnik=2014
http://www.obecrimov.cz/


 

 

 Do nové sezóny 2016/2017 vstoupil oddíl SK Římov v následujících sestavách :  

 

SK Římov „A“ – Piálek Ivan ml. (přestoupil ze Sokola Rokytnice n.Rok), Novák 

Rostislav, Stručovský Josef, Dufek Pavel, Stručovská Alena, Diviš Aleš, Obůrka 

Michal. 

SK Římov „B“ – Diviš Aleš, Obůrka Michal, Otáhal Ondřej, Otáhal Radim, Diviš 

Tomáš, Hobza Stanislav, Stručovský Lukáš, Nahodil Martin. 

SK Římov „C“ – Hobza Stanislav, Jeřábek Jan, Stručovský Lukáš, Stručovská Alena, 

Milostný Karel st., Nahodil Martin, Otáhal Radim, Obůrka Michal. 

 

Po podzimu 2016 jsou mužstva ve svých soutěžích v tabulce na následujících místech: 

 

II.třída OP 

3.  SK Římov A 12 7 2 3 123:93 35 

III.třída OP  

1.  SK Římov B 11 8 2 1 118:80 37 

IV.třída OP 

3.  SK Římov C 10 7 1 2 111:69 32 

 

Tenisový klub Římov 
http://tal-trebic.webnode.cz/ 

 

 TAL - Tenisová Amatérská Liga – soutěž neregistrovaných hráčů nad 18 let 

(do r. 2009 nad 35 let) pro okres Třebíč vznikla v roce 1999. Hraje se systémem každý 

s každým dvakrát (vždy dvě dvouhry a jedna čtyřhra). 

 

Tenisová amatérská liga, 2. liga 

  Game Sety Body 

1 TJ Sokol Jaroměřice A 545:310 81:14 39 

2 Sokol Brtnice 466:337 66:25 32 

3 Sokol Stařeč 442:425 51:43 24 

4 TK Římov 442:398 46:49 21 

5 Royalty Třebíč 422:456 41:62 16 

6 Sokol Jaroměřice B 376:446 31:51 14 

7 Lukov 356:483 31:61 13 

8 Real Jaroměřice 350:521 27:71 9 

  

Mužstvo hrálo v roce 2016 ve složení: Aleš Diviš, Jiří Čurda, Aleš Čurda, Josef 

Stručovský, Vítězslav Štork, David Talpa, Rostislav Novák.  

http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17232&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17232&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=17232&rocnik=2014
http://tal-trebic.webnode.cz/


 

 

Rok 2016 v Římově 

 1. ledna 2016 se setkali občané na návsi, kde nejprve starosta obce Rostislav 

Novák poděkoval občanům za práci, kterou přispěli ke zkrášlení obce a následně 

novoročním přípitkem popřál všem pevné zdraví a vše nejlepší v roce 2016. Poté byl 

zapálen ohňostroj, který každoročně připravuje firma Ohňostroje Smištík ze Žďáru 

nad Sázavou. 

 

 V sobotu 9. ledna 2016 se v naší obci a okolí uskutečnila Tříkrálová sbírka. 

V jednotlivých obcích bylo vybráno: 

 

             Rokytnice nad Rokytnou                            24 149,- Kč              

             Římov              12 009,- Kč 

             Markvartice                6 461,- Kč 

             Chlístov              11 734,- Kč 

             Horní Újezd              12 216,- Kč 

             Kojetice                9 520,- Kč 

    

             CELKEM              76 089,- Kč 

 

 Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč činil 

2,278.688,- Kč. Na této akci se podílelo 451 skupin koledníků a zapojilo se do ní přes 

1600 dobrovolných pomocníků. Dary ze sbírky byly použity k zakoupení auta pro 

Charitní pečovatelskou službu, která poskytuje terénní podporu převážně 

v domácnostech uživatelů. Dokončeny byly stavební práce v domě na ulici Gen. 

Sochora, kde mají zázemí terénní služby pro seniory a nemocné. Podpořeným 

projektem je také výstavba nového Domova pro matky s dětmi a zázemí pro Ranou 

péči Třebíč, kde je dokončení plánováno na rok 2017. Podpořena byla i Domovinka – 

denní stacionář pro seniory, osoby se zdravotním postižením a také konkrétní lidé, 

kteří se ocitli v akutní tísni. 

 16. ledna 2016 uspořádal obecní úřad 5. obecní ples za doprovodu hudební 

skupiny Proměny. O umělecký dojem se před půlnocí postarala parta mužů se svým 

vystoupením akvabel. Účast byla opět o něco nižší jak v předchozích letech - 121 

platících návštěvníků, výtěžek z plesu činil 26.046,-Kč a byl použit na zakoupení 

zahradního domku na dětském hřišti v Římově. 

Obecní úřad a Mateřská škola Římov děkují občanům, podnikatelům, firmám i 

organizacím za příspěvky do tomboly. 

 26. ledna 2016 došlo k propojení meteostanice, instalované na víceúčelové 

budově s internetovými stránkami obce, kde je možné prohlédnout jak aktuální 

hodnoty ukazatelů, tak i hodnoty naměřené zpětně v jednotlivých dnech, týdnech, 

měsících, příp. letech. 



 

 

 V lednu byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Kraje 

Vysočina na zateplení podlahy kulturního domu vč. výměny elektroinstalace. 

 31. ledna 2016 proběhla volební valná hromada SDH Římov, starostou byl 

zvolen Vítězslav Bartík, místostarostou a jednatelem ing. Radomír Trnka. 

 8. 2. 2016 byla podepsána dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor s p. 

Marianem Vahiľou ke dni 31. 3. 2016. ZO schválilo 4. 2. 2016 záměr pronájmu 

pohostinství od 1. 4. 2016 a také záměr pronájmu rybníka U sv. Jana do 31. 12. 2018. 

 18. 2. 2016 odeslána žádost o dotaci na rekonstrukci VO v rámci programu 

Efekt 2016 Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla v průběhu roku zamítnuta 

z důvodu velkého převisu žádostí a nedostatku finančních prostředků. 

 20. února 2016 proběhl průvod masek obcí. Jako již tradičně bylo více než 40  

masek pečlivě připraveno a každá měla svoje představení před kulturním domem, na 

které lidé z Římova i blízkého okolí netrpělivě čekali.  

 4. 3. 2016 provedl Krajský úřad Kraje Vysočina audit hospodaření na 

obecním úřadě s výsledkem bez výhrad. 

 

 V neděli 6. 3. 2016  se v naší obci uskutečnil dětský karneval, pořádaný již 

tradičně maminkami z Římova. V sále KD v Římově se sešlo mnoho dětí v krásných 

maskách. K nadšení organizátorek se postupně začaly objevovat masky vyrobené, než 

zakoupené! V 14.00 hod. vše vypuklo, po letmém roztancování, seznámení 

s prostředím se mohlo začít. Soutěžilo se v disciplínách, kde děti kopaly do brány, ty 

nejmenší děti pomocí kolíků na prádlo dotvářely sluníčku paprsky, stavěly komín 

z kostek. Při soutěžích dětem pomáhali klauni a plyšová zvířátka.  

Následovalo předtančení. S ředitelkou Mateřské školy Římov Janou Báňovou 

secvičila děvčata z Římova a přilehlých obcí krásný, svižný country tanec.  

Nejlepší masky obdržely čokoládu, a ani ostatní děti nepřišly o svou cenu. Možnost 

zasoutěžit si měly opravdu všechny děti. 

Ze všech přítomných byla patrna skvělá atmosféra, dobrá nálada, prostě pohoda. 

Velké dík patří všem, kteří se podíleli na této akci. Je chvályhodné, že si v této době 

najde řada lidí čas k tomu, aby udělali radost druhým, zejména dětem.  

 V březnu 2016 provedl p. Procházka z Vanova ozdravné prořezání tújí 

v prostorách dětského hřiště a na návsi.  

 19. března 2016 se v kulturním domě cca 80 platícím divákům představila  

Štěměšská divadelní společnost se svým pojetím hry „Dobytí severního pólu“. 

 V sobotu 9. dubna 2016 Vlasta a Jiří Pliskovi promítali fotografie a poutavě 

vyprávěli o horách i dolinách krásného pohoří Kavkaz a to za účasti cca 80 diváků. 

 Aleš Trnka se stal v dresu starších dorostenců Komety Brno mistrem ČR. 

Kometa ve finále porazila Piráty z Chomutova nejdříve na jeho kluzišti 5:3 a v úterý 

29. března 2016 dokázali stejným výsledkem zvítězit v Brně. Alešovi gratulujeme a 

přejeme hodně úspěchů v jeho kariéře! 

 11. – 12. dubna 2016 se uskutečnila akce Čistá Vysočina, jarní akce 

zaměřená na úklid odpadků v okolí silnic a veřejných prostranství, do níž se obec 

Římov každoročně také přihlašuje. 



 

 

 14. dubna 2016 vysázeli pracovníci obecního úřadu 20 javorů a 6 buků na 

oplocené bývalé skládce v Římově.  

 V dubnu 2016 byla opakovaně odeslána žádost o dotaci na dopravní 

automobil pro SDH Římov, bohužel ani v jednom případě nebyla podaná žádost 

úspěšná. 

 Před setkáním rodáků v průběhu dubna 2016 provedl Libor Bartík v sále 

kulturního domu obroušení parket, nátěr olejem a následoval kompletní úklid.  

 Z prostor dětského hřiště byl koncem dubna odstraněn plechový přístřešek, 

na jehož místě byl vybetonován základ pro dřevěný zahradní domek, montáž domku 

uskutečnil v průběhu května 2016 Miroslav Trojan z Čáslavic. 

 30. dubna se stala již tradicí akce pálení čarodějnic, za budovou bývalé ZŠ se 

připravila hranice s čarodějnicemi, která byla před soumrakem zapálena. Pro přítomné 

bylo připraveno tradiční občerstvení s jednou novinkou – klobásy se udily v nové 

udírně, kterou zhotovili Jan Jeřábek a Vítězslav Bartík. 

 Koncem května provedl Jan Hanzal nátěr dřevěného hrazení víceúčelového 

hřiště.  

 28. května 2016 proběhla oslava Dne dětí v areálu Rekreačního střediska 

Březová a to společně s Městysem Rokytnice n. Rok. díky sponzorskému daru RS 

Březová. Dětem se sobotní odpoledne moc líbilo, vyřádily se na všech připravených 

stanovištích. Na Březovou se odcházelo pěšky, někdo jel na kole, děti v průběhu dne 

obdržely sladkosti a opékaly špekáčky. Počasí hrozící bouřkou se naštěstí umoudřilo a 

byl krásný slunečný den. 

 

 4. června 2016 se uskutečnilo 4. setkání rodáků z Římova. Přípravy na 

setkání probíhaly již od ledna 2016. Zastupitelé aktualizovali kontakty na rodáky, 

kteří byli následně obesíláni pozvánkami. Osloveno bylo 334 rodáků, účast přislíbilo 

167 rodáků a na samotné setkání přišlo 153 rodáků. Od 13.00 hod. byla na programu 

mše svatá u rybníka U sv. Jana, kterou celebroval Stanislav Mahovský. Ve 14.00 hod. 

následoval průvod obcí k pomníku padlých pod vedením dechové hudby Horané, zde 

měl proslov starosta obce a po následné české hymně se průvod přesunul do 

kulturního domu, kde rodáci obdrželi propagační předměty a od 15.00 hod. následoval 

program – slavnostní zahájení setkání starostou obce, vystoupení dětí z MŠ Římov, 

občerstvení a volná zábava se skupinou Horané.  

Pro zájemce byly po celé odpoledne zpřístupněny k prohlídce prostory obecního 

úřadu, knihovny, mateřské školy, hasičské zbrojnice. V budově bývalé školy byla 

připravena výstava starých školních lavic a učebních pomůcek, které jsou uchovány 

v prostorách školy a také historických fotografií. Za zapůjčení fotografií k následnému 

ofocení děkujeme všem, kteří je poskytli. Pro velký zájem byla výstava následně 

prodloužena až do konce srpna 2016. 

 24. června 2016 se na fotbalovém hřišti v Čáslavicích uskutečnilo za 

úmorného vedra fotbalové utkání ženatí:svobodní s konečným výsledkem 5:5 (2:4), 

branky: 2x R. Novák, D. Talpa, J. Hanzal, M. Nahodil – 2x R. Durajka, I. Piálek ml., 

D. Šmehlík, A. Diviš. 



 

 

Svobodní byli namotivováni, oproti předchozím rokům výrazně posíleni, což se brzy 

projevilo tříbrankovým vedením, ženatým se poté podařilo snížit na 2:3, ale těsně před 

koncem 1. poločasu šli svobodní do vedení 2:4 po proměněné penaltě. Když po 

poločase zvýšili na 2:5, zdálo se být rozhodnuto, ale ženatí ze sebe vydali poslední 

zbytky sil, snížili na 4:5 a v poslední možné chvíli vyrovnali na 5:5.  

 

2. července 2016 se konal tradiční turnaj v nohejbalu trojic na Oranžovém hřišti. Byl 

to již 9. ročník a po dobré zkušenosti z minulého roku se hráči opět rozlosovali do 

jednotlivých družstev, tak aby byly mužstva vyrovnaná. Letošní ročník byl bohatý na 

počet účastníků, přijelo celkem 24 hráčů, což umožnilo po dlouhé době rozlosování do 

dvou skupin po čtyřech družstvech. Po odehrání základních skupin, následovalo 

klasické playoff, kde se do finále dostali obhájci z minulého ročníku, kteří podlehli 

římovským dravcům.  

Konečné pořadí:  1. místo – Ondřej Otáhal, Vladimír Steinochr, Marek Žampa 

  2. místo – Radim Baloun, Stanislav Hrdý, Rostislav Hrdý  

  3. místo – Pavel Čermák, Tomáš Pokorný, Aleš Diviš 

  4. místo – Leoš Barák, Radim Otáhal, Pavel Dufek 

  5. místo – Ivan Piálek ml., David Krotký, Michal Feranec 

  6. místo – Jan Hort, Daniel Muška, Michal Obůrka 

  7. místo – Zbyněk Křivka, Tomáš Juříček, Tomáš Vošmera 

  8. místo – Jan Kratochvíl, Martin Nahodil, Tomáš Hudeček 

 

 26. července 2016 začaly práce na zateplování podlahy sálu v kulturním 

domě. V garážích pod kulturním domem se předělávalo kompletní vedení elektrické 

energie, rozvody vody a 10. srpna začaly samotné zateplovací práce. 

 6. srpna 2016 proběhl tenisový turnaj čtyřher na Oranžovém hřišti v Římově, 

složení párů se losovalo a hrálo se od rána od 8.00 hod. do 23.00 hod. každý s každým 

a poté semifinále a finále, ve kterém zvítězili A. Bartík s O. Otáhalem nad R. 

Novákem a M. Nahodilem 6:1. Konečné pořadí: 1. A. Bartík, O. Otáhal;  2. R. Novák, 

M. Nahodil;  3. D. Talpa, I. Piálek ml., 4. Vl. Trnka, A. Diviš;  5. J. Stručovský, O. 

Růžička;  6. P. Dufek, M. Obůrka;  7. J. Čurda, A. Stručovská. 

 

 Začátkem srpna 2016 byla vybagrována struha na Vískách, odstraněny 

nánosy hlíny na mostě u Hybáškového mlýna a asfaltovým recyklátem opatřeny cesty 

ke skládce (u Škrdlových a od Froldových přes mostek na křižovatku u skládky). 

Veškeré práce prováděl Martin Pacula z Rokytnice nad Rokytnou. 

  

 Od jara 2016 probíhaly tenisové zápasy v rámci II. ročníku turnaje O pohár 

starosty obce v tenisové dvouhře. Do turnaje se přihlásilo 11 římovských hráčů, 

zápasy nakonec absolvovalo 8 hráčů s následujícím pořadím: vítězství z prvního 

ročníku obhájil Aleš Diviš, 2. místo : Rostislav Novák       3. místo : David Talpa 

4. místo :  Aleš Bartík   5. místo : Jiří Čurda          6. místo : Vladimír Trnka 

7. místo :  Ondřej Otáhal   8. místo : Ivan Piálek ml.   



 

 

 12. srpna 2016 byla nemovitost č. p. 91 (bývalá základní škola) připojena na 

obecní vodovod z důvodu zastaralé technologie přívodu vody ze stávající studny. 

 V průběhu srpna 2016 byla přivedena elektrická energie do zahradního 

domku na dětském hřišti a dokončeny práce na zateplení podlahy kulturního domu 

včetně rekonstrukce elektrického vedení, výměny sklepních oken a následně byly 

všechny rekonstruované prostory vymalovány. 

 

 

„Tour de Rimov 2016“ aneb „z Římova do Římova“ 

 

 Na jaře 2016 jsme se dohodli, že bychom mohli zopakovat první ročník tzv. 

„Tour de Rimov 2011“. Nazvali jsme jej “Tour de Rimov 2016 po 5-ti letech“. Termín 

jsme stanovili na 24.8. - 29.8. Trasu jsme si rozvrhli do čtyř etap po 70 kilometrech. V 

Římově u Českých Budějovic jsme měli strávit celé 3 dny. První etapa z domovského 

Římova vedla přes Želetavu a Jemnici na Slavonice a dále na Novou Bystřici. Druhá 

etapa z Nové Bystřice nás přivedla po krásné nové silnici do sousedního Rakouska. 

Projeli jsme vesnicí Haugschlag a kolem golfového hřiště jsme se protáhli lesní cestou 

zpět do České republiky. Další cesta vedla prakticky po úplné rovině krajem v okolí 

Třeboně. Po rovinatém, asi 25 kilometrovém úseku se terén opět mírně zvedal. Projeli 

jsme městečkem Borovany a zde nám už do Římova zbývalo už jen 15 kilometrů. Do 

cílové stanice druhé etapy jsme dojeli kolem 16.00 hod. 

V Římově nás přivítal starosta obce ing. Slinták s bývalým starostou p. Koupalem. 

Následovalo předání drobných upomínkových předmětů a upřesnění programu, který 

nás čekal. 

V pátek od 18 hodin jsme měli sehrát přátelské nohejbalové utkání s místními 

sportovci a v sobotu pro nás připravili asi 60 kilometrový výjezd po okolí. 

Nohejbalové měření sil skončilo po tuhém boji nerozhodně 2:2. Na sobotní výjezd už 

některým z nás síly nezbývaly, takže jsme se jej nezúčastnili v plné sestavě. Výjezdu 

se zúčastnili čtyři místní sportovci, včetně pana starosty Slintáka. Ti co nejeli, mohli 

jen litovat, protože kromě nádherného počasí jsme viděli kus krásné jihočeské krajiny. 

Jen namátkou vybírám tvrz Žumberk, výhled na šumavskou Kleť (1078 m.n.m.) 

s rozhlednou a vyhlídka Svatý Ján, odkud jsme mohli vidět nedaleké České 

Budějovice a jadernou elektrárnu Temelín. 

V neděli ráno jsme se s hostiteli rozloučili a po osmé hodině ranní jsme již zase 

polykali další kilometry. Do cíle třetí etapy jsme dojeli poměrně rychle, již kolem 

14.00 hod. 

Poslední etapa nás přivedla opět do Slavonic, kde jsme odbočili na Dačice a přes 

Želetavu jsme se vraceli zpět do naší obce, kam jsme dojeli kolem 16.00 hodiny. 

Průběh cesty nelze podrobně vypisovat, takže jen ve zkratce. Po cestě nás postihly 3 

defekty zadního kola a také hrozivě vyhlížející pád jednoho z cyklistů. Naštěstí se nic 

vážného nestalo a mohlo se pokračovat. Tentýž cyklista se po cestě Rakouskem zmýlil 

na jedné z křižovatek, takže cestou přes Illmans, kam se vůbec nemělo jet, si cestu 

nechtěně prodloužil asi o 4 kilometry. 



 

 

 Nevyhnul se nám ani vydatný déšť na začátku poslední pondělní etapy. Zde bylo 

nutno jet velmi opatrně, ale všichni nastalou situaci bez problému zvládli. 

Jedinou hodně nepříjemnou věcí, která nás po cestě potkala, bylo virové onemocnění 

jednoho účastníka. Statečně odjel ještě i část druhé etapy, ale víc mu už zdravotní stav 

nedovolil. 

Při hodnocení jsme se bez výjimky shodli na tom, že akce byla velmi vydařená. Zdali 

ji ještě někdy zopakujeme nebo vyjedeme do nějaké jiné destinace, o tom zatím 

nepřemýšlíme. 

Na úplný závěr bychom rádi poděkovali posádce doprovodného vozidla, bez kterého 

bychom tuto cestu jen velmi těžko úspěšně dokončili. Dále děkujeme bratrům 

Miroslavovi a Radimovi Otáhalovým, kteří za námi do Římova přijeli a výrazně nám 

pomohli při nohejbalovém zápolení. 

 

Tour de Rimov 2016 se zúčastnili tito cyklisté: Petr Čermák, Libor Dokulil, Stanislav 

Hobza, Ivan Piálek ml., Tomáš Pokorný, Ondřej Otáhal, Tomáš Svoboda, Radomír 

Trnka. V doprovodném vozidle byl Vladimír Steinochr s dcerou Vladimírou. 

Celkem bylo ujeto 280 kilometrů + 60 kilometrů výlet do okolí jihočeského Římova. 

Celkové stoupání na trase Římov-Římov (140 km) je 1903 m a klesání 1875 m. 

Nejvýše položený bod na trase byl 702 m nad hladinou moře a nejníže položený bod 

421 m nad hladinou moře.  

V Římově  1. 9. 2016                                                        ing. Radomír Trnka 

 

 

 

 

Rybaření v Římově 

 

 V roce 2016 se konaly na rybníce U sv. Jana hned tři rybářské akce : 10. září 

se uskutečnily závody ve sportovním rybolovu. Za velmi pěkného počasí se sešlo 22 

soutěžících, mezi kterými byly i čtyři rybářky. Soutěž probíhala na dvě kola, 

v každém kole se hodnotila velikost – ušlechtilá ryba bod za každý centimetr a 

neušlechtilá ryba se počítala za pět bodů v celé své délce. Na udicích skončila 9 kaprů, 

1 jeseter a cca 50 okounů říčních. Nejzdatnější rybáři : 1. místo Martin Nahodil, 

2.místo Josef Baló, 3. místo Radim Otáhal. 

 Pro velký úspěch se soutěž opakovala 22. října. Úlovky se hodnotily stejným 

bodovým systémem a pro vyšší motivaci byl nachystán pohár pro rybáře s největší 

ulovenou rybou. V týdnu před akcí bylo do rybníka nasazeno 30 kg pstruha duhového. 

První letošní mrazivé ráno rozhodlo, jak budou ryby brát a to se projevilo na celých 

závodech. 24 účastníků, mezi kterými opět nechyběly ženy, se marně snažilo chytit 

druh ryby, který by byl dostatečně bodově ohodnocen. A protože se nechytila žádná 

ušlechtilá ryba, pohár za největší úlovek zůstal na příští rok. 

Konečné pořadí : 1. místo David Svoboda, 2. místo Aleš Diviš, 3. místo Rostislav 

Křížek. 



 

 

 Výsledek druhých závodů přivedl rybáře zpět k rybníku a to 5. listopadu, kdy 

proběhl výlov. V 6.00 hod. se zvedlo stavidlo, aby odtekla zbylá voda a v 7.00 hod. 

rybáři vstoupili do loviště a v podběrácích zachytili první kusy. Ryby se hned 

rozdělovaly do připravených kádí a začal prodej. Na hrázi nechybělo občerstvení a 

roztopil se připravený gril. Vybrané druhy ryb tak byly rovnou připraveny k snědku a 

jejich chuť někteří ocenili slovem – delikatesa. Slovena byla asi stovka kaprů, 

padesátka pstruhů a tři candáti. Z neušlechtilých ryb byli vytaženi okouni, plotice a 

cejni. Na následující rok se opět připravují závody a také celoroční chytání v tomto 

revíru.  

 

Výsledky voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina 7. - 8. října 2016 v Římově: 

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů – 345 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky - 109 

Počet odevzdaných úředních obálek : 109 

Počet platných hlasů : 108 

 

Česká strana sociálně demokratická – 25 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová - 21 

ANO 2011 – 19   Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio 

    Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů - 11 

Komunistická strana Čech a Moravy – 11 Starostové pro Vysočinu – 5 

Starostové pro občany – 5   Občanská demokratická strana – 4  

Změna pro vysočinu – 4   Žijeme Vysočinou – TOP 09 a Zelení - 3 

 

 15. října 2016 se v kulturním domě uskutečnilo retrokino – promítání filmu 

S čerty nejsou žerty 16 mm promítačkou. Lukáš Fous z kina Dukla v Jihlavě divákům 

nejdříve ukázal pás s filmem a zmínil zajímavosti o promítání. Následně se necelá 

stovka diváků dočkala i promítání filmu s charakteristickým „šumem“ a starší ročníky 

i zavzpomínaly na první návštěvy kina v dětství. 

 V průběhu října 2016 probíhaly práce na kompletaci stolního kalendáře obce 

Římov na rok 2017. Ve spolupráci s firmou Beez Bee s.r.o. Třebíč byly vybírány 

dobové fotografie z Římova a následně dokončen kalendář, který byl zdarma předán 

do každého čísla popisného, kde byl alespoň jeden člověk přihlášen k trvalému 

pobytu. 

 

 V neděli 30. října 2016 v prostorách sálu kulturního domu připravili rodiče 

pro děti akci vyřezávání dýní. Vyřezané a ozdobené dýně si děti následně odnesly ke 

svým domovům. 

 

 Mikulášský turnaj v malé kopané se konal 16. listopadu 2016 za účasti 8 

mužstev, za které nastoupilo celkem 62 hráčů. Ve finále zvítězil po velkém boji 

Římov B 4:3 nad mužstvem Big Shock. V zápase o 3. místo porazila Stařeč Rokytnici 



 

 

Starče 5:4. Nejlepším střelcem turnaje se s 9 brankami stal David Svoboda ze Starče a 

nejlepším brankářem byl vyhlášen Michal Brychta z vítězného mužstva Římov B. 

 23. listopadu 2016 se v Havlíčkově Brodě konala Malá knihovnická slavnost, 

na které získala Obecní knihovna Římov vedená Danou Dvořáčkovou cenu Knihovna 

Vysočiny, ocenění 2. stupně. 

 25. listopadu 2016 byly vánočním LED osvětlením ozdobeny stromky na 

návsi a u mateřské školy, osvětlen byl také zahradní domek na dětském hřišti a 

tradičně byly instalovány vánoční ozdoby na sloupy veřejného osvětlení. 

 27. listopadu 2016 se v sále kulturního domu uskutečnilo vítání dětí – vítány 

byly Beáta a Vanesa Zimovi, Ella Belvončíková a Mariana Sobotková, v programu 

vystoupily děti z MŠ Římov pod vedením učitelky Miroslavy Bílkové.  

V průběhu listopadu a prosince 2016 byly z půdy bývalé základní školy odstraňovány 

dlaždice „půdovky“, aby bylo možné zjistit stav dřevěných stropů před plánovanou 

rekonstrukcí. Půdovky byly následně úspěšně nabídnuty občanům ke koupi. 

 3. prosince 2016 proběhl v kulturním domě v Římově  VII. ročník soutěžní 

ochutnávky ořechovky "ŘÍMOVSKÝ OŘECH 2016". Do soutěže bylo zapsáno 23 

vzorků ořechovky.  Konečné výsledky: 1. místo Fojtl Karel  2. místo Plačková Lenka  

3. místo Ryglová Ilona. 

 10. prosince 2016 promítal a vyprávěl v římovském kulturním domě Jindřich 

Kratochvíl o svatých místech Izraele a Jordánska. Cca 40 diváků postupně 

„navštívilo“ Nazaret, Ein Kerem, Betlém, Betanii za Jordánem, okolí Galilejského 

jezera a část Jeruzaléma. 

 21. prosince 2016 se občané setkali u vánočního stromu na návsi, kde byl pro 

každého připraven horký čaj nebo svařené víno. Děti z Mateřské školy si připravily 

krátké pásmo a následně zahrála koledy a vánoční písně hudba pod vedením Davida 

Veleby z Rokytnice n. Rok., a dotvořila tak krásnou vánoční atmosféru, podbarvenou 

sněhem a pohádkovou námrazou na stromech. 

 6. ročník turnaje ve stolním tenise proběhl v pátek 23. prosince 2016 za 

účasti 14 hráčů - vítězství z loňského ročníku obhájil Rostislav Novák, 2. místo 

obsadil Josef Stručovský a třetí skončil Pavel Dufek. 

 

 28. prosince 2016 bylo zamluveno kluziště v Moravských Budějovicích pro 

bruslení dětí s rodiči a následně proběhlo hokejové utkání ženatí : svobodní. 

 Ve stejný den se uskutečnil v místním pohostinství 3. ročník turnaje v mariáši 

za účasti 14 karbaníků.  Pořadí:  1. místo Roman Kocáb, 2. místo Bohuslav Uher, 3. 

místo Jiří Němec. Cena útěchy: Radim Otáhal. 

 V pátek 30. prosince 2016 proběhl tradiční, již 18. předsilvestrovský výstup 

na Mařenku, kterého se z Římova zúčastnila cca 60 členná skupina turistů. V poledne 

se na vrcholku uskutečnil slavnostní přípitek starostů z obcí mikroregionů, zúčastnění 

si opekli špekáčky, vzájemně ochutnali domácí pálenky a následoval návrat do 

Římova, kde bylo v pohostinství připraveno občerstvení ve formě guláše. 

 



 

 

Společenská kronika obce 
Počet obyvatel :  419   průměrný věk 42,12 let 

 

Z toho :  201 mužů průměrný věk 41,56 let   

218 žen     průměrný věk  42,64 let  

Obyvatelstvo :  děti do 15 let :  14,80 %  15 - 18 let :  3,34 % 

  18-60 let :  55,85 %  nad 60 let : 26,01 % 

 

V roce 2016 se narodili : 

 

9. 5. 2016  Zimová Beáta    Římov 76 

9. 5. 2016  Zimová Vanesa   Římov 76 

6. 6. 2016  Belvončíková Ella  Římov 151 

27. 6. 2016  Sobotková Mariana  Římov 66 

16. 11. 2016  Fňukal Samuel   Římov 137 

 

27. listopadu 2016 se v kulturním domě uskutečnilo slavnostní vítání dětí: 

 

Zimová Beáta  Římov 76  Belvončíková Ella Římov 151 

Zimová Vanesa Římov 76  Sobotková Mariana Římov 66 

 

Sňatky : 

7. 5. 2016  Šárka Krejčová, Římov 99 a Tomáš Břinek, Stařeč 538  

6. 8. 2016 Jana Škarvadová, Přibyslavice 187 a Tomáš Krejčí, Římov 99 

V roce 2016 se do Římova přistěhovali : 

Lukáš Jelínek      Římov 1 

Pavel Dufek      Římov 87 

Ladislav Doležal, Ivana Doležalová, Adéla Kudžová,  Římov 73 

Anežka Ludmila Kudžová, Michal Kudža   Římov 73 

Dominik Lokajíček     Římov 43 

 

V roce 2016 se z Římova odstěhovali : 

Libor Bartík      Římov 111 

Šárka Břinková       Římov 99 

Veronika Goliášová     Římov 21 

Adéla Křišťálová, Anna Křišťálová   Římov 24 

Aleš Čurda      Římov 12 



 

 

Významná životní jubilea oslavili : 

 

70 let              Vladimír Trnka   Římov 120 

  Marie Čurdová   Římov 6 

  Jan Šabach   Římov 10 

  Alena Nahodilová  Římov 121 

  Olga Šabachová   Římov 10 

  Marie Bartíková   Římov 9 

  Růžena Hrůzová   Římov 127 

  Jiří Saturka   Římov 15 

  Bohumil Bastl   Římov 11 

  Vlasta Bednářová  Římov 95 

  Jaroslava Nováková  Římov 27 

  František Kopečný  Římov 50 

 

75 let  Jaroslav Steinochr  Římov 119 

 

85 let              Josef Doležal   Římov 115 

  Květa Hanzalová   Římov 13 

 

91 let  Františka Pecková  Římov 49 

 

 

V roce 2016 jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany : 

 

15. 5. 2016         Jiří Hybášek, Římov 83                  ve věku 73 let 

 

17. 5. 2016         Zdenka Bartíková, Římov 111        ve věku 94 let 

 

29. 5. 2016         Marie Vilchesová, Římov 129         ve věku 65 let 

 

14. 8. 2016         Jan Suchna, Římov 87                     ve věku 65 let 

 

16. 8. 2016         Marie Šoustalová, Římov 79           ve věku 84 let 

 

25. 10. 2016       Vlastimil Cejpek, Římov 16            ve věku 38 let 

 

1. 11. 2016          Rudolf Rubák, Římov 113              ve věku 87 let 

 

28. 12. 2016        Miroslav Chromý, Římov 128         ve věku 74 let 
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