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Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Zpravodaj obce Římov za rok 2017. 
V úvodu bych chtěl uvést informace o nejvýznamnějších akcích, které v tomto 
roce probíhaly:

V roce 2017 se podařilo provést rekonstrukci veřejného osvětlení za pomoci 
dotace z programu Efekt 2017 Ministerstva průmyslu a obchodu – „Opatření 
ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“, kdy byl počet LED 
světelných bodů navýšen z 60 na 78 a došlo tak k osvětlení celých průjezdných 
úseků v obci, sjednocení typů světel, ale především k téměř 2/3 snížení nákladů 
za el. energii a odstranění opakujících se oprav veřejného osvětlení.

Těsně před Vánoci dostala obec „dárek“ v podobě traktoru Lamborghini EGO 
45 vč. příslušenství, který byl pořízen prostřednictvím dotace na lesnickou 
techniku ze Státního zemědělského intervenčního fondu a který v rámci obnovy 
techniky nahradí dosluhující vozidlo Multicar.

Ve druhé polovině roku 2017 započaly přípravné práce na rekonstrukci budovy 
bývalé základní školy, kde je předpoklad vybudování 5 bytů, z toho tři byty 
1+kk a dva byty 2+kk a to z vlastních finančních prostředků obce, bez použití 
a složitého vyřizování dotací (kromě dotace z Kraje Vysočina). V říjnu 2017 se 
podařilo s pomocí dotace z POV Kraje Vysočina, výtěžku z 6. obecního plesu, 
prodeje stávající krytiny a půdovek realizovat výměnu střešní krytiny. Další práce 
na rekonstrukci závisí na rychlosti vyřízení projektové dokumentace, realizaci 
výběrového řízení atd.

Příjemnou informací především pro členy SDH Římov bylo schválení žádosti 
o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu v následujícím roce. 
Na financování se podílí významnou měrou také Kraj Vysočina i samotná obec.

V průběhu roku se obci uskutečnila celá řada kulturních, sportovních 
a společenských akcí. Je potřeba poděkovat všem pořadatelům a organizátorům, 
protože tyto akce dělají pro druhé ve svém volném čase. Poděkovat bych 
chtěl také všem členům zastupitelstva obce za spolupráci a vykonanou práci 
v uplynulém roce. 

V novém roce 2018 přeji všem především pevné zdraví, štěstí, lásku, 
spokojenost, pracovní i rodinnou pohodu.

        
 Rostislav Novák
 starosta obce



Jak šel čas V rOce 2017

• rok 2017 jsme zahájili novoročním přípitkem a ohňostrojem, a to poprvé 
na dětském hřišti a přilehlé louce. Jako již tradičně pronesl starosta obce Rostislav 
Novák několik slov:

„Vážení spoluobčané, rok 2016 je od půlnoci již pouhou historií. Dovolte mně, 
abych Vás nyní na prahu roku nového pozdravil a popřál Vám šťastný a úspěšný 
rok 2017. Rok, na jehož konci je číslo 7, číslo, které je považováno za šťastné. 
Jestli však bude nový rok šťastný a úspěšný, záleží na každém z nás.

Je příjemné od návštěv na obecním úřadě 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.

I v letošním roce 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, rekonstrukce veřejného 
osvětlení a také v r. 2017 nebudou vybírány poplatky za svoz komunálního 
odpadu a za psa.

Vážení přátelé, 
dovolte mně, abych Vám ještě jednou popřál a společně s vámi si připil 

v novém roce 2017 především na pevné zdraví, lásku, převažující dobrou náladu, 
vzájemnou ohleduplnost a toleranci.

Přeji všem klidný a úspěšný rok 2017!“
Poté následoval přípitek šampaňským a nakonec ohňostroj.

• Dne 7. ledna 2017 proběhla  
Tříkrálová sbírka s tímto výsledkem: 

Rokytnice nad Rokytnou  25 441,00 Kč 
Římov    12 384,00 kč 
Markvartice     6 571,00 Kč 
Chlístov    14 480,00 Kč 
Horní Újezd    13 721,00 Kč 
Kojetice     9 778,00 Kč 

celkeM    82 375,00 kč



• 7. 1. 2017 - výroční členská schůze SDH Římov.

• 9. 1. 2017 - montáž krbových kamen v pohostinství a oprava komína.

• 14. 1. 2017 se konal 6.obecní ples s kapelou Credit, za účasti 106 platících. 
Vybralo se 27.149,- Kč, které byly použity na výměnu střešní krytiny budovy 
bývalé ZŠ.

• 22. 1. 2017 Biatlon v Římově. V neděli 22.1.2017 se v Římově uskutečnil 
biatlonový závod, kterého se zúčastnily 4 děti, 1 žena a 15 mužů. Za krásného 
slunečného počasí a diváckého zájmu se jela 3 kola a proběhly 2 střelby. (více 
fotografií na: https://www.obecrimov.cz/fotogalerie/album/468-rimovsky-
biatlon-2017.html).

kategorie dětí: 1. N. Kliková, 2. K. Nahodil, 3. J. Hanzal, 4. N. Nahodilová
kategorie žen: 1.M. Ryglová
kategorie dospělí: 1. T. Pecka 13:10; 2. J. Vávra 14:15; 3. J. Hanzal 14:17; 

4. P. Nedvědický st. 15:01; 5. J. Čurda 15:25; 6. J. Stručovský 15:34; 7. L. 
Hakl 16:19; 8. A. Čurda 16:52; 9.R. Novák 16:56; 10.J. Rygl ml. 17:04; 11.P. 
Nedvědický ml. 17:26; 12.P. Dufek 17:39; 13.A. Diviš 17:49; 14.M. Klika 17:59; 
15.M. Ryglová 21:00; 16.M. Došek 30:00.



• 25. 2. 2017 – Nepál – promítání manželů Pliskových, kterého se zúčastnilo  
90 diváků a vybralo se 3.156,- Kč, které manželé Pliskovi věnovali na výměnu 
střešní krytiny budovy bývalé ZŠ.

• 1. 3. 2017 si Moravské zemské muzeum odvezlo staré loutkové divadlo.

POsleDnÍhO herce 
OkOusaly Myši

ŘÍMOV (pch) – Že se na půdě 
bývalé školy povaluje nějaké 
loutkové divadlo, věděli v Římově už 
dlouho, ale nikdo tomu nevěnoval 
zvlášť vekou pozornost. Teprve teď, 
když se půda školy vyklízí, došlo 
i na divadélko. 

„Nabídli jsme ho Muzeu Vysočiny 
v Třebíči, ale to nemělo zájem, zájem 
ale projevilo Moravské zemské 
muzeum v Brně,“ řekl starosta Římova 
Rostislav Novák. Podle jeho slov 
nabídlo muzeum obci i určitou finanční 
kompenzaci. „Chci zastupitelům 
navrhnout, abychom divadlo věnovali 
muzeu zdarma. Není v nejlepším stavu 
a jeho rekonstrukce bude stát peníze. 
Budeme rádi, když pak u exponátu 
bude uvedeno, že ho darovala obec 
Římov,“ řekl Novák. Dochoval se 
základ divadla a několik kusů kulis 
v různém stádiu poškození. Z figurek 
zbyla pouze jedna, která je ještě docela 
dost poškozená od myší.

Odborníci z Brna, podle zaslaných 
fotografií, určili, že loutkové divadlo 
by mohlo pocházet z roku 1925 
nebo 1946. Zápis ze školní kroniky 

vztahující se k letům 1936 /1937 
napovídá, že by opravdu mohlo jít 
o rok 1925: „Na podzim koupila 
škola od Sokola z Rokytnice loutkové 
divadlo. Nejprve bylo v ručních pracích 
řádně opraveno a potom byla sehrána 
2 představení, prvé před Vánoci 
a druhé počátkem března. Za divadélko 
zaplaceno bylo 200,- Kč, vybráno při 
2 představeních téměř 120,- Kč, takže 
brzy bude zaplaceno“.

Autorem divadélka je malíř a grafik 
Karel Štapfer (1863-1930. Vydal ho A. 
Münzberg, I. odb. závod pro zřizování 
loutkových divadel a divadelních 
loutek, Praha, 1925 a tik provedl firma 
Litografie a tiskárna František Tocl, 
Praha.

 Karel Štapfer (16. května 1863 
Praha – 30. listopadu 1930 Praha byl 
český malíř, ilustrátor a scénograf. 
Ilustracemi přispíval do časopisů 
jako Zlatá Praha, Švanda dudák apod. 
V letech 1891 a 1896 ilustroval vydání 
Babičky od Boženy Němcové a roku 
1898 spolupracoval s Maroldem 
na panoramatu bitvy u Lipan. 
Na začátku 20. století začal pracovat 
jako divadelní výtvarník v Národním 



divadle. Narodil se 14. května 1863 
v Praze na Malé Straně v rodině 
knihaře. Studoval na pražské malířské 
akademii u Antonína Lhoty a pobýval 
rovněž krátce na stáži v Mnichově 
a Paříži. Pravděpodobně také docházel 
na přednášky profesora Kouly 
o architektuře.

Jak už bylo řečeno, roku 1898 
spolupracoval s Luďkem Maroldem 
na panoramatu bitvy u Lipan, kde 
vytvořil umělý terén, který vytváří 
iluzi, jakoby divák stál uprostřed 
bitevního pole. Jeho velkému zájmu 
se těšily repliky, které zvládal opravdu 
mistrně. V ateliéru měl množství 
předmětů, které na první pohled 
vypadaly jako starožitnosti, ale 
ve skutečnosti je vyrobil sám z lepenky 
nebo kůže. 

V Národním divadle nejprve 
pracoval jako divadelní malíř, později 
jako vedoucí výpravy. Spolupracoval 
tam s Jaroslavem Kvapilem, 
Gustavem Schmoranzem a Karlem 
Kovařovicem. Věnoval se, jak již bylo 
naznačeno, také loutkovému divadlu. 
V letech 1909-10 se účastnil činnosti 
amatérského loutkového divadla 
v Čakovicích, pro které vytvářel loutky 
a pohrával si s možnostmi stínohry. 
Ve 20. letech také navrhl několik 
kompletů stolních loutkových divadel 
s loutkami a dekoracemi, která si 
získala oblibu v rodinách, školách 
i spolcích. A právě takové divadlo 
přežilo do dnešních dní na půdě 
římovské školy.



• 12. 3. 2017 se konal dětský karneval v kulturním domě. Program na nedělní 
odpoledne byl jasný. Lákal nás krásný plakát na vývěsných tabulích v Římově 
i v okolních vesnicích. A sešlo se více jak padesát dětí v doprovodu rodičů 
i prarodičů. Sál kulturního domu byl zcela zaplněn dětským brebentěním, hudbou 
a smíchem. Hrálo a tancovalo se v rytmu dětských písniček a všichni si to 
náramně užívali. Nechybělo ani předtančení. Tentokrát v divokém rytmu na píseň 
Waka Waka zpěvačky Shakira. Děti si užily spoustu zábavy, tančení a soutěží, 

• 4. 3. 2017 se konal tradiční průvod masek, a to za krásného počasí 
a se spoustou nádherných masek:

1. Klaun uvaděč, Zdeněk Meluzín   1 osoba
2. Panenky Monster High, přijeli autem, taneční scénka,  3 osoby
3. Anubis, egyptský bůh podsvětí, vystoupil v kouři  1 osoba
4. Poklad na Stříbrném Jezeře, divoká scénka  14 osob
5. Činghischan, taneční scénka legendární skupiny SRN 7 osob
6. Sněhuláci      3 osoby
7. Malí, velcí upíři (Vojtíšek a Martínek)   2 osoby
8. Chasník z obce Římovské    1 osoba
9. Souboj Titánů, panoramatická scéna    17 osob
 celkem      49 osob
Jako host uvedl Souboj Titánů Zdeněk Kašpárek
Muzikanti ,,Husákovy děti“ ve složení:
Peringer Pavel - harmonika, Stuchlík Mirek - banjo, Julina Jirka - kytara,
Petrů Franta - basa, Kravar Libor - bicí



za které dostávaly sladké odměny. Poděkování za realizaci a zdárný průběh 
karnevalu patří opět všem pořadatelům.

• 25. 3. 2017 měla přijet Štěměšská divadelní společnost s hrou Námluvy 
komtesy Gladioly. Představení bylo bohužel zrušeno z důvodu úmrtí.

• 31. 3. 2017 došlo k pokusu o vypuštění rybníku Nová závlaha, kdy byly 
betonové panely naházeny do požeráku a hrozilo nebezpečí, že by tam mohl 
někdo spadnout. Šetřila Policie ČR společně s dalšími pokusy na Třebíčsku – bez 
úspěchu. Obecní úřad provizorně zabezpečil požerák a Ministerstvo zemědělství 
(vlastník rybníku) až po několika upozorněních zajistilo nové panely až 14.srpna.

• V dubnu zabezpečoval obecní úřad akci Čistá Vysočina, kdy bylyv okolích 
všech silnic v k.ú. Římov sbírány odpadky.

• 17. 4. 2017 čtyři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů vyjely 
na velikonoční pondělí k ohlášenému požáru skládky v bývalé sýpce v obci 
Římov-Vísky. Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik vodních proudů 
a po více než hodině intenzivního hašení se jim podařilo dostat požár pod 
kontrolu. Majiteli sýpky vznikla škoda v předběžné výši 230 tisíc korun.

Při požáru ani samotném zásahu se nikdo nezranil. Na místě zasahovala 
jednotka profesionálních hasičů ze stanice Třebíč společně s jednotkami sborů 
dobrovolných hasičů z obce Čáslavice, Rokytnice nad Rokytnou a Římova.



• 22. 4. 2017 proběhlo v kulturním domě vyprávění a promítání obrázků z cesty 
Jindřicha Kratochvíla po Jeruzalémě a Křížové cestě.

• 26. 4. 2017 byla odeslána žádost o dotaci ve výši 450.000,- Kč na pořízení 
nového dopravního automobilu pro SDH Římov na rok 2018, která byla následně 
schválena. Kraj Vysočina k těmto dotacím přidává dalších 300 000 Kč a obec 
bude doplácen zbývající část (cca 150 000-200 000 Kč) dle vysoutěžené ceny 
vozidla. V listopadu došlo k projednání návrhu technických podmínek pro tento 
automobil a následnému odeslání ke schválení na generální ředitelství HZS.

• 30. 4. 2017 se uskutečnilo pálení čarodějnic za budovou bývalé základní školy 
a pro všechny příchozí bylo připraveno tradiční občerstvení.

• V průběhu května provedl D. Havlíček betonování sloupků a montáž nového 
drátěného oplocení včetně podhrabových desek u budovy bývalé školy. Toto 
oplocení nahradilo již nevyhovující dřevěný plot, jenž byl na mnoha místech 
shnilý a „polorozpadlý“.

• 27. 5. 2017 uspořádal SDH Římov s podporou obecního úřadu oslavu 
dětského dne na dětském hřiště a přilehlé louce. Za krásného slunečného počasí 
bylo připraveno mnoho stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet svůj um 
a dovednosti, za což následně obdržely sladkou odměnu. Organizátorům a všem, 
kteří se na uvedené akci podíleli, patří velké poděkování.

• 6. 6. 2017 se uskutečnila v Římově roadshow Horáckých novin.



• 7. - 23. června 2017 proběhla oprava podkladu a povrchu silnice Rokytnice nad 
Rokytnou – Sádek. Objížďka v termínu oprav vedla přes Římov. Následně  
10. 7. - 8. 8. 2017 byla opravena silnice mezi Římovem a Čáslavicemi.

• V polovině června 2017 byl v katastru obce Římov nalezen pes, jehož 
majitele se nepodařilo zjistit. V tomto případě musí obec, na jejímž katastru došlo 
k nalezení, zajistit odvoz nalezeného psa do útulku a po dobu, než si psa převezme 
nový majitel, platit za vstupní veterinární úkony a následně denní poplatek 
za služby psího útulku, což v případě delšího pobytu může činit nemalou finanční 
částku.

• 30. 6. 2017 se konalo na fotbalovém hřišti v Čáslavicích fotbalové utkání 
ženatí: svobodní, které skončilo nerozhodným výsledkem 4:4. Za ženaté skórovali: 
Jiří Čurda (PK), Marian Klika, Roman Durajka, Michal Brychta. Za svobodné 
Pavel Nedvědický ml., Petr Klika, Tomáš Pokorný, David Šmehlík. Po fotbale 
následovalo společné posezení u kulturního domu v Římově.

• 20. 7. 2017 – požár pole nad Římovem, směr Rokytnice nad Rokytnou. Dlouho 
bylo sucho a slunečné počasí, chytlo od kombajnu, zasahovali hasiči z Rokytnice 
nad Rokytnou, Třebíče, Čáslavic a místní dobrovolní hasiči.

• Obec Římov se v roce 2017 připojila k nabídce vyhotovení ručně malovaných 
map a to jak velkých, plastových, které budou umístěny ve venkovních prostorách, 
tak i menších interiérových a skládaných map. Skládané mapy obecní úřad věnoval 
do každé domácnosti v Římově. 

• 31. 7. 2017 byla ukončena nájemní smlouva na pronájem bytu v budově bývalé 
základní školy, která byla uzavřena 30.10.2013 s manžely Michalčíkovými.

• 16. 9. 2017 připravil majitel RS Březová pro římovské děti a rodiče odpoledne. 
Dospělí si mohli projít a prohlédnout krásný areál na Březové, kde někteří nebyli 
mnoho let a v očích měli úžas a jen slova uznání pro zmodernizovanou Březovou. 
Pro děti byly zajištěny některé atrakce, herní prvky a překážkou jim nebylo ani 
nevlídné počasí, který ten den panovalo. Vlastníku rekreačního střediska touto 
cestou ještě jednou děkujeme za nabídku a zajištění atrakcí.

• Na jaře 2017 zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti o dotaci z POV 
Kraje Vysočina na výměnu střešní krytiny na budově bývalé základní školy. 
Následně bylo osloveno 8 firem na podání nabídky. Nabídku podali 4 zájemci 
a jako nejvýhodnější byla schválena nabídka Miroslava Trojana, Čáslavice ve výši 
Kč 576.820,-. Dotace z POV Kraje Vysočina činila Kč 120.000,--, dále se podařilo 



prodat původní střešní krytinu za 19.000,- Kč a půdovky za 44.500,- Kč. Výtěžek 
z 6. obecního plesu ve výši 27.149,- Kč a výtěžek z přednášky manželů Pliškových 
(3156,- Kč), byl také věnován na tuto akci. Realizace výměny střešní krytiny 
za režnou pálenou krytinu Tondach – Brněnka 14 včetně výměny střešních latí 
a instalace fólie proběhla v průběhu měsíce října 2017. 

Během prací byly zjištěny na několika místech nahnilé trámy, které byly ještě 
do konce roku vyměněny nebo opraveny. Na celém obvodu budovy bývalé školy 
také došlo k osekání kabřince, který způsoboval prostupování vlhkosti do zdiva.

Ve druhé polovině roku 2017 začala firma SI plan s.r.o. Rudíkov pracovat 
na projektových a inženýrských pracích, týkajících se přestavby budovy č.p. 91 
na bytový dům, ve kterém se počítá se třemi byty 1+kk a dvěma byty 2+kk. 

• Krajská správa a údržba silnic Třebíč prováděla opravu opěrné zdi v termínu 
18.9. – 31.10.2017 u č .p. 61, v tomto termínu byl provoz na silnici Třebíč-Želetava 
omezen v zatáčce pod kopcem směr – Rokytnice nad Rokytnou do jednoho pruhu 
a řízen semafory.

• 7. 10. 2017 se v kulturním domě uskutečnilo tradiční Setkání seniorů, které 
celým odpolednem provázela skupina KS Kvartet. V kulturním programu 
vystoupily děti z MŠ Římov, následované Seniors bandem z Domova pro seniory, 
Manž. Curieových, Třebíč. Cca 65 zúčastněných ocenilo obě vystoupení potleskem 
a vystoupení seniorů také slovy uznání i smíchem po scénkách a vyprávěných 
vtipech.



• V roce 2017 obecní úřad opětovně požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu 
o dotaci ve výši 50% na Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti 
osvětlovací soustavy obce Římov v rámci programu EFEKT 2017 a to především 
z důvodu technicky zastaralého veřejného osvětlení, opakujícím se opravám 
světelných bodů, ale hlavně kvůli podstatnému snížení nákladů na odběr elektrické 
energie. Oproti předchozímu roku byla tato žádost úspěšná a zastupitelstvo 
obce v říjnu 2017 schválilo jako nejvýhodnější nabídku firmy Pelmont s.r.o. 
Pelhřimov. V celkových uznatelných nákladech ve výši 1,128.246,-Kč byla 
realizována výměna stávajících 60 ks svítidel za 78 ks LED svítidel Philips 
DigiStreet s regulací osvětlení v nočních hodinách a osazení 2 nových rozvaděčů 
vč.vnitřního zařízení. Dále byly v rámci neuznatelných výdajů instalovány  
2 nové stožáry pro veřejné osvětlení, osvětlena zděná čekárna, na kterou byly 
následně osazeny digitální hodiny v kombinaci s teploměrem. Záruka na nové 
veřejné osvětlení činí 10 let, došlo k osvětlení všech úseků jak na krajských, tak 
i místních komunikací a v průběhu prvního měsíce po realizaci byla zaznamenána 
úspora 61 % spotřeby elektrické energie oproti předchozím období, a to i přes 
nárůst světelných bodů.

• Oprava komunikací a poklopů po provedené kanalizaci byla v rámci 
reklamace realizována v obci v průběhu října 2017.



• Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017:

V Římově se ze 344 osob zapsaných do seznamu voličů voleb zúčastnilo 234 
voličů, z toho 233 platných hlasů. Volební účast v Římově činila 68 %.

Počet hlasů pro jednotlivé strany:
ANO 2011 – 68 (29,06%)
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – 45 (19,23%)
Česká pirátská strana – 25 (10,68%)
Komunistická strana Čech a Moravy – 23 (9,83%)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 22 (9,4%)
Česká strana sociálně demokratická – 17 (7,26%)
Občanská demokratická strana – 13 (5,6%)
Strana svobodných občanů – 9 (3,85%)
TOP 09 – 5 (2,14%)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 3 (1,28%)
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, 

dětem, zdravotně postiženým… - 2 (0,85%) 
Strana Práv Občanů – 1 (0,43%)
NEPLATNÉ – 1 (0,43%)

• V listopadu zastupitelstvo obce neuplatnilo předkupní právo na budovu 
bývalých sýpek na Vískách včetně pozemků. Předkupní právo však zůstane 
do doby kolaudace zachováno pro nového vlastníka objektu, který má v úmyslu 
vybudovat v areálu sklad řeziva a dřevařských výrobků.

• 25. 11. 2017 proběhl tradiční fotbalový turnaj na Oranžovém hřišti v Římově, 
kterého se zúčastnilo 7 mužstev.

• 26. 11. 2017 bylo i podruhé z důvodu tragické události zrušeno představení 
Štěměšské divadelní společnosti Námluvy komtesy Gladioly, které se mělo 
uskutečnit v kulturním domě.

• 9. 12. 2017 se v přísálí kulturního domu uskutečnila tradiční soutěž o nejlepší 
ořechovku – Římovský ořech 2017. Z 21 soutěžních vzorků byla přítomnými 
vybrána jako nejlepší ořechovka Martina Nahodila, 2. místo obsadil Karel 
Milostný a 3. místo Jiří Čurda.

• 11. 12. 2017 byla na SZIF v Brně podepsána Dohoda o poskytnutí 50% 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR na Lesnickou techniku, v rámci 
které byl zakoupen traktor Lamborghini EGO 45 s prvky lesnické nástavby 
včetně ochranného rámu, lesnického navijáku, nakladače a paletizačních vidlí. 



Ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku firma Y-CZ, s.r.o., 
Neplachov ve výši 977.317,-Kč. Traktor byl následně převzat do užívání  
20. prosince 2017.

• 16. 12. 2017 byl z Římova vypraven autobus s 65 účastníky zájezdu do Prahy 
na návštěvu předvánoční Prahy a na muzikál Čas růží v Hudebním divadle 
Karlín. Představení složené z písniček Karla Gotta byl návštěvníky hodnocen 
velice kladně a nadšeně.

• 21. 12. 2017 proběhlo setkání u vánočního stromu na návsi. Nejprve starosta 
obce ve svém proslovu připomněl čas vánoc, to, že se lidé navzájem potřebují, že je 
potřebná i tolerance a ochota pomoci jeden druhému a to nejenom o vánocích, ale 
po celé další období v roce. Dále popřál všem radostné a pokojné prožití vánočních 
svátků. Následně vystoupily děti z MŠ Římov se svým programem. Setkání 
zakončili Horané z Rokytnice nad Rokytnou, kteří zahráli a zazpívali koledy.

• 28. prosince 2017 byl pro děti i dospělé zamluven zimní stadion v Moravských 
Budějovicích, kde si nejdříve mohly zabruslit děti, které po hodině vystřídali muži 
při zápase ŽENATÍ : SVOBODNÍ 4:5. Branky za ženaté vstřelili: M. Klika,  
V. Trnka, R. Novák 2 a za svobodné : J. Rygl, T. Pecka, R. Baloun, P. Klika 2.

• Závěr roku patřil tradičnímu předsilvestrovskému výstupu na Mařenku. 
30.12.2017 vyrazilo z Římova cca 90 účastníků, kteří si cestu zpestřili vzájemnou 
ochutnávkou „něčeho na zahřátí“. Po příchodu na horu došlo i na opečení 
špekáčků, v poledne si návštěvníci připili na zdraví a na úspěšný nový rok 2018. 
Na Mařence se potkalo mnoho známých a kamarádů. Římovská skupina byla 
tak jako každý rok jedna z největších. Pro všechny účastníky bylo po návratu 
v místním pohostinství připraveno občerstvení v podobě guláše.



Z knihOVny
V roce 2017 bylo v naší knihovně 

zaregistrováno celkem 32 čtenářů, 
z toho pouze 4 děti. Za celý rok 
knihovnu navštívilo 368 návštěvníků. 
Celkem se vypůjčilo 807 titulů, 
z toho 776 knih pro dospělé, 10 knih 
naučných a 21 pro děti a mládež. 
Výměnný fond s Městskou knihovnou 
Třebíč se uskutečnil 2x a do naší 
knihovny bylo zapůjčeno 175 titulů 
všech žánrů.

Z obecního rozpočtu přibylo 34 
nových knih, čímž se celkový stav 
zvýšil na 2073 titulů.

Děti z naší mateřské školy v tomto 
roce zpříjemnily chvíle návštěvníkům 
knihovny svými obrázky, tentokrát 
na téma zima.

Pokud máte čas a chuť naši knihovnu 
navštívit, neváhejte a přijďte. Na Vaši 
návštěvu se těší knihovnice Dana 
Dvořáčková.

ani lOni škOlka 
neZahálela

I v roce 2017 se školka v obci činí, 
nezahálí, nelelkuje, ale vzdělává děti, 
pořádá akce pro rodiče, spolupracuje 
s rodiči, spolupracuje s obcí, účastní 
se setkání seniorů, vítání občánků 
i setkání u vánočního stromu 
a především školka rozdává radost. 

Náš školní vzdělávací program pro 
školní rok 2017/2018 se jmenuje: 
„Čtyři království aneb základní 
podmínky života“. Program se skládá 
ze čtyř bloků: Království slunce, 
Království vzduchu, Království vody 
a Království půdy. Tyto čtyři království 
poznáváme nejen ve třídě, ale co 
nejvíce v krásné přírodě Římova i jeho 
okolí.

Velkou radost máme také z toho, že se 
opět podařilo mateřskou školu Římov 
naplnit do plného počtu 20 žáků: 

Jelínek Adam, Římov 1, Eliáš 
Matouš, Římov 100, Moták Tobiáš 
a Berenika, Římov 146, Dvorský 
Matyáš, Římov 1, Navrátilová Jana, 
Římov Vísky 40, Hanzalová Gabriela, 
Římov 141, Doležalová Anežka, 
Římov 73, Slatinský Štěpán, Římov 
126, Jonáš Čurda, Rokytnice nad 
Rokytnou 275, Dokulilová Dorota, 
Římov Vísky 145, Michalčík Dominik, 
Římov 114, Belvončíková Natálie, 
Římov 151, Sobotka Tomáš, Římov 
66, Fňukalová Izabela, Římov 137, 
Herbrych Matěj, Rokytnice nad 
Rokytnou 304, Novotný Sebastian, 
Rokytnice nad Rokytnou 303, Bobek 
Josef, Římov 58, Dlouhá Natálie, 
Římov 136. 

Mateřská škola Římov v roce 
2017 pokračuje v čerpání dotací OP 



VVV s projektem „Mluvit spolu“, 
který přináší nejen vzdělávání 
pedagogů, ale také odborně tematická 
setkávání pro rodiče. V roce 2017 
k nám do školky přijela lektorovat 
logopedka Mgr. Daniela Tesfaye 
a rodiče se dozvěděli o správném 
vývoji řeči, o vadách řeči a jak jim 
předcházet. Dále nás navštívil dětský 
lékař MUDr. Belvončík, který nás 
seznámil se základy první pomoci 
nejen u dětí, ale i u dospělých a své 
finanční odměny se vzdal ve prospěch 
školky. Náleží mu poděkování. 
A zatím poslední v řadě nás navštívil 
Mgr. Rostislav Helštýn, který rodiče 
seznámil se školní zralostí. V roce 
2018 nás čekají ještě 3 odborně 
tematická setkání pro rodiče. 

Do školy 1. září 2017 odešly: 
Slatinský Matyáš, Římov 126, 

Čurdová Sára, Římov 12, Nahodilová 
Aneta, Římov 121, Dufková Nela, 
Římov 87, Štumpf Patrik, Lesonice 
169 a všechny děti odešly do ZŠ 
Čáslavice. 

Ve školní roce 2017 máme změny 
i v pedagogickém vedení mateřské 
školy, pozici učitelky na překrývání, 
které je přikázáno zákonem, získala 
Romana Weidenthalerová z Lesonic, 
vystudovaná asistentka pedagoga 
a studující pedagog předškolní 
a mimoškolní výchovy. Nastoupila 
k nám v září 2017. 

 I nadále sbírá naše školka starý 
papír, kovová víčka od piva a víčka 
plastová. Víčka a papír vykupuje firma 
FCC. V roce 2017 byl výtěžek použit 
na autobusovou dopravu do HDJ 
na vánoční představení v hodnotě 

1500 Kč. Všem děkujeme nejen 
za tuto podporu. V tomto roce jsme 
získali i jiné drobné dary za které patří 
poděkování: knihu od pana starosty, 
divadelní představení od Romana 
Navrátila a Ing. Jany Zvolánkové, 
výtvarné nápady a materiál paní 
Motákové. Za prožité dopoledne 
s jízdou na koni děkujeme paní 
Dokulilové, za pohoštění a návštěvu 
betlémů na Vískách děkujeme 
Romanovi a Janě, za návštěvu u Eliášů 
děkujeme paní Eliášové. Poděkování 
patří také všem, kteří nás jakkoli jinak 
podporují. Vaší přízně si nesmírně 
ceníme.  

 Jana Báňová, 
 ředitelka Mš Římov



Turnaje v malé kopané na Oranžovém hřišti Římov se zúčastnilo 7 mužstev. Ve finále 
porazily Čáslavice Chlístov 2:1, v souboji o 3. místo Římov Stařeč 4:3. 
Další pořadí:  4. Stařeč, 5. Big shock, 6. Obec Římov, 7. Římovská šlechta.

TurnaJe V Malé kOPané 



OD Zelených sTOlů

1. TJ Sokol Moravské Budějovice C  22 19 2 1 290:106 81
2. TJ Sokol Želetava A 22 19 1 2 278:118 80
3. sk Římov a 22 14 2 6 239:157 66
4. SK BOB Team Třebíč A 22 11 3 8 198:198 58
5. TJ Sokol Stařeč A 22 11 2 9 198:198 57
6. TJ Sokol Kralice nad Oslavou A 22 8 6 8 203:193 52
7. TJ Sokol Rokytnice n. Rokytnou B 22 9 3 10 189:207 52
8. SKST Bochovice A 22 9 3 10 190:206 52
9. TJ Sokol Výčapy B 22 8 1 13 183:213 47
10. TJ Lukov B 22 5 0 17 144:252 37
11. TJ Třebenice B 22 2 4 16 146:250 32
12. TJ Třebíč D 22 2 3 17 118:278 31

konečná tabulka sezóny 2016/2017, sk Římov „a“ – ii. třída

1. TJ Lukov C 20 14 3 3 226:134 65
2. sk Římov B 20 13 4 3 203:157 63
3. TJ Mikulovice B 20 13 2 5 206:154 61
4. SK BOB Team Třebíč B 20 12 3 5 208:152 59
5. TJ Sokol Březník 20 11 3 6 188:172 56
6. TJ Sokol Rapotice B 20 8 4 8 182:178 48
7. TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou C 20 7 3 10 157:203 44
8. KST Střítež A 20 5 5 10 177:183 40
9. TJ Sokol Kralice nad Oslavou B 20 6 1 13 169:191 39
10. TJ Vladislav B 20 4 2 14 139:221 34
11. TJ Sokol Stařeč B 20 1 2 17 125:235 25

konečná tabulka sezóny 2016/2017, sk Římov „B“ – iii. třída



1. TJ Sokol Stařeč C 18 16 1 1 230:94 67
2. sk Římov c 18 13 1 4 191:133 58
3. TJ Třebíč E 18 13 1 4 210:114 58
4. TJ Mikulovice C  18 10 2 6 171:153 50
5. TJ Vladislav C 18 9 1 8 160:164 46
6. SDH Číměř B 18 7 3 8 161:163 42
7. SKST Bochovice B 18 6 1 11 162:162 37
8. KST Střítež B 18 6 0 12 147:177 36
9. Sokol Dukovany B 18 4 2 12 137:187 32
10. Sokol Stařeč D 18 0 0 18 51:273 18

Sezóna 2016/2017 skončila pro SK Římov velkým úspěchem, protože všechna 
tři mužstva postoupila o třídu výš, kde budou následující sezónu především sbírat 
zkušenosti při zápasech s lepšími soupeři.

 SK Římov „A“ (Novák R., Dufek P., Stručovský J., Piálek I.ml.) bude 
v sezóně 2017/2018 hrát nejvyšší okresní soutěž - I. třídu, SK Římov „B“ 
(Obůrka M., Diviš A., Otáhal R., Otáhal O.), II. třídu a SK Římov „C“ (Nahodil 
M., Stručovský L., Stručovská A., Milostný K.st., Hobza St., Jeřábek J.) III. třídu. 

Po ukončení podzimní sezóny 2017/2018 je SK Římov „A“ na 6.místě, SK 
Římov „B“ a SK Římov „C“ shodně na 11.místě.

Den před Štědrým dnem. 23. prosince se uskutečnil již 7.ročník turnaje 
ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo rekordních 22 římovských hráčů. 
Po zápasech ve skupinách následovaly vyřazovací zápasy. Ve finále zvítězil 
R. Novák nad I. Piálkem ml. 3:0 a obhájil tak vítězství z předchozích 2 let. 
Na 3.místě se umístil J. Stručovský, následovaný M. Obůrkou. 5.místo obsadil 
P. Dufek, 6.místo A. Diviš, 7.místo O. Otáhal, 8.místo L. Stručovský, 9.místo 
M. Nahodil, 10.místo R. Otáhal, 11.místo A. Stručovská, 12.místo S. Goliaš, 
13.místo S. Hobza, 14.místo J. Čurda, 15.místo V. Steinochr, 16.místo J. Rygl st., 
17.místo V. Trnka, 18.místo R. Nahodil, 19.místo F. Holoubek, 20,místo J. Hanzal 
ml., 21.místo R. Bartík, 22.místo L. Dokulil.

konečná tabulka sezóny 2016/2017, sk Římov „c“ – iV. třída



Náš sbor čítá k dnešní mu dni 40 členů z toho je 7 žen.

• Dne 14. ledna pořádala obec již šestý obecní ples, na který naše organizace 
přispěla částkou 500 Kč. Tato částka byla použita na nákup cen do tomboly. Naši 
členové v obecním zastupitelstvu obce se aktivně podíleli na přípravě a organizaci 
plesu.

• V únoru se zástupci našeho sboru účastnili okrskové valné hromady, která 
byla uspořádána v Cidlině. Dne 4. března proběhl v naší obci tradiční masopustní 
průvod. SDH se ve spolupráci s obecním úřadem spolupodílela na přípravě 
a realizaci této akce.

• Dne 12. března byl pro děti pořádán dětský karneval, na který naše 
organizace přispěla částkou 500 Kč.

• Začátkem měsíce dubna jsme provedli pravidelnou údržbu techniky a úklid 
zbrojnice. Dne 17. dubna jsme měli první letošní výjezd k požáru skládky 
u bývalé granulárny na Vískách.

ZPráVa O činnOsTi  
sDh ŘÍMOV Za rOk 2017



• V dubnu jsme po vypršení technické kontroly provedli sešrotování 
stávajícího hasičského vozidla, které nám sloužilo po dlouhá léta. K sešrotování 
jsme se rozhodli jednak z důvodu neutěšeného technického stavu a jednak proto 
abychom mohli snáze dosáhnout na dotaci k nákupu nového hasičského vozidla. 
Šrotová cena vozidla byla 5 000 Kč. Za tuto částku byly nakoupeny a opraveny 
savice a proudnice pro soutěžní družstvo.

• Dne 6. května proběhl v našem okrsku tradiční den otevřených dveří. O pár 
dní později, 19. května jsme se zúčastnili celookrskového taktického cvičení 
v Bolíkovicích. Šlo o dálkovou dopravu vody ze vzdáleného vodního zdroje 
na hořící objekt, kterým byla v tomto případě dřevěná stodola. Dne 27. května 
jsme se s obecním úřadem spolupodíleli na pořádání dětského dne v Římově. 
Den na to 28. května se naši hasiči společně s hasiči z Cidliny zúčastnili 
v Markvarticích oblastního kola v požárním sportu. 

• Začátkem června, konkrétně 3.června se naše soutěžní družstva zúčastnila 
okrskové soutěže v požárním sportu v Loukovicích. Obsadili jsme všechny 
kategorie tj. kategorii mužů, žen a mužů nad 35 let. Přivezli jsme dvě první 
a jedno druhé místo.

• Dne 20. července jsme měli další výjezd k požáru trávy nad Římovem. 
V pátek 4.srpna jsme pogratulovali k významnému životnímu jubileu 
dlouholetému a stále aktivnímu členovi SDH Římov panu Jaromíru Peckovi. 
O den později, 5.srpna, jsme se v Čáslavicích naposledy rozloučili s naším 
členem panem Josefem Čurdou.

• Ve dnech 2. a 17. září se naše soutěžní družstvo doplněné závodníky 
z Cidliny zúčastnilo soutěží v Jaroměřicích a Knínicích.

• V říjnu jsme finančním příspěvkem podpořili akci vyřezávání dýní. 
Na této akci se sešlo více než sto účastníků a bylo vyřezáno celkem 67 dýní. 
Dne 4. listopadu se šest našich členů zúčastnilo setkání zasloužilých hasičů 
v Čáslavicích. Dne 11. listopadu jsme pořádali tradiční pouťovou taneční zábava 
se skupinou MATADOR. Tuto akci pořádají římovští hasiči již řadu let jako 
hlavní zdroj k získání finančních prostředků na naši činnost. 

• na 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.

 Ing.Radomír Trnka, jednatel SDH Římov



Hokejová historie v Římově byla vždy pestrá, zvláště v 80. letech, kdy došlo 
k založení hokejového týmu i skrze nedostatek financí. Na provoz si hráči 
přivydělávali pořádáním zábav. V časech minulých se lidé na zábavy jen hrnuli a 
často při účasti okolo 600 lidí se dařilo potřebné finance získat. Jelikož hokejisté 
z Římova hráli převážně na rybníku, bylo potřeba spojit síly s hráči Třebíče, kteří 
oplývali většími zkušenostmi. Když se tyto síly a zkušenosti propojily, radost z 
hokeje i kvalita zápasů se znásobila. Mezi úspěchy tohoto nadějného týmu patřilo 
např. vítězství poháru SČSP i několikrát získaný titul v třebíčském okresním 
přeboru. Za římovský hokejový tým hráli: Jiří Čurda st., Ladislav Talpa, Miroslav 
Dokulil, Jan Suchna, Vladimír Nahodil, Pavel Vláčil, Vladimír Trnka st., Ladislav 
Bártík a další. Z Třebíče se připojili k týmu pan Erat (otec, dnes úspěšných bratrů 
Eratů), dále Pokorný, Winkler, Wolf, Malý a spousty dalších. 

Čas plynul a římovský hokej se na několik let odmlčel až na pár přátelských 
zápasů a každoročních soubojů mezi ženatými a svobodnými. 

V roce 2017 se však pár nadšenců, jako z dob minulých rozhodlo, že opět 
HC Římov postaví na nohy a obnoví římovskou hokejovou tradici. Opět však 
chyběly finanční prostředky a tak se dobrovolníci rozhodli, že sesbírají železný 
odpad. Římovští občané tomu byli nakloněni a hokejovým dobrovolníkům 
přispěli ze svých hojných zásob. Tým HC Římov byl přihlášen do městské ligy v 
Moravských Budějovicích (www.mestska-liga.cz). První zápas 3. ligy se odehrál 
v sobotu 23.9.2017 proti Lukovským Drakům. I když hráči pokaždé nestojí na 
straně vítězů, tak neházejí „hokejku“ do žita a do dalších zápasů nastupují s 
nesmírnou odhodlaností a bojovností. 

Na konec patří i velké poděkování všem sponzorům, sportovním nadšencům 
a fanouškům. Doufejme, že hokej vydrží po několik generací a nerozpustí se s 
koncem sezóny.

 Za HC Římov Radim Baloun

ŘÍMOVšTÍ hOkeJisTé  
OPěT PO leTech  
na leDOVé scéně



OsMičky V krOnikách

1918
Přišel rok 1914, vzplanula světová válka. Mnohé se změnilo. Nastupovali 

mnozí do zbraně. Mnoho, mnoho jich odešlo, odjeli na různá bojiště. Dny plné 
smutku, nejistoty, úzkosti o osud milých na bojišti. První ranění, nová povolání, 
nové odvody. Rekvizice, soupisy zásob, kovů, upisování válečných půjček, sbírky 
na všelijaké účely, omezení mletí, na všechno lístky. Trudné časy! 

A na bojištích o nic lépe. Mnozí se vyléčili ze zranění a posláni znovu na frontu, 
mnozí upadli do zajetí. Někteří vstoupili do legií. Ruští legionáři:

Jan Bártík, nar. 11. října 1890, č. domu 9
Jan Rubák, nar. 6. května 1897, č. d. 25
Jan Vyskočil, nar. 1. července 1896, č. d. 86
ve Francii: Jan Nahodil, nar. 25. dubna 1892, č. d. 83
v Itálii: Frant. Trnka, nar. 20. září 1892, č. d. 48
Tomáš Hobza, nar. 26. prosince 1890, č. d. 79
V roce 1918 vrátili se mnozí z ruského zajetí, 
a doma se dočkali konce války.
Doplnění: 
Jan Bártík (*11. 10. 1890), rolník. V rakousko-uherské armádě sloužil u 81. 

pěšího pluku. Zajat byl 14. 9. 1915 u Tarnopolu. Do legií vstoupil v Buzulku dne 
20. 8. 1919 a byl příslušníkem 9. střeleckého pluku. Legie opustil 20. 11. 1920.

Jan rubák (*5. 5. 1897 – tak je uvedeno v oficiálních materiálech), zedník. 
V rakousko-uherské armádě sloužil u 81. pěšího pluku. Zajat byl 4. 9. 1916 
u Břežan. Do legií se přihlásil v Trachtomiru dne 16. 11. 1917, přijat byl 8. 12. 
1917 a stal se členem 6. střeleckého pluku. Činnost v legiích skončil 6. 6. 1921.

Jan Vyskočil (*1. 7. 1896 v Rokytnici nad Rokytnou), mlynář. V rakousko-
uherské armádě sloužil u 81. pěšího pluku. Zajat byl 1. 7. 1917, do legií vstoupil 
25. 9. 1917 a byl předělen k 6. střeleckému pluk. V legiích skončil 16. 8. 1920 
jako příslušník politického oddělení. 

Jan nahodil (*25. 4. 1892), obchodní příručí. V rakousko-uherské armádě 
sloužil u 17. praporu polních myslivců. Zajat byl 21. 7. 1916 u Berestěčka. 
Do legií se přihlásil 21. 7. 1917 v Oksoči v Novgorodské gubernii. Přijat byl 
24. 9. 1917 k záložnímu praporu. Později byl převelen do Francie k 22. pěšímu 
pluku. Činnost v legiích ukončil 2. 8. 1920.

Jan Vyskočil



František Trnka (*20. 8. 1892 – tak je uvedeno v oficiálních materiálech), 
obuvník. V rakousko-uherské armádě sloužil u 3. pluku myslivců (narukoval 21. 
6. 1915). Zajat byl 29. 10. 1915 u Col di Lana. Do legií se přihlásil 18. 4. 1918 
v Padule, přijat byl 27. 4. 1918 k 33. pěšímu pluku. V legiích skončil 20. 5. 1920.

Tomáš hobza (*26. 12. 1890), mlynářský pomocník, sitař. V rakousko-uherské 
armádě sloužil u 81. pěšího pluku. Zajat byl 22. 7. 1925 u Doberče. Do italských 
legií vstoupil v květnu 1918, a to k depositní rotě. Činnost v legiích ukončil 15. 
10. 1919 u strážní roty.

28. říjen 1918
Ale všichni se přece nevrátili… Mnoho jich padlo na bojištích, mnoho zemřelo 

následkem ran a nemocí. Čest budiž jejich památce! Zachovejte ve vděčném srdci 
památku obětí světové války, že svou krví zaplatili daň nejvyšší za osvobození naší 
vlasti. Jsou to:

jméno  narozen  číslo domu
Ignác Albert  30. ledna 1884   2
Alois Bártík  16. června 1881  3
Ludvík Bobek  18. července 1896  39
Josef Fašina  31. ledna 1872   11
Antonín Fašina  1. prosince 1895  47
Ignác Fašina  31. ledna 1892   76
Bohumil Fašina  19. října 1898   76
Jakub Hobza  27. listopadu 1886  56
František Hanzal  4. října 1893   68
Antonín Chromý  15. ledna 1884   57
Josef Janík  2. února 1884   63
Antonín Macháček  16. června 1891  90
Jan Nedvědický  17. října 1876   62
Frant. Nedvědický  26. března 1878  62
Ant. Nedvědický  19. pros. 1885   62
Josef Nedvědický  11. září 1885   78
Jan Nedvědický  26. února 1893   29
Cyril Novák  25. června 1893  24
Antonín Novák  8. května 1882   27
Antonín Nahodil  12. června 1883  82
Ferdinand Radkovský  23. května 1879  34
Jan Suchna  23. pros. 1890   15
Antonín Suchna  20. ledna 1893   15
Rudolf Šulc  14. dubna 1893  45
Antonín Vodička  6. května 1885   33



jméno  narozen  číslo domu

Antonín Vodička  6. května 1885   33
Jan Vodička  12. pros. 1889   73
Jindřich Vidourek  15. května 1888  38
Leopold Zahradníček  14. listop. 1890  41

Doplnění:
ignác albert (*30. 1. 1884). Sloužil u 81. pěšího pluku, padl 12. 6. 1915       

    na ruském bojišti.
alois Bártík (*16. 6. 1881). Padl 1916.
ludvík Bobek (*18. 7. 1896). Padl 1918.
Josef Fašina (*31. 1. 1872). Padl 1918.
antonín Fašina (*1. 12. 1885). Padl 1915.
ignác Fašina (*31. 1. 1892). Padl 1916.
Bohumil Fašina (*19. 10. 1898). Padl 1917.
Jakub hobza (*27. 11. 1886). Padl 1916.

František hanzal (*4. 10. 1893). Zemřel 21. 9. 1918 v nemocnici v Cortině d‘ 
Ampezzo. Pohřben byl 23. 9. 1918 na vojenském hřbitově v Cortině d‘ Ampezzo.

antonín chromý (*15. 1. 1884). Padl 1915.
Josef Janík (*2. 2. 1884). Padl 1918.

antonín Macháček (*16. 6. 1891). Sloužil u 14. střeleckého pluku. Padl 30. 
12. 1917 u Colalta. Pohřben byl 31. 12. 1917 v Barbisonu.

Jan nedvědický (*17. 10. 1876). Sloužil u vozatajského praporu č. 2. Zemřel 
27. 10. 1916 ve Spolkové záložní nemocnici Červeného kříže ve Vídni. Pohřben 
byl na ústředním hřbitově ve Vídni.

František nedvědický (*26. 3. 1878). Zemřel 4. 4. 1915 v nemocnici v Bilsku 
(Slezsko). Pohřben byl 7. 4. 1915 v Bilsku.

antonín nedvědický (*19. 12. 1885). Padl 1914.

Josef nedvědický (*11. 9. 1885 – VHÚ uvádí 11. 8). Sloužil u 81. pěšího 
pluku. Padl 6. 11. 1916 na ruském bojišti u Kirlibaby.

Jan nedvědický (*26. 2. 1893). Padl 1915.



cyril novák (*25. 6. 1893). Sloužil u 81. pěšího pluku. Padl 15. 8. 1916 
u Litwinova. Pohřben byl 15. 8. 1916 v německých hrobech v zámeckém parku 
v Litwinově.

antonín novák (*12. 6. 1883 – jiné datum narození než v obecní kronice). 
Sloužil u 81. pěšího pluku. Padl 17. 11. 1914 u Parkoszowic. Pohřben 20. 11. 
1914 u Parkoszowic.

Ferdinand radkovský (*23. 5. 1879). Padl 1916.
Jan suchna (*23. 12. 1890). Sloužil i 81. pěšího pluku. Padl 25. 6. 1915 

u Opatjesella (Gorize). Pohřben byl tentýž den v Opatjesellu.

antonín suchna (*20. 1. 1893). Sloužil u 81. pěšího pluku. Padl 29. 11. 1915 
u Krišovace. Pohřben 30. 11. 1915 v Krišovaci.

rudolf šulc (*14. 4. 1893). Sloužil u 81. pěšího pluku. Padl 16. 5. 1916 
u Roveseta (Tyroly). Pohřben byl 17. 5. 1916 v Rovesetu.

antonín Vodička (*6. 5. 1885). Padl 1914.

Jan Vodička (*12. 12. 1889). Sloužil u 81. pěšího pluku. Zemřel 22. 7. 1915 
v kamenolomu u Selzu (Tyroly). Pohřben byl v Selzu.

Jindřich Vidourek (*15. 5. 1888). Padl 1915.
leopold Zahradníček (*14. 11. 1890). Padl 1914.
V obecní kronice ani na památníku padlých není uveden Jindřich Vodička 

(*1893). Padl v březnu 1915 u Zdynie.

alois Fous (*1897 na Sádku), bydliště Sádek (proč je jeho jméno uvedeno 
na pomníku v Římově není známo). Sloužil u 14. pěšího pluku. Zemřel 12. května 
1917 v polní nemocnici č. 1102 v Hejdu v Rumunsku, pohřben byl o den později 
13. května 1917 na polním hřbitově.

Matěj hobza (1885 – 1916)
alois kopeček (1890 – 1917)

František krška (*1885 v Rokytnici nad Rokytnou), bydliště Vísky. Sloužil 
u 14. pěšího pluku. Zemřel 16. května 1918 v nemocnici v Třebíči. Pohřben byl 
18. května 1918 na městském hřbitově v Třebíči.

Václav Machovec (1893 – 1915)

antonín nahodil (*12. června 1880 v Římově. Sloužil u 81. pěšího pluku. 
Padl 7. srpna 1915 u Nastasowa nedaleko Tarnopolu. Pohřben byl ve stejný den.

karel Pokorný (1886 – 1916)



Dne 26. 9. oznamuje telegrafická kancelář ze Sofie, že dne 25. září 1918 o 5 
hod. odpoledne učinila vláda v souhlase se stranami bloku oficiální nabídku 
nepříteli na příměří a mír. Zpráva tato učinila poplašný rozruch v Berlíně i Vídni. 
Je pochopitelno, že tímto krokem Bulharska hroutí se vojenská moc Rakouska 
i Německa, o Turecku ani nemluvě. Bude uskutečněna pak naše tajná dosud idea. 
Doufám v ní teď s plným přesvědčením.

Dopisuji – jsou prázdniny. Nejsme už příslušníci nenáviděného Rakouska – 
jsme Češi samostatní ve svém vlastním státě, v naší republice. 28. října 1918 
provedena u nás nekrvavá revoluce, kdy shodili jsme ze sebe to tísnivé jho 
habsburské – osamostatnili jsme se. Zásluhu mají naše legie, utvořené ze zajatců 
svým tvůrcem tatíčkem T. G. Masarykem v čele. Jsme Ti tatíčku, první náš 
prezidente, vděčni – jsme vděčni i Tvým dětem legionářům!

 (školní kronika)

1948
Pohnutý začátek roku 1948 se odrazil i v naší obci. Když totiž 25. února 

1948 podali demisi ministři strany národně socialistické, agrární a čsl. strany 
lidové a ministerský předseda Klement Gottwald utvořil vládu Národní fronty, 
v níž odstoupivší ministři už nezasedli, byl utvořen také v naší obci místní akční 
výbor, jehož prvým předsedou byl Karel Fašina č. 17. Místní národní výbor byl 
reorganisován. Po této reorganisaci se stal Karel Fašina předsedou MNV. V této 
funkci setrval až do 12. 6. 1960. (obecní kronika)

Život vracel se pomalu do mírových kolejí, minulo nadšení prvních dnů 
převratových. Vraceli se vojáci a ujímali se v klidu své práce. Než mnohé 
následky války nedaly se jen tak lehce odstranit. Zvláště drahota trvala, 
ba stoupala. Cena peněz byla válkou znehodnocena, proto přikročeno bylo 
k okolkování bankovek. Lepil se kolek na papírové peníze, na vyšší tisknul 
a polovice peněz zadržena. Nemajetní dostali peníze do roka zpět a majetní jimi 
zaplatili daně. Oběh peněz se tím zmenšil a tím právě stoupla jejich hodnota. Také 
byl proveden soupis majetku a zdaněn.

Radostně chápali se rolníci pluhu v první jaro republiky. Na památku toho 
zasezena byla u silnice u kapličky „Lípa svobody“ . Slavnost pořádal místní 
odbor Národní jednoty. Přítomen byl hasičský sbor v krojích, též obecní výbor 
se korporativně účastnil. Mnoho mládeže bylo v národních krojích. Průvod vyšel 
od školy. U lípy promluvil spr. šk. Frant. Boudar. Lípu zakoupila obec a darovala 
150 Kč. Sázení provedli nejstarší dva občané obce Fr. Krula č. 12 (84r.) a Matěj 
Novák č. 51 (78r.). (obecní kronika)



1968
V lednu 1968 zasedal v Praze ÚV KSČ, který dal podnět k obrodnému 

v celém našem politickém, hospodářském, kulturním a společenském životě. 
Dříve způsobené křivdy a škody měly být zahrazeny. Pod silným nátlakem 
československé veřejnosti rezignoval 23. března 1968 na svoji funkci president 
republiky Antonín Novotný. Jeho nástupce byl zvolen 30. března 1968 -  byl jím 
armádní generál v. v. – Ludvík Svoboda. 

Dne 3. srpna 1968 se konala v Bratislavě porada představitelů šesti 
komunistických stran – Bulharska, Maďarska, NDR, Polska, SSSR a ČSSR. 
Ve společném prohlášení se mimo jiné praví: „Každá bratrská strana řeší 
tvořivé otázky dalšího socialistického rozvoje, bere v úvahu národní zvláštnosti 
a podmínky.“ Avšak v noci z 20. na 21. srpna 1968 obsadila vojska Bulharska, 
Maďarska, Polska, NDR a SSSR naši republiku, ač je k tomu nikdo nevyzval 
– ani vláda, ani Národní shromáždění, ani president republiky. Skoro celý 
národ až na málo jedinců, kteří se však veřejně neprojevili, byl tímto činem 
šokován. Následkem příchodu vojsk pěti států Varšavské smlouvy do ČSSR 
nastalo mnoho změn v celém životě našeho státu. Téměř všichni obyvatelé 
naší republiky se semkli kolem pres. republiky a vedení strany. Protože studia 
čsl. rozhlasu a televize byly obsazeny cizími vojsky, vysílal legální čsl. rozhlas 
zprávy vysílačkami, které byly ve všech krajích republiky. Náš lid se choval 
k cizím vojskům naprosto chladně, protože je považoval za nepřátele. Naší obcí 
vojska neprojížděla. Nikdo nemohl pochopit, že přijela prý nás chránit před 
kontrarevolucí, které u nás nikdo neviděl a kterou nikdo neukázal. Za těchto 
pohnutých dní přišlo v republice 75 lidí o život a mnoho lidí bylo poraněno. 
Škody napáchané na národním majetku činí několik miliard korun. Např. jenom 
v dopravě se odhadují škody zhruba na 5 miliard korun, z toho na silnicích 
asi na 2 miliardy. Kulturní ruch se u nás zcela zastavil. U nás v obci nedošlo 
k žádným provokacím. Nikde se nevyskytlo žádné heslo ani na silnicích nebo 
plotech.

KSČ získala sympatie mnoha občanů. Avšak postupem doby se jevilo, jakoby 
ustupovala požadavkům zvenčí a omezovala svobodu projevu v různých formách, 
aj. Následkem toho sympatie byly vystřídány nedůvěrou a lhostejností.

 (obecní kronika)



MeZisVáTečnÍ Mariáš
Dne 29. prosince v místním pohostinství proběhl turnaj v mariáši. Na čepu byl 

opět Plzeňský ležák a zajíce na smetaně připravila paní hostinská. Pořadí:  
1. Otáhal R., 2. Steinochr Vl., 3. Špaček J., 4. Uher B. a Diviš A., 5. Otáhal O.,  
6. Dokulil M., 7. Nahodil M., 8. Trnka R., 9. Dokuli L., 10. Dufek B., 11. Došek M. 

cO se DěJe V kulTuráku…
Od podzimu do jara vždy v pondělí chodí maminky s malými dětmi  

(v průměru okolo 10 dětí) cvičit do kulturního domu v rámci akce Děti na startu 
http://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/.

V úterý v kulturním domě cvičí ženy pod vedením paní Chaloupkové 
z Rokytnice nad Rokytnou.

Ve středu je v kulturním domě trénink oddílu stolního tenisu SK Římov 
a v pátek se zde hrají zápasy stolního tenisu všech tří mužstev.

POhyB OByVaTel V OBci V rOce 2017  

narOZenÍ

Kryštof Slatinský nar. 9.2.2017 Římov č. 126

David Jelínek nar. 11.7.2017 Římov č. 1

Eliška Králová nar. 19.7.2017 Římov č. 96

Klaudie Durajková nar. 8.12.2017 Římov č. 127

úMrTÍ

Alžběta Hanzalová zemř. 19.2.2017 Římov č. 32

Marie Bartíková zemř. 27.7.2017 Římov č. 9

Josef Čurda zemř. 27.7.2017 Římov č. 131



Přihlášení k trvalému pobytu 
(přistěhování):

Jana Veselá Římov č. 104

Marian Veselý Římov č. 104

Patricie Filová Římov č. 80

Andrea Marková         Římov č. 80

Denisa Marková Římov č. 80

Nasťa Šlapalová Římov č. 80                   

Alena Wild Římov č. 106

Petr Wild Římov č. 106

Michal Král Římov č. 96

Radka Králová Římov č. 96

Odhlášení z trvalého pobytu 
(odstěhování):

Petr Čermák Římov č. 126

Lenka Steinochrová Římov č. 119

Soňa Dvořáčková Římov č. 95

Věra Michalčíková Římov č. 91

Vladislav Michalčík Římov č. 91

Alena Křišťálová Římov č. 24

Jakub Fašina Římov č. 54

sňaTek uZaVŘeli:    

Aneta Milostná, Římov č. 127 a Roman Durajka, Třebíč, 
sňatek 24.6.2017    

Michal Nedvědický, Římov č. 136 a Kristýna Svobodová, Kojetice, 
sňatek 9.9.2017    
    

k 31.12.2017 je stav obyvatel v obci Římov 423



Vítání dětí 14. 5. 2017
Samuel Fňukal  narozen 16. 11. 2016  Římov 137
Kryštof Slatinský narozen 9. 2. 2017  Římov 126

Vítání dětí 26. 11. 2017
David Jelínek  narozen  11. 7. 2017  Římov 1

sTaTisTika OByVaTel

Celkem Průměrný 
věk

Dat. narození 
nejstaršího

Dat. narození 
nejmladšího

Osoby 423 42,39 30. 10. 1925 08. 12. 2017

Muži 202 41,85 07. 08. 1930 11. 07. 2017

Ženy 221 42,88 30. 10. 1925 08. 12. 2017

Děti do 15 let 62 6,90 27. 04. 2003 08. 12. 2017

Děti do 18 let 77 8,69 20. 01. 2000 08. 12. 2017

Starší 60 let 113 70,01 30. 10. 1925 02. 06. 1957

Možní voliči 346 49,88 30. 10. 1925 22. 09. 1999



Osobní automobil Dr. Němce 1933.

Národní škola Římov.



Legionář František Trnka.





Vydal Obecní úřad Římov
Tisk: Akcent Třebíč, nákladem 170 ks

www.obecrimov.cz
facebook.com/ObecRimov
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