ZPRAVODAJ OBCE ŘÍMOV

2014

Vážení spoluobčané,
Oheň a voda. Dva přírodní živly, se kterými jsme měli co do činění v roce
2014. Začátkem roku zakokrhal červený kohout v Holém mlýně, kde se však včasným
zásahem profesionálních i dobrovolných hasičů podařilo zabránit daleko větším
škodám. V průběhu roku probíhala výstavba vodovodu a kanalizace, doprovázená
deštivým počasím, které vyvrcholilo na přelomu července a srpna, kdy naši obec
zasáhly přívalové deště.
Každý z nás si zcela jistě oddychl, když se do konce roku 2014 podařilo
dokončit budování již zmíněného vodovodního a kanalizačního řadu, při kterém se
problémy vyskytovaly jak na běžícím pásu a ne vždy se dařily naplnit představy všech
stran. V následujícím roce se ještě budeme potýkat s odstraňováním nedodělků a
závad, souvisejících s touto stavbou.
Naopak úspěchem skončily všechny žádosti o dotace podané v r. 2014 a to na
opravu chodníků, nákup techniky na údržbu zeleně, rekonstrukci sociálního zařízení
v mateřské škole, opravu drobných sakrálních staveb a na nákup 2 ks kontejnerů a
štěpkovače v rámci likvidace bioodpadů. V celkovém součtu se jedná o statisícové
částky, které pomohou zlepšit prostředí, v němž žijeme.
Příjemnou zprávou pro všechny občany se určitě stala informace o zrušení
poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku za psa od roku 2015. K tomuto
kroku zastupitelstvo obce přistoupilo v souvislosti s dobrými hospodářskými
výsledky, výrazným snížením spoluúčasti při výstavbě vodovodu o cca 3 mil. Kč a
především snahou občanům Římova ušetřit finanční prostředky v dnešní době
neustálého zvyšování výdajů ve všech oblastech. V uplynulých letech se celkové
množství vyváženého odpadu ustálilo na cca 100 t/rok. Věřím, že právě zrušením
poplatku si každý z nás uvědomí nutnost třídění odpadu. V obci je k dispozici
dostatečné množství kontejnerů na tříděný odpad, občané obdrželi v uplynulých letech
tašky na tříděný odpad i kompostéry na bioodpad. Skládka TKO Petrůvky navíc
vydala upozornění všem původcům odpadů, aby do popelnic nebyly vhazovány
recyklovatelné materiály (papír, plasty, kovy, sklo..) z důvodu kontrol České inspekce
životního prostředí. Pokud budou při příjmu tyto recyklovatelné odpady zjištěny,
vystavujeme se pokutám a vrácení odpadu zpět do obce!!! Stále se však objevují
domácnosti, které znečišťují ovzduší spalováním odpadů, jenž do kotlů nepatří –
okolo těchto domů stačí projít. Je třeba si uvědomit, že pálením vznikají
rakovinotvorné látky, které vzhledem k poloze obce v údolí dýcháme my všichni.
Doufám, že se po přečtení těchto informací zamyslíme nad tím, co každý z nás může
udělat pro zlepšení životního prostředí a neváhat udělat pár kroků navíc při třídění
odpadů.
Rostislav Novák
starosta obce

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva obce Římov
v roce 2014
6.února 2014
-

-

inf. o uzavření silnice od autobusové zastávky směr Želetava a objížďce Římova
15.3.-31.5.2014 v souvislosti s budováním kanalizace a vodovodu;
inf. o výtěžku 3. obecního plesu ve výši Kč 35.950,- Kč a použití na vybavení MŠ
Římov;
inf. o požáru Holého mlýna 3. ledna 2014, kde proběhl i zásah ze strany SDH
Římov a následná pomoc OÚ Římov s úklidem;
inf. o vydání Zpravodaje obce Římov za rok 2013;
inf. o obdržené nabídce ze strany JMB družstva M. Budějovice na prodej pozemku
před prodejnou JMB;
inf. o hospodaření obce v roce 2013;
na základě žádosti občanů Římova-Vísek schválení založení osadního výboru
Římov-Vísky ve složení: předseda Patrik Dokulil, členové Stanislava Buličková,
Roman Navrátil;
schválení nákupu 60 ks dřevěných židlí do kulturního domu;
schválení rozpočtu MŠ Římov na rok 2014 ve výši Kč 162.000,--;
schválení podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2014 na opravu 5 drobných sakrálních staveb v obci;
diskuze o zajištění termínu 5. obecního plesu – 16.ledna 2016, hudba Proměny.
6. března 2014

-

inf. o schůzce s občany 19.3.2014 z důvodu poskytnutí informací o domovních
přípojkách a dalších pracích na výstavbě kanalizace a vodovodu v Římově;
inf. o kontrolních dnech 20.2.2014 na OÚ Římov, 20.3.2014 na OÚ Čáslavice a
stavu prací na budování vodovodu, kanalizace a ČOV;
inf. o prodeji všech 350 vstupenek na koncert Veselé trojky 29.3.2014 během
týdne;
schválení finančního příspěvku Kč 1.000,-- Svazu tělesně postižených Třebíč;
schválení vyrovnaného rozpočtu obce Římov na rok 2014 ve výši Kč 5,500.000,-;
projednání 7 nabídek na opravu chodníku směr Želetava a schválení
nejvýhodnější nabídky Karla Fojtla z Římova;
schválení podání žádosti o grant z programu Nadace ČEZ Podpora regionů na
koupi komunální techniky (zahradní traktor vč. vozíku a motorová sekačka);
schválení podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – Naše školka 2014 na
rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Římov;
schválení podání žádosti o dotaci na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce
Třebíč pro Jiřího Kujala, Římov 1.

25.dubna 2014
-

-

-

-

-

-

inf. o kontrolním dnu na OÚ Římov 10.4.2014 a stavu prací na budování
vodovodu, kanalizace a ČOV;
inf. o zaměstnání Jiřího Kujala na VPP s dotací z Úřadu práce od 1.4. do
30.9.2014 s možností prodloužení o ½ roku;
inf. o setkání starostů s radou Kraje Vysočina v Třešti 27.3.2014;
inf. o valné hromadě VAK Třebíč 4.4.2014 – změna spolufinancování vodních
děl (vodovody, kanalizace, ČOV), týká se také již započatých akcí;
schválení zařazení území obce Římov do území působnosti MAS Podhorácko na
období 2014-2020;
schválení uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s firmou EKO-KOM Praha vč. dodatku č.1 a přílohy č.1;
schválení smluv na zřízení věcných břemen mezi obcí Římov, RWE GasNet s.r.o.
a Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic;
schválení výsledků inventarizace za rok 2013 a výsledků hospodaření MŠ Římov
za rok 2013 vč. převodu zisku do rezervního fondu;
projednání nabídek 3 dodavatelů komunální techniky a schválení firmy Agro
Trnava s.r.o. na dodání zahradního traktoru vč. vozíku a zahradní sekačky značky
Husqvarna;
schválení oslovení min. 5 stavebních firem pro předložení nabídky na
rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Římov;
seznámení se s akceptací žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí
v rámci Operačního programu životního prostředí na projekt Separace bioodpadů
v obci Římov, schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele 2 ks kontejnerů
a štěpkovače a oslovení 3 firem k předložení nabídky;
schválení finančního příspěvku ve výši Kč 2.000,-- na 11. ročník benefičního
koncertu Děti dětem, jehož výtěžek bude použit na zakoupení přístroje na
podporu dýchání pro Nemocnici Třebíč;
schválení úhrady faktury za právní služby Mgr. Iloně Chládkové v souvislosti
s ukončením žaloby J. Radkovského, Římov 34.
29.května 2014
inf. o stavu výstavby kanalizace, vodovodu a ČOV vč. konání kontrolních dnů
7.5.2014 na OÚ Čáslavice a 29.5.2014 v Římově;
inf. o opravě Oranžového hřiště v dubnu 2014 s prodloužením záruky do
24.5.2017;
inf. o prodloužení uzavírky silnice v Římově od návsi směr Želetava do
15.6.2014 a následné objížďce z důvodu uzavírky silnice č. 23 Červená HospodaVeverka;
schválení úpravy rozpočtu za měsíce květen a červen 2014;
schválení veřejnosprávní kontroly v MŠ Římov v červnu 2014;

-

-

-

-

-

-

schválení prodeje budovy sýpek v Římově-Vískách vč. pozemků firmě Geonet
CZ s.r.o. Třebíč za kupní cenu Kč 500.000,-- a prodeje pozemku p.č.109/3 Jiřímu
Sochorovi, Bezděkov 5 a Lence Václavkové, Rokytnice n.Rok. k výstavbě
rodinného domu;
schválení záměru prodeje pozemků p.č.239/9 a p.č.239/10 v areálu bývalé sýpky
na Vískách;
projednání 2 předložených nabídek na opravu drobných sakrálních staveb a
schválení nejvýhodnější nabídky firmy TOMIreko s.r.o. Třebíč;
projednání 3 nabídek v rámci Separace bioodpadů v obci Římov a schválení
nejvýhodnější nabídky firmy Synpro s.r.o. Dolní Bojanovice;
projednání 3 nabídek na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Římov a schválení
nejvýhodnější nabídky firmy Pozemstav Třebíč s.r.o.;
schválení finančního daru pro Nemocnici Třebíč ve výši Kč 5.000,-- na
zakoupení laparoskopické věže pro centrální operační sály.
19.června 2014
inf. o stavu výstavby kanalizace, vodovodu a ČOV vč. konání kontrolního dne
19.6.2014 v Čáslavicích;
inf. o podepsaných smlouvách o dílo na rekonstrukci sociálního zařízení MŠ
Římov s firmou Pozemstav Třebíč s.r.o. a na opravu drobných sakrálních staveb
s firmou TOMIreko Třebíč; inf. o podpisu kupní smlouvy s firmou Geonet CZ
s.r.o. Třebíč;
inf. o dodání zahradního traktoru vč. vozíku a zahradní sekačky Husqvarna;
schválení přezkoumání hospodaření odborem kontroly Krajského úřadu Kraje
Vysočina (bez výhrad), schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Římov
a MŠ Římov za r. 2013;
schválení uložení finančních prostředků ve výši Kč 2,500.000,-- u J@T banky
Praha na roční termínovaný vklad s úrokovou sazbou 1,80 % p.a.;
schválení úpravy rozpočtu za červen 2014;
schválení prodeje pozemků p.č.239/9 a p.č.239/10 firmě Geonet CZ s.r.o. Třebíč;
schválení počtu 7 členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018.

22.srpna 2014
inf. o uzavírce silnice Zašovice-průtah od 25.8.-31.10.2014 – objízdná trase
Jihlava-Třebíč bude směřovat přes Římov;
inf. o jednání na Kraji Vysočina 19.8.2014 z důvodu změny územního plánu;
inf. o dokončení rekonstrukce sociálního zázemí v MŠ Římov 13.8.2014 firmou
Pozemstav Třebíč;
inf. o vyúčtování dotace na koupi komunální techniky s Nadací ČEZ;
inf. o obdržení dotace na zakoupení štěpkovače a 2 ks kontejnerů na bioodpad;

-

-

-

-

-

-

-

-

inf. o pracích firmy EON „Římov - k mlýnu: kabelizace venkovní sítě NN“
k 18.8.2014 vč. položení chráničky pro připoložení kabelů veřejného osvětlení
pro obec Římov;
inf. o zahájení oprav 5 drobných sakrálních staveb firmou TOMIreko Třebíč;
inf. o zakoupení plovoucího čerpadla k odstraňování příp. povodňových škod;
inf. o jednání týkajících se možných preventivních protipovodňových opatření;
inf. o výstavbě vodovodu, kanalizace a ČOV v Římov;
schválení uložení finančních prostředků ve výši Kč 1,500.000,-- do KB Privátní
správy aktiv 1-Exclusiv a Kč 1,000.000,-- do KB Privátní správy aktiv 2Exclusiv;
schválení úpravy rozpočtu za červenec a srpen 2014;
schválení Smlouvy č.1040007514/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Římov a E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbou
„Římov-k mlýnu, kabelizace venkovní sítě NN“;
schválení rozpočtu na opravu místních komunikací v rámci akce „Vodovod a
kanalizace pro obce Rokytnicka“ dle nabídky zhotovitele „Sdružení Rokytnicko“;
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost o zánik členství v Osadním výboru
Římov-Vísky, předloženou Patrikem Dokulilem 21.8.2014.
3.října 2014
inf. o schůzce s radou Kraje Vysočina 29.9.2014;
inf. o soudním jednání, týkající se vodní nádrže Římov dne 2. října 2014;
inf. o prodloužení zaměstnání p.Jiřího Kujala, Římov 1 na veřejně prospěšné
práce od 1.10.2014-31.3.2015 se zachováním dotace od Úřadu práce;
inf. o vyúčtování dotace na bioodpady a POV Kraje Vysočina v září 2014;
inf. o průběhu stavebních prací na vodovodu, kanalizaci a ČOV v Římově vč.
osazení vodoměrů ve víceúčelové budově č.p.1 a budovy bývalé ZŠ č.p.91 dne
29.9.2014;
inf. o opětovném zavzdušnění přítoku vody ze studny a opravě za pomoci SDH
Rokytnice nad Rokytnou;
schválení koupě pozemků pod chodníky dle vyhotoveného geometrického plánu
od vlastníků : JMB Moravské Budějovice, M.Krulová, Římov 124 a manželé
Trojanovi, Římov 51;
schválení úpravy rozpočtu za září 2014;
schválení uzavření kupní smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva a
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Římov a Lenkou Václavkovou a
Jiřím Sochorem na pozemek p.č.109/3, k.ú. Římov na Moravě;
diskuze o zajištění setkání seniorů 4.10.2014.

-

-

-

6.listopadu 2014
ustavující zasedání zastupitelstva obce Římov – volba starosty, místostarosty,
předsedů a členů finančního a kontrolního výboru, schválení odměn za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva;
diskuze o zajištění akcí do konce roku 2014 (Setkání u vánočního stromu
22.12.2014 a předsilvestrovský výstup na Mařenku 27.12.2014) a na začátku roku
2015 (novoroční ohňostroj 1.1.2015 a 4.obecní ples 10.1.2015).
4. prosince 2014
inf. o kolaudačním souhlasu kanalizace a ČOV 22.10.2014 a vodovodu
Rokytnicko 25.11.2014 a stavu prací na akci;
inf. o připojení víceúčelové budovy č.p.1 na nový vodovod 25.11.2014 a o
instalaci odpočtových vodoměrů;
inf. o podpisu 110 smluv (vč. ověřených podpisů) o zřízení věcného břemene pro
Sdružení pro plynofikaci oblasti Kojetic ve druhém pololetí r.2014;
inf. o průběhu prací na změně územního plánu;
inf. o schůzce se zástupcem Rolnické společnosti Lesonice a.s. z důvodu
bezpečnosti průjezdu vozidel společnosti naší obcí;
inf. o opravě propustku na Vískách a opravě mostku u Trojanového
(Hybáškového) mlýna;
inf. o vyúčtování dotace MMR na opravu 5 drobných sakrálních staveb;
schválení úpravy rozpočtu za listopad 2014;
schválení pravidel rozpočtového provizoria začátkem roku 2015;
schválení inventarizační komise s termínem zahájení 19.12.2014 a ukončením
9.ledna 2015;
schválení veřejnosprávní kontroly v MŠ Římov v prosinci 2014;
schválení vyřazení DHM – starého stolního počítače z majetku obce;
schválení zastupitele ke spolupráci při pořízení Změny č.1 územního plánu
Římov a zástupce obce Římov pro MAS Podhorácko – starosta Rostislav Novák;
schválení prodloužení fixace ceny za dodávku plynu ve výši Kč 744,--Kč/1MWh
+0,-Kč stálý plat od firmy EON na r.2015 s možností prodloužení o 1 rok;
schválení kulturní komise : předseda M.Milostná, členové : R.Novák, J.Rygl,
M.Nahodil, V.Bartík, B.Fojtlová, J.Hanzal;
schválení svozu komunálního odpadu na období 2015-2018, který bude
zabezpečovat Petr Ferkl, Rokytnice nad Rokytnou;
zrušení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního
odpadu a OZV o místním poplatku ze psů od 1.1.2015;
neschválení žádosti o finanční příspěvek Diecézní charity Třebíč na r.2015;
schválení dodatků ke všem nájemním smlouvám na bytové prostory na zavedení
záloh za vodné a stočné;
schválení Smlouvy č. 1030020225 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Římov a E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbou „Římov-Vlček:
zemní kabelová přípojka NN“.

Místní knihovna Římov
V roce 2014 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 45 čtenářů, z toho
12 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 487 návštěvníků. Celkem se vypůjčilo 1252
titulů, z toho 1097 knih pro dospělé, 102 pro děti a mládež a 53 knih naučných. I v
tomto roce se uskutečnil výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč a to celkem 3x.
Do naší knihovny bylo zapůjčeno 266 titulů všech žánrů.
V březnu také již tradičně proběhla beseda s dětmi z naší mateřské školy a
obrázky, které potom děti nakreslily, byly vystaveny a zpříjemnily tak návštěvníkům
chvíle strávené v knihovně.
Z obecního rozpočtu přibylo 29 nových knih, čímž se celkový stav zvýšil na
1984 titulů. Pokud se rozhodnete naši knihovnu navštívit, jste srdečně zváni.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Dvořáčková.

Mateřská škola Římov
„Tak co máš pro nás nového, školko?“ ptají se lidé. „Je toho hodně“,
odpovídá ředitelka Jana Báňová. „Opravdu hodně“, potvrzuje paní učitelka Mirka
Bílková a Jana Krejčová. Nový rok začal 3. obecním plesem, jehož výtěžek Kč
35.950,- Kč byl věnován školce, prostředky byly použity na II. část obnovy nábytku v
MŠ. Ve školce máme tzv. „vyvýšené lůžko“, kam se mohou děti uchýlit, pokud jsou
unavené, přijdou brzy ráno nebo se tam mohou zkrátka jen tak „zašít“, dále se
zakoupila komoda na výtvarné pomůcky.
Nejvíce nás však těší obnova sociálního zařízení, která probíhala po dobu
letních prázdnin 2014, trochu sice potrápila rodiče, protože školka byla po celé dva
měsíce uzavřena, ale proměna stojí určitě za to. Umývárnu a WC máme nyní
pohromadě, rozzářenou ve veselých barvách. Za tuto proměnu děkujeme obci Římov,
všem, kteří se na rekonstrukci podíleli a především panu starostovi Rostislavu
Novákovi.
Velkou radost máme také z toho, že se opět podařilo mateřskou školu Římov
naplnit do plného počtu 20 žáků, kterými jsou: Eliáš Petr a Matouš, Římov 100;
Hanzal Jan a Bára, Římov 141; Vondráčková Martina, Římov 94; Kopečný Vojtěch,
Římov 85; Brychta Denis, Římov 101; Hanzalová Vanesa a Gabriela, Římov 141;
Smutný Michal, Římov 93; Slatinský Matyáš, 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; Moták Tobiáš, Římov
146; Dvorský Matyáš, Římov 1; Kostelníková Dora, Rokytnice nad Rokytnou 28.
1.září 2014 odešly do školy tyto děti:
Durda Lukáš, Římov 144, Nahodil Kryštof, Římov 121, Bártlová Michaela, Římov
148, Nahodil Martin, Římov 62, Křišťálová Adéla, Římov 24, Křížová Kristýna
Římov 44, Ryglová Valentýna, Římov 26.

Jako ředitelku mě těší, že děti z MŠ Římov jsou samostatné a dokáží uspět
nejen ve škole, ale i v životě jako takovém. A proto i nadále bude naše MŠ
pokračovat v tom, co dělá, zapojili jsme se do různých akcí nejen pro děti, ale také pro
jejich rodiče, jako je např. drakiáda, tvoření rodičů a dětí, vystoupení na Setkání
seniorů, nacvičení krátké pohádky ke Dni matek a společné focení. Vedli jsme děti ke
zdravému životnímu stylu návštěvou různých hudebních pořadů a koncertů, návštěvou
dopravního hřiště (program Po stopách Besipáčka), návštěvou zábavního parku
Střítež, návštěvou knihovny nejen v Římově, ale také v Třebíči, kurzem plavání v
Třebíči a návštěvou zámku v Náměšti nad Oslavou (program Vodníci a Rusalky).
Vám patří dík především za naši podporu, za pomoc při sběru starého papíru,
který při podzimním sběru vynesl 2.670 Kč, za něž přinesl dětem Ježíšek krásné velké
dřevěné auto. Děkujeme také za milé úsměvy při našich vycházkách obcí a za zájem,
který projevujete o naši mateřskou školu.
Jana Báňová- ředitelka MŠ Římov

Z činnosti SDH Římov
Činnost našeho Sboru dobrovolných hasičů v Římově je dle potřeby.
Pomáhat spoluobčanům v nesnázích, chránit jejich hodnoty před požáry a různými
živelnými pohromami. Hned na začátku roku, 3. ledna 2014, pomáhali naši hasiči,
společně s hasiči z Rokytnice n.Rok., Čáslavic a zásahovou jednotkou z Třebíči při
požáru, který vznikl v Holém mlýně. Dále spolupracujeme s obecním úřadem při
pořádání různých akcí, např. na obecním plese, společně pořádáme maškarní průvod
obcí, na dětském dni provádíme ukázky dětem, např. požární útok na terč apod.
V případě přívalových dešťů provádí hasiči čerpání vody, čištění kanálů.
V rámci okrsku se účastní na dnu otevřených dveří požárních zbrojnic, na
okrskových soutěžích a jiných akcí. V roce 2014 se konalo cvičení v Lesonicích, u
příležitosti 100 let výročí založení SDH Lesonice. Z Římova se zúčastnila 3 soutěžící
družstva : družstvo nad 35 let, které provádělo požární útok, dále muži, kteří běželi i
štafetu 4x100 m a ženy, naše nové členky, které provedly požární útok. Účast lze
hodnotit jako velmi úspěšnou, neboť všechna družstva obsadila 2. místo.
7.6.2014 se v rámci okrsku konalo první setkání hasičů seniorů, jehož se
zúčastnilo 32 hasičů. Po pohoštění se konala společná rozprava a prohlídka požární
techniky. Jako každý rok uspořádali hasiči i martinskou pouťovou zábavu se skupinou
Matador. Tímto bychom chtěli poděkovat občanům za příspěvky do tomboly.
28. prosince 2014 se konala výroční valná hromada, které se zúčastnily i
nové členky. Bylo zvoleno vedení SDH Římov na následujících pět let: starosta –
Ondráček František, náměstek starosty – Bartík Vítězslav, velitel SDH – Pavel Krula,
jednatel – ing. Radek Trnka a hospodář – Jiří Rygl. Diskuse byla zaměřena především
na rok 2015, kdy SDH Římov bude vzpomínat 120 výročí založení. Naši předci,
zakladatelé si zaslouží, abychom na ně nezapomínali, a mohou být pro nás někdy i
příkladem. Závěrem děkuji všem hasičům i příznivcům za jejich práci a pomoc. Do
nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody, síly a do další práce mnoho úspěchů.
František Ondráček, starosta SDH Římov

Sportovní klub Římov, oddíl stolního tenisu
Konečná tabulka sezóny 2013 / 2014 OP II. třídy
1

Mikulovice A

22

20

1

1

265:131

63

2

Hrotovice-Valeč A

22

15

3

4

249:147

55

3

Želetava A

22

16

1

5

226:170

55

4

Římov A

22

14

1

7

245:151

51

5

Jemnice C

22

12

3

7

229:167

49

6

Číměř A

22

7

6

9

187:209

42

7

Výčapy B

22

8

3

11

198:198

41

8

Lukov B

22

9

0

13

181:215

40

9

Třebenice B

22

7

4

11

188:208

40

10 Bochovice A

22

6

2

14

166:230

36

11 Rokytnice n.Rok C

22

3

1

18

130:266

29

12 Vladislav B

22

2

1

19

112:284

27

Konečná tabulka sezóny 2013 / 2014 OP III. třídy
1

M.Budějovice D

22

19

1

2

274:122

61

2

Dukovany A

22

17

1

4

252:144

57

3

Stařeč A

22

14

1

7

230:166

51

4

Výčapy C

22

13

2

7

218:178

50

5

Lukov C

22

8

6

8

194:202

44

6

BOB Třebíč B

22

9

3

10

183:213

43

7

Třebenice C

22

9

3

10

189:207

43

8

Rapotice B

22

9

2

11

189:207

42

9

Římov B

22

7

4

11

164:232

40

10 Třebíč C

22

6

6

10

185:211

40

11 Březník A

22

5

1

16

171:225

33

12 Kralice B

22

0

2

20

127:269

24

Konečná tabulka sezóny 2013 / 2014 OP IV.třídy, sk.A
1 BOB Třebíč C
12
12
0
0

173:43

36

130:86

29

2

Kralice C

12

8

1

3

3

Číměř B

12

8

0

4

123:93

28

4

Střítež A

12

7

0

5

114:102

26

5

Třebíč D

12

4

0

8

104:112

20

6

Římov C

12

2

1

9

76:140

17

7

Dukovany B

12

0

0

12

36:180

12

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.
Do nové sezóny vstoupil oddíl SK Římov v následujících sestavách :
SK Římov „A“ – Novák Rostislav, Stručovský Josef, Dufek Pavel, Stručovská Alena,
Diviš Aleš, Obůrka Michal, Otáhal Radim, Stručovský Lukáš
SK Římov „B“ – Dufek Pavel, Diviš Aleš, Nahodil Martin, Obůrka Michal, Otáhal
Ondřej, Otáhal Radim, Diviš Tomáš, Hobza Stanislav, Milostný Karel, Jeřábek Jan
SK Římov „C“ – Hobza Stanislav, Jeřábek Jan, Stručovská Alena, Stručovský Lukáš,
Milostný Karel st., Diviš Tomáš, Nahodil Martin, Obůrka Michal, Otáhal Radim,
Čurda Jiří ml.
II. třída okresního přeboru po polovině sezóny 2014/2015
1

TJ Sokol Jemnice C

11

8

2

1

137:61

29

2

Sokol Dukovany A

11

7

2

2

122:76

27

3

SDH Číměř A

11

5

5

1

114:84

26

4

TJ Sokol Výčapy B

11

6

1

4

113:85

24

5

SK Římov A

11

3

5

3

104:94

22

6

So Kralice nad Oslav A

11

4

3

4

99:99

22

7

So Mor. Budějovice D

11

4

3

4

96:102

22

8

TJ Třebenice B

11

3

5

3

93:105

22

9

SKST Bochovice A

11

4

1

6

84:114

20

10 SK BOB Team Třebíč A

11

3

3

5

93:105

20

11 Sokol Stařeč A

11

2

1

8

65:133

16

12 TJ Lukov B

11

1

1

9

68:130

14

III. třída okresního přeboru po polovině sezóny 2014/2015
1

TJ Vladislav A

11

11

0

0

0

165:33

33

2

TJ Mikulovice B

11

9

0

2

0

143:55

29

3

SK BOB Team Třebíč B

11

7

2

2

0

116:82

27

4

TJ Sokol Výčapy C

11

7

1

2

1

108:90

25

5

Sokol Rokytnice n/R C

11

6

2

3

0

109:89

25

6

TJ Sokol Rapotice B

11

5

2

4

0

99:99

23

7

Sokol Stařeč B

11

4

1

6

0

90:108

20

8

TJ Třebíč C

11

4

0

7

0

91:107

19

9

SK Římov B

11

3

0

8

0

72:126

17

10 So Kralice nad Osl. B

11

3

0

8

0

79:119

17

11 TJ Sokol Březník A

11

2

1

8

0

64:134

16

12 KST Střítež A

11

0

1

10

0

52:146

12

IV. třída okresního přeboru po polovině sezóny 2014/2015
1

Sokol Rokytnice n/R D

10

8

1

1

136:44

27

2

TJ Vladislav B

10

7

1

2

113:67

25

3

SK BOB Team Třebíč C

10

7

1

2

122:58

25

4

Sokol Stařeč C

10

6

0

4

107:73

22

5

TJ Mikulovice C

10

6

0

4

100:80

22

6

SK Římov C

10

5

1

4

83:97

21

7

TJ Třebíč D

10

4

1

5

80:100

19

8

SDH Číměř B

10

3

0

7

65:115

16

9

SKST Bochovice B

10

2

1

7

74:106

15

10 Sokol Dukovany B

10

2

0

8

42:138

14

11 TJ Lukov C

10

2

0

8

68:112

14

V kulturním domě Římov se v roce 2014 uskutečnila dvě kola okresního
přeboru žactva : - 22.února 2014 VII. kolo za účasti 7 hráčů ze 4 oddílů. Vítězem se
stal Petr Navrkal, 2.místo Švihálek Martin, 3.místo Kovařík Martin, všichni TJ
Mikulovice, 4.místo obsadil Lukáš Stručovský z SK Římov;
- 13.prosince 2014 III.kolo za účasti 16 hráčů ze 4 oddílů. Zvítězil Tomáš Kočár z TJ
Mikulovice, 2.místo Vojtěch Novotný TJ Třebíč, 3.místo Lukáš Stručovský SK
Římov.

Nohejbalový klub Římští Loupáci
http://www.trnohec.cz/
Mužstvo nastupovalo v sezoně 2014 v následujícím složení: Jakub Spousta,
Rosťa Hrdý, David Nahodil, David Krotký, Pavel Čermák, Leoš Barák, Tomáš
Pokorný, Ondřej Otáhal, Ivan Piálek ml. Domácí zápasy se hrály na Oranžovém hřišti
v Římově. Začátek sezony ve vyšší skupině "A" nebyl nikterak slavný a mužstvo se
pohybovalo na chvostu tabulky. Po dohrání první části tým skončil na šestém místě.
V letní přestávce se začalo více trénovat a výkony se začaly zlepšovat. Bohužel to
však nestačilo na nic lepšího než na celkové páté místo v tabulce. Za zmínku ještě jistě
stojí, že v prosinci proběhl v hale SPŠ Třebíč turnaj o nejlepší okresní trojici. Náš tým
reprezentovali Jakub Spousta, Leoš Barák a Ondřej Otáhal. Po vynikajícím výkonu se
klukům podařilo zvítězit a získat titul nejlepší trojice Třebíčska.
1
2
3
4
5
6

„Koupaliště“ Bransouze
Sokol „Result“ Třebíč
Pitevna Stařeč
Spartak Třebíč
NK Římští Loupáci
Vladislav

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

1
2
3
4
5
6
7
8

Jaroměřice A
Mor.Budějovice D
Mor.Budějovice C
Bio parta Třebíč
TK Římov
Royalty Třebíč
Sokol Stařeč
Jaroměřice B

Game
481:306
473:326
436:274
362:388
387:419
330:435
332:435
296:503

Sety
69:19
61:27
60:28
41:38
45:45
32:58
30:61
18:78

Body
34
30
29
21
20
14
13
7

Dne 3.4.2014 se družstvo TK Římov přihlásilo do soutěže tenisové amatérské
ligy (TAL). Jedná se o soutěž neregistrovaných hráčů nad 18 let. Mužstvo hrálo ve
složení: Aleš Diviš, Jiří Čurda, Aleš Čurda, Josef Stručovský, David Talpa a Vítězslav
Štork. V premiérovém ročníku se umístilo na slušném 5 místě.

Rok 2014 v Římově
1. ledna 2014 proběhl za velkého zájmu římovských i přespolních občanů
tradiční novoroční ohňostroj. Po projevu starosty obce bouchalo šampaňské a lidé si
popřáli vše nejlepší do nového roku 2015.
Krátce po jedné hodině odpolední v pátek 3. ledna se z údolí Římovky
nedaleko rekreačního střediska Březová začal valit dým. V té době se rozezvučely i
požární sirény v okolních obcích a Římovem se nesla zpráva, že hoří v Holém mlýně.
Na místě zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru z Třebíče a jednotky
dobrovolných hasičů z Římova, Rokytnice nad Rokytnou a Čáslavic. Hasiči uhasili
ohnisko požáru, provedli odvětrání prostor a vyskladnili dřevo z technické místnosti a
z kotelny. „Dostat plameny pod kontrolu se jednotkám podařilo po přibližně čtyřiceti
minutách intenzivního hašení,“ prozradila tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina Petra Musilová. Škoda, kterou požár na mlýně způsobil, byla
odhadnuta na 300 000 korun. „Při požáru ani samotném zásahu nebyl nikdo zraněn.
Příčina vzniku požáru se nadále vyšetřuje,“ doplnila tisková mluvčí. Obecní úřad
následně poskytl majitelům pomoc při odklízení následků požáru.
Ve dnech 11.-12.1.2014 proběhla v níže uvedených vesnicích Tříkrálová
sbírka 2014 a podařilo se vybrat celkem 70.736,-Kč. Oblastní charita děkuje všem
občanům za příspěvky do sbírky, jejichž využití je uvedeno na
www.trikralovasbirka.cz :
Rokytnice
22.844,- Kč
Římov
12.452,- Kč
Horní Újezd
10.197,- Kč
Chlístov
9.740,- Kč
Kojetice
9.713,- Kč
Markvartice
5.790,- Kč
Záměrem Charity je ze sbírky zakoupit osobní automobil vhodný pro
přepravu osob s mentálním a kombinovaným postižením z jejich domovů do
Stacionáře Úsměv. Část výtěžku přispěje na službu Sociální rehabilitace Třebíč,
poskytující podporu osobám, které v důsledku svého omezení a znevýhodnění mají
ztížený přístup k získání zaměstnání.
Již od začátku roku 2014 začaly probíhat přípravy na 3. obecní ples
oslovováním sponzorů, podnikatelů, firem o příspěvky do tomboly. Od 3. ledna začali
nosit i příspěvky do tomboly i samotní občané.
11.1.2014 se uskutečnil 3. obecní ples, večerem účastníky provázel H-band Třebíč.
Plesu se zúčastnilo 150 platících návštěvníků, kteří přispěli velkým dílem k podařené
akci. Výtěžek plesu Kč 35.950,-- byl věnován na vybavení mateřské školy v Římově.
OÚ a MŠ Římov děkují občanům, podnikatelům, firmám a organizacím za příspěvky
do tomboly.

17.ledna 2014 umístila Charita Třebíč u prodejny JMB Římov kontejner na
textil, do kterého je možné odložit použitý a nepotřebný textil zabalený do igelitových
tašek nebo pytlů: nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky,
ubrusy, párovaná nositelná obuv.
30.ledna 2014 byly zabezpečeny prostory bývalé budovy sýpky – kari sítě
byly navařeny na všechny vstupní otvory.
V průběhu února 2014 probíhalo odstraňování náletových dřevin, šípků jak
v Římově-Vískách podél cesty na Sádek, tak i v lese Na horní cestě, kde následovaly
přípravné práce na sázení.
V neděli 16.února 2014 ve 14:00 hod byl odstartován v pořadí již třetí
maškarní karneval v kulturním domě v Římově. Organizátorky – římovské ženy byly
moc potěšeny, že přišlo tolik dětí i z přilehlých obcí.
Při zahájení byl sál plný krásných princezen, víl, kouzelníků, indiánů, Spidermanů,
různých zvířátek a ostatních oblíbených pohádkových postav.
Hned po promenádě masek mohly děti tančit podle moc šikovných děvčat, která měla
pro děti připravena tři taneční vstupy. Dále následovaly různé soutěže jako tancování
na novinách, soutěže družstev v běhání po papírových kartonech, házení a kopání
míčem do brány, slalom s pingpongovým míčkem na lžíci.
Energie na tančení a soutěžní výkony byla průběžně doplňována občerstvením v
místním pohostinství. Odpoledne rychle utíkalo, nastal okamžik vyhlášení tomboly,
která byla opět velmi lákavá.
Dále ještě následovala nejoblíbenější soutěžní hra na karnevalech - židličkovaná,
kterou si zahráli jak rodiče, tak i předškolní děti a školáci. Domů jsme odcházeli plni
zážitků.
Velký dík patří sponzorům i rodičům dětí za přípravu karnevalu.
Také se vám tento karneval líbil? Nezbývá, než se těšit na ten příští, v pořadí čtvrtý.
Poslední týden v únoru byly v rámci projektu firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
přivezeny do Římova 3 hnědé kontejnery na bioodpad. Projektem chce firma občanům
a zástupcům obcí umožnit třídění bioodpadů, rozšířit kontejnerová stání a tím pádem i
zkvalitnit svoje služby.
8. března 2014 proběhl za krásného slunečného dne masopust v obci, za
doprovodu kapely ve složení : Peringer Pavel, Nahodil Jan, Julina Jiří, Stuchlík
Miroslav, Kravar Libor, Petrů František.
Akce, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů Římov se zúčastnilo 51
naprosto profesionálně připravených masek :
Krkonošské pohádky (5), Spartakiádní dorostenky z Olomóce (8), Hrabě Drácula –
svatba upírů (9), Váňa s koněm Železníkem (1), Král Fernet Citrus z Plzně (1), Gorila
a zvířátka žabka, tygr, kostlivec a Batman (5), kníže pekel Lucifer, Mikuláš, anděl +
čerti (5); Walker Texas Ranger (2); Ufo a tajemní ufoni z planety Eros (15 masek).
10.března 2014 bylo do kulturního domu dovezeno 60 ks nových dřevěných
polstrovaných židlí od firmy TON Bystřice p.Hostýnem.

19.března 2014 se v kulturním domě uskutečnila schůzka s občany, týkající
se poskytování informací při připojování nemovitostí na vodovod a kanalizaci, vč.
odpovědí na dotazy zájemců. Zúčastnili se zástupci VAS Třebíč – ing. Urbánek, ing.
Ondráček a zhotovitele DIS Brno a Habau České Budějovice – p.Němec, p.Ščerba.
29.března 2014 od 15.00 hod. vystoupila v kulturním domě Římov hudební
skupina Veselá trojka, známá z TV Šlágr. 350 lístků bylo od 26.2.2014, kdy byl
zahájen předprodej, velmi rychle vyprodáno a do Římova se sjížděli příznivci z celého
kraje a dokonce až z Blanska. Vystoupení trvalo od 15.00 hod. cca dvě hodiny
s krátkou přestávkou, pánové Krška, Hrdlička a Peterka se poté divákům podepisovali,
s příznivci se i fotili a proběhl i prodej DVD+CD. V průběhu vystoupení zkolabovala
jedna z návštěvnic koncertu a velké poděkování patří Miroslavě Milostné a Michaele
Křivánkové za rychlou první pomoc a ošetření.
4.dubna 2014 se konala valná hromada svazku obcí VAK Třebíč, kde byla
schválena změna financování vodních děl, která se týká i obce Římov při budování
vodovodu a kanalizace.
5.dubna 2014 proběhl v kulturním domě 3.ročník turnaje ve stolním tenise za
účasti 8 hráčů. Výsledky :
1.Ivan Piálek ml.
2.Rostislav Novák
3.Radim Otáhal
4.Aleš Diviš
5.Pavel Dufek
6.Ondřej Otáhal
7.Michal Obůrka
8.Lukáš Stručovský
Začátkem dubna 2014 se začaly kopat přípojky vodovodu od konce obce na
Čáslavice směrem k návsi, první přípojka vč.vodoměru provedena 9.dubna 2014.
Od 15.března do konce května 2014 byla uzavřena silnice od autobusové zastávky
směr Želetava (objížďka přes Čáslavice), následně prodlouženo do 15.června 2014 a
od návsi směr Čáslavice uzavřen jeden směr – doprava byla řízena semafory. Na
Želetavu se nejprve budovala kanalizace (od 4.4.2014), od Čáslavic se kopaly
kanalizační přípojky, následované hlavním vodovodním řadem.
30.4.2014 proběhlo tradiční pálení čarodějnic za budovou bývalé základní
školy. Akci přálo počasí, svítilo sluníčko, pro všechny účastníky bylo připraveno
občerstvení a před setměním se hranice zapálila.
V květnu se pokládaly vodovodní přípojky u nemovitostí od zvoničky směr
Rokytnice n.Rok., zároveň zde proběhla výměna obrubníků, následovalo frézování
starého asfaltového povrchu a 2.6.2014 byl položen nový asfaltový povrch. Výměna
obrubníků se uskutečnila také u vjezdu do obce od Rokytnice n.Rok. a u chodníku od
prodejny JMB ke křižovatce na Vísky, kde bude v následujícím roce probíhat oprava
stávajícího povrchu.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 23.a 24.května 2014 :
Z 346 osob zapsaných do seznamu voličů se voleb zúčastnilo 33 voličů, volební účast
činila 9,54 %.
Počet hlasů pro jednotlivé strany :
ČSSD - 7
KDU-ČSL - 5
Česká pirátská strana - 4
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury - 3
ANO 2011 - 3
Strana svobodných občanů - 3
Koalice TOP 09 a STAN - 3
Strana zdravého rozumu - 2
Moravané - 1
ODS - 1
LEV 21 - 1
Začátkem června byly umístěny nové obrubníky na chodníku od autobusové
zastávky směr Želetava, 9.6. položena asfaltová vyrovnávací vrstva, následovaná
finální vrstvou 11.6. Díky předchozímu zpoždění byl postup prací velmi rychlý,
neboť již v pondělí 16.6. musela být silnice otevřena pro veškerou dopravu
vč.objížďky nákladních automobilů. Důsledkem byly následné opakující se opravy
propadlého asfaltu v místě vodovodních přípojek.
7.června 2014 připravil obecní úřad oslavu dne dětí za budovou bývalé
základní škol za účasti 50 dětí. Bylo krásné počasí, děti se prošly po připravené trase
okolo římovských rybníků a poté následovalo občerstvení a posezení všech účastníků.
Poděkování patří všem pořadatelům z řad dětí, mládeže i dospělých, kteří byli na
jednotlivých stanovištích oblečeni v pohádkových kostýmech.
16.června 2014 byla sepsána kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního
práva mezi obcí Římov a firmou GEONET CZ s.r.o. Třebíč (ing. Lubomír Lampíř,
ing. Ladislav Čech) o prodeji budovy bývalých sýpek a souvisejících pozemků na
Vískách za kupní cenu 500 tis.Kč. Firma má v úmyslu využít evropských i národních
dotačních titulů a vybudovat zde bydlení pro seniory. Tato podmínka o využití
nemovitosti byla také ze strany prodávajícího zakotvena do kupní smlouvy.
23-24.června 2014 proběhlo vyrovnávání asfaltového povrchu na silnici od
autobusové zastávky směr na konec obce směr Čáslavice, následně byly 25.-30.června
2014 zhotoveny dva nové dešťové kanály (u obecního úřadu a prodejny JMB),
výškově upraveny dešťové vpusti a 3.7.položena finální asfaltová vrstva.
25.6.2014 převzal obecní úřad v Římově zahradní traktor vč.deflektoru,
vozíku a zahradní sekačky zn. Husqvarna, který byl pořízen za pomoci dotace
z Nadace ČEZ v rámci programu Podpora regionů 2014 ve výši 100 tis.Kč. Uvedená
technika je používána v rámci péče o údržbu zeleně v katastru obce, díky čemuž dojde
k úspoře času i finančních prostředků.
28. června 2014 se za jasného, slunečného počasí uskutečnilo fotbalové
utkání SVOBODNÍ : ŽENATÍ na hřišti v Čáslavicích s konečným výsledkem 3:5.

(A.Trnka, D.Talpa, D.Šmehlík – R.Novák 3, J.Hanzal ml., M.Vahila (PK). Po fotbale
následovalo společné posezení s občerstvením pro všechny hráče ve venkovních
prostorách před kulturním domem, kde se dlouho probíral jak průběh zápasu, tak
především konečný výsledek.
30. června 2014 zahájila firma Pozemstav Třebíč, která předložila
nejvýhodnější nabídku, práce na rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole
Římov (vybourání stávajících příček a podlah, postavení příček nových, osazení
nových rozvodů vody, odpadů, elektriky vč.nového osvětlení, výměna obkladů,
dlažeb, pokládka izolace, osazení nových umyvadel, WC mís, pisoáru a sprchy. Na
tuto akci obec obdržela 50 % dotaci z Fondu Vysočiny (102 tis.Kč z celkových
nákladů 204 tis.Kč) a termín dokončení byl smlouvou stanoven na 15.8.2014, aby děti
zahájily školní rok 2014/2015 v novém kabátě.
V červenci 2014 započala oprava chodníků od autobusové zastávky směr
Želetava, kterou realizovala firma p.Karla Fojtla z Římova, jež předložila
nejvýhodnější nabídku. Oprava byla realizována za pomoci konečné 26% dotace (106
tis.Kč z celkových nákladů 410 tis.Kč) z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina.
19.července 2014 byl za velmi teplého počasí, kdy teplota dosahovala 32°C,
uspořádán již tradiční tenisový turnaj čtyřher s následujícími účastníky : Trnka
Vladimír a Aleš, Rygl Jaroslav a Zdeněk Bárta, Aleš Diviš a Robert Vlčan, David
Talpa a Novák Rostislav, Čurda Jiří a Aleš, Nahodil Martin a Brychta Michal,
Stručovská Alena a Nosek Pavel, Stručovský Josef a Štork Vítězslav.
Konečné pořadí :
1.místo Čurda Jiří a Aleš,
2.místo Stručovská Alena a Pavel Nosek,
3.místo Stručovský Josef, Štork Vítězslav, 4.místo Diviš, Vlčan,
5.místo Novák, Talpa,
6.místo Nahodil, Brychta,
7.místo Trnka Vl.a A.,
8.místo Rygl, Bárta.
21.-22.7.2014 byla obě křídla víceúčelové budovy připojena na veřejnou
kanalizaci.
27.července 2014 zasáhl obec přívalový déšť, během necelé hodiny napršelo
47 mm. Díky vodě z polí osetých kukuřicí a ucpaným kanálům se vytvořila laguna za
pletárnou ponožek PVP. Hasiči z Římova čerpali vodu v neděli až do pozdních
večerních hodin a ještě také v pondělí 28.7. dopoledne. Na Vískách se voda
z kukuřičného pole dostala až do stodoly pí.Podsedníkové, odkud ji pomohli občané
z Vísek vymést. Během následujících 4 dnů napršelo dalších 22 mm. Ucpané kanály
musely být následně vyčištěny.
O týden později, v neděli 3.8. po 16.00 hod. začalo vydatně pršet, napršelo 42
mm., na Vískách pomáhali hasiči s úklidem po přívalových deštích, opět se vytvořila
laguna za pletárnou, kde hasiči odčerpávali vodu. V Holomlýnském rybníce se velmi
rychle zvýšila hladina, což se projevilo i na potoce, který zaplavil zahrady a louky nad
mostkem za čekárnou a chybělo málo, aby se voda přelila přes tento mostek. Potok se

následně rozlil před mostem za kulturním domem a zaplavil jak zahradní dvorky na
levé straně, tak i zahradu paní Klárové a především pozemek Trojanových, kde museli
hasiči odčerpávat vodu z garáže a kotelny až do setmění. Naštěstí déšť postupně
ustával a hladina potoka začala pomalu klesat a v noci už nepršelo. Velké poděkování
patří všem hasičům i lidem, kteří pomáhali při odstraňování povodňových škod.
Následně proběhlo jednání se ZOD Čáslavice, týkající se mj. plánu osetí pozemků
okolo Římova v budoucnu tak, aby nedocházelo ke splavování vody do obytných
částí. Z preventivních důvodů obecní úřad zakoupil 150 ks protipovodňových pytlů.
31.července 2014 byly dokončeny poslední vodovodní a kanalizační odbočky
v obci, v srpnu se začalo s přípravou podkladních vrstev pro asfaltování místních
komunikací (průběžně do 18.10.2014) a stále dokola probíhaly opravy chodníků
zasažených výstavbou kanalizace.
V průběhu roku se vyskytly opakované problémy s dodávkou vody z obecní
studny pro víceúčelovou budovu, obě bytovky i prodejnu JMB, kdy docházelo ke
snížení tlaku vody. Tyto situace pomáhali velmi ochotně odstraňovat hasiči
z Rokytnice n.Rok. s pomocí hasičské cisterny.
Z důvodu změny trasy stoky kanalizace A-4 (které mělo za následek změnu
stavebního povolení a zdržení prací v řádu měsíců) a následných špatných
povětrnostních podmínek, začaly práce na této trase až koncem srpna 2014, kdy bylo
položeno hlavní potrubí od návsi za nemovitostí č.p.103 (Talpovi) přes Římovku a
propojeno s hlavní kanalizační stokou A na pozemku u č.p.138 (Novákovi).
V polovině srpna 2014 byly firmě TOMIreko s.r.o. Třebíč předány k opravě
drobné sakrální stavby - Boží muka a 4 ks křížů (kříž u Borovička, tzv.Suchnův kříž
za obcí směr Želetava, Novákův kříž u č.p.27 a Velký kříž nad obcí směr Rokytnice
n.Rok.). Do konce října 2014 byly uvedené sakrální stavby opraveny nákladem 178
tis.Kč, z této částky obec obdržela dotaci 125 tis.Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2014.
V rámci Operačního programu životního prostředí podala obec žádost o
dotaci na řešení bioodpadu, která navazuje na předchozí projekt svozu biologických
odpadů. Výsledkem je obdržená 90% dotace na zakoupení 2 ks kontejnerů o objemu
9m3 a štěpkovače. Uvedená technika bude využívána v katastru obce Římov.
11.9.2014 a následně 7.10.2014 bylo možné na obecním úřadě v Římově
předat zaměstnancům VAS Třebíč podklady pro uzavírání smlouvy na dodávku vody,
vypouštění odpadních vod a usazování vodoměrů v domácnostech. Pracovníci VAS
Třebíč zároveň občanům pomohli s vyplňováním těchto tiskopisů.
24.9.2014 započaly práce na položení podkladních asfaltových vrstev na
místní komunikaci od č.p.119 (Steinochrovi) směr Vísky, dále následovalo výškové
usazení poklopů a silnice byla od čtvrtka 25.9.do neděle 28.9. uzavřena. V pondělí
29.9. následovalo finální balení povrchu a v úterý 30.9. byla silnice v průběhu dne
otevřena. I když bylo na silnici osazeno značení, zakazující vjezd vozidel, na což byli
občané dopředu informováni, tak se bohužel našli jedinci, kteří toto nerespektovali,
značky odstraňovali a na silnici vjížděli. K tomuto faktu je zbytečné cokoliv dodávat!

2.října 2014 proběhlo v budově Okresního soudu v Třebíči soudní jednání
mezi Obcí Římov, ČR-Ministerstvem zemědělství a Moravským rybářským svazem,
týkající se určení vlastnictví a vyklizení rybníka Nová závlaha s následným verdiktem
soudu o zamítnutí žaloby, proti čemuž bylo podáno odvolání.
4.října 2014 připravilo zastupitelstvo obce v kulturním domě tradiční Setkání
seniorů, kterého se zúčastnilo cca 60 občanů. V programu se s tanečním a recitačním
pásmem představily děti z MŠ Římov a celým odpolednem provázela skupina Credit
z Moravských Budějovic.
8.října 2014 proběhl podpis kupní smlouvy mezi Obcí Římov a Lenkou
Václavkovou, Rokytnice n.Rok. a Jiřím Sochorem, Bezděkov o prodeji pozemku
p.č.109/3, kde noví majitelé plánují stavbu rodinného domu.
9.října 2014 bylo provedeno odvodnění místní komunikace za pletárnou PVP
a napojení na nově vybudovaný kanál, ústící do stávající dešťové kanalizace. U
plastové autobusové zastávky byla „Sdružením Rokytnicka“ instalována chodníková
vpusť, která vyřešila problém s odvodem dešťové vody po vyasfaltování krajské
komunikace.
Ve dnech 10.-11. října 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce Římov.
Z celkového počtu 350 osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů byly úřední
obálky vydány 243 voličům (z toho 5 neplatných hlasů). Volební účast činila 69,43 %.
Do sedmičlenného zastupitelstva obce Římov byli na základě volebního zákona
zvoleni :
Rostislav Novák
227 hlasů
Jiří Rygl
217 hlasů
Vítězslav Bartík
198 hlasů
Miroslava Milostná
194 hlasy
Jan Hanzal
172 hlasy
Martin Nahodil
126 hlasů
Bronislava Fojtlová
123 hlasů
Radim Otáhal
Jiří Čurda
Roman Navrátil

96 hlasů
63 hlasů
50 hlasů

Od pondělí 20.října 2014 započaly práce na asfaltování podkladních vrstev
na zbývajících místních komunikací po dobu následujících třech dnů, po kterých
následovalo výškové usazování kanalizačních poklopů. Od 23.10.2014 pokládala
firma Viamo Praha s.r.o. vrchní asfaltovou vrstvu takovým způsobem, že v pátek
musely být práce zastaveny a pokračovaly od pondělí 27.10.2014 do 30.10.2014.
Kvalita položeného povrchu byla zhotovitelské firmě ihned reklamována a v rámci
pětileté záruky dojde k následným opravám.
25.10.2014 v kulturním domě představila Štěměšská divadelní společnost
„Pravdu o zkáze Titaniku“, kterou zhlédlo 100 spokojených diváků

12.listopadu 2014 byl oficiálně povolen odběr vody z nově budovaného
vodovodu.
V sobotu 15.listopadu 2014 se na Oranžovém hřišti v Římově uskutečnil
3.ročník Mikulášského turnaje v malé kopané, kterého se zúčastnilo 6 mužstev
(bezmála 50 hráčů) a za větrného počasí bylo sehráno 20 zápasů na 2x7 min.
Konečné pořadí :
6.místo Římov C (Obůrka Michal, Goliáš Petr, Plichta Antonín, Vecheta Jan, Busta
Michal, Kacetl Jiří)
5.místo Římov A (Hanzal Jan ml., Rygl Jiří st., Novák Rostislav, Baloun Radim, Kopl
Jiří, Klika Marian, Hobza Stanislav)
4.místo Klokani Stařeč (Vlčan Robert, Linhart Roman, Smejkal Vladimír, Ježek
Rostislav, Ježek Miroslav, Petrilák Lukáš, Veselý Petr, Diviš Aleš)
3.místo Rokytnice A (Talpa David, Kalina Petr, Sochna Petr, Jičínský Marek, Hobza
Tomáš, Šulc Radek, Hobza Jiří, Hakl Lukáš)
2.místo Římov B (Čurda Jiří ml., Čurda Aleš, Brychta Michal, Piálek Ivan ml.,
Šmehlík David, Macháček Marek)
1.místo Rokytnice B (Herbrych Josef, Herbrych Martin, Pecka Tomáš, Syrový Jan,
Musil Rostislav, Vahila Marian ml., Sochna Radek, Hakl Lukáš)
Ve vyrovnaném a dramatickém finále nakonec zvítězila Rokytnice B na penalty na
Římovem „B“ 2:0 po remíze 4:4 v základní hrací době.
Nejlepším střelcem se s 8 brankami stal Miroslav Ježek (Klokani Stařeč).
Ve druhé dekádě listopadu byl na Vískách opraven propadlý propustek pod
místní komunikací a obložen kamenem. Zároveň proběhla i oprava mostku u
Trojanového mlýna, kde docházelo k postupnému vypadávání kamenů z mostu
v korytě potoka.
V sobotu 22.11.2014 proběhl již V. ročník soutěžní ochutnávky o nejlepší
ořechovku Římovský ořech 2014. Do soutěže bylo přihlášeno 21 soutěžních vzorků
ořechovky vyrobené v roce 2014. Nebylo co závidět 4-členné porotě ve složení: 2
muži a 2 ženy, kteří byli náhodně vybraní z účastníků soutěže. Porota hodnotila barvu,
vůni, ale hlavně chuť ořechovky a rozhodování nebylo jednoduché. Vítězem se stal se
svoji ořechovkou Jiří Čurda ml. Na 2.místě se umístil Karel Milostný a 3. místo
obsadil Karel Fojtl. Jméno vítěze bylo zapsáno na putovní pohár soutěže.
25. listopadu 2014 byla celá víceúčelová budova napojena na nově
vybudovaný veřejný vodovod a proběhla instalace odpočtových vodoměrů pro
jednotlivé odběratele. Obecnímu úřadu tak odpadlo dlouholeté břemeno, týkající se
sledování kvality vody ze studně na základě požadavku Krajské hygienické stanice,
které obnášelo neustálé odstraňování nadlimitního počtu dusičnanů a bakterií.
28. listopadu 2014 se zavěšovaly vánoční ozdoby na sloupy veřejného
osvětlení a zároveň také vánoční osvětlení na stromky na návsi a u mateřské školy.
Všechny ozdoby již mají LED diody, v průběhu prosince však docházelo ke zkratům

veřejného osvětlení, které bylo zapříčiněno vypálením 2 ozdob a světelného řetězu.
Tyto byly v rámci záruky zaslány na opravu dodavatelské firmě.
Jaké následky může způsobit mrholení a následná námraza se
ukázalo začátkem prosince, kdy byla celý pracovní týden uzavřena silnice mezi
Bítovánkami a Římovem z důvodu popadaných stromů a drátů elektrického vedení a
zprovoznit se ji podařilo až v pátek 5.12. v odpoledních hodinách. Námraza způsobila
škody také v lesích, pod tíhou ledu praskaly větve, vršky stromů a padaly i celé
stromy.
22.12.2014 proběhlo tradiční setkání u vánočního stromu. Za zvuku koled
obdrželi všichni přítomní horký svařák nebo čaj a po vánočním proslovu starosty obce
se představily děti z MŠ Římov se svým pásmem v podobě malých sněhuláků.
16.předsilvestrovský výstup na Mařenku byl připraven na sobotu 27.prosince
2014. Účast římovských občanů byla o něco nižší než v uplynulých letech, ale stejně
tomu bylo i u jiných obcí. Dobrá nálada všech zúčastněných vydržela po celý den, až
do návratu, kdy bylo v prostorách sálu kulturního domu připraveno občerstvení
v podobě guláše.
Všechny důležité informace týkající se obce Římov jsou zveřejňovány na
internetových stránkách www.obecrimov.cz, úředních deskách u zděné autobusové
zastávky a prodejny COOP a také zasílány na mobilní telefony občanů do každého
čísla popisného. Na webových stránkách jsou ve fotogalerii zaznamenány všechny
události, akce v Římově a to nejen v tomto roce, ale i v letech uplynulých.

Drobné sakrální stavby
Svinkův obrázek
Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.Svinky.
Byl postaven v lese u cesty směrem na Dašov, na místě, kde byl 10.června 1942 Jan
Svinka německými vojáky zastřelen. V zápise ze školní kroniky zapsáno : „Dne
10.června provádělo německé vojsko prohlídku i zdejších lesů. Bylo to v době
stanného práva. Náhodou nacházel se toho dne odp. v blízkém lese zdejší občan Jan
Svinka, otec naší žačky, který neměl při sobě občanské legitimace ani jiných dokladů.
Protože před vojáky ̴ podle výpovědi hajného A.Nedvědického ̴ utíkal, bylo na něj
3kráte vypáleno. Svému těžkému zranění podlehl ještě téhož dne večer“.

Suchnův kříž
Byl postaven na vlastní náklady pí. Suchnové, která měla syna v 1. světové
válce a prohlásila, když se jí syn vrátí z války, tak nechá postavit kříž jako poděkování
a tak se také stalo. V roce 1937 byl za velké slávy v obci vysvěcen.

Na kříži je vytesáno: „O vy všichni kteří jdete kolem, pohleďte a vizte, je-li bolest,
jako bolest má! Ježíš kraluje na věky! Amen. L.P. 1937. Kříž se nachází za obcí směr
Želetava na pozemku p.č. 745/2, který je ve vlastnictví kraje Vysočina.
Na základě veřejné vyhlášky byl kříž v roce 2011 zařazen do majetku obce Římov a v
roce 2014 opraven za pomoci 70% dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Boží muka ( U sv.Jana)
Prý byla v obci postavena jako vzpomínka na tažení pruských vojsk
v 19.století. Vojsko dle pověsti zachvátil mor a mnoho vojáků zahynulo. Boží muka
stojí na pozemku p.č. 437/2, který je ve vlastnictví obce Římov.
Na základě veřejné vyhlášky byla boží muka v roce 2011 zařazena do majetku obce
Římov a v roce 2014 opravena za pomoci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Socha sv.Jana Nepomuckého (U sv.Jana)
V pamětní knize obce Římov v r.1934 uvedeno : „Obec provedla v květnu
násypy u loni postaveného mostu. Starobylá socha sv.Jana byla při tom přenesena asi
o 10 m dále k Čáslavicím, jelikož překážela nové cestě. Dán jí také nový podstavec,
socha byla řádně očištěna od barvy a opravena – dána jí nová pravá ruka. Tato jí kdysi
byla uražena, a protože se nenašla, zhotovena nová. Není pamětníka, kdy byla
postavena – r.1824 socha už tam stála. Ve farních zápisech v Čáslavicích není o ní
zmínky. Snad jinde. Proto na podstavec vyznačen byl r.1934 jako rok znovuzřízení a
bude-li kdy zjištěno, kdy byla postavena, bude to na podstavec dodatečně vytesáno“.
Socha je chráněna (kulturní památka ÚSKP 14659/7- 3042) a byla v r.1995
opravena nákladem 45 tis.Kč a v r.2011 opravena nákladem 111.430,-Kč, z toho
dotace MK 100.000,-Kč (zároveň přemístěna od objektů ZOD Čáslavice na nové
místo – hráz rybníka). Nachází se na konci obce směr Čáslavice na pozemku p.č.
437/3 (u rybníka U sv.Jana). Pozemek je ve vlastnictví obce Římov.

Kříž v Borovičku
Na rozhraní katastru Římova a Čáslavic byl na podzim 1931 postaven kříž na
náklady obce. Přesnější důvod postavení není znám. Místo, kde se kříž nachází, se
nazývá Borovíčko a na kříži je vytesáno: „Věčný Otče, obětujeme Ti rány Pána
našeho Ježíše Krista, abys uzdravil rány duší našich!“ 300 dní odp.t.q. LP 1931.
Pozemek pod křížem p.č. 401/5 je ve vlastnictví obce Římov. Na základě veřejné
vyhlášky byl kříž v roce 2011 zařazen do majetku obce Římov a v roce 2014 opraven

za pomoci 70 % dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova.

Zvonička
V 1.dílu Školní kroniky je uvedeno : V létě 1909 pokračováno bylo ve stavbě
okresní silnice II.třídy do Želetavy a vystavěna byla část od Novákova vývozu až
doprostřed Římova k potoku, přes kterýž vystavěn byl most. Při tom přestěhována
byla zvonička z místa u Novákových č.27, kde dlouhá léta stávala na nové místo
k mostu a rybníčka. Zvonička se nachází uprostřed obce vedle pomníku padlých a
v roce 1947 byla poprvé přestavěna. V r.1996 byla přestavěna podruhé, přesně podle
původní. Pod malou stříškou se nachází zvon, který váží 70 kg. Rok na zvonu odlitý je
1681 a nápis „Katerina de Veldorf“. Zvonička se nachází na pozemku p.č. 843/1,
který je ve vlastnictví obce Římov. V r. 2010 došlo k elektrifikaci zvoničky a zvon
vyzvání každý den ve 12.00 hod. a 18.00 hod. a v pátek v 15.00 hod.

Památník padlých
Vedle zvoničky uprostřed obce je z roku 1921 postaven památník padlých.
Na pomníku vytesáno: „Na paměť rekům, padlým i zemřelým, za svobodu své vlasti
ze zdejší obce věnuje omladina“ a 33 jmen mužů, kteří se nevrátili z první světové
války. Dále jsou na pomníku-menší desce vytesána 4 jména mužů, kteří zahynuli ve
druhé světové válce s nápisem: „Obětem druhé světové války 1939-1945“.
Památník se nachází na pozemku p.č.843/1, který je ve vlastnictví obce Římov.
Evidován jako válečný hrob (http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detailhrobu-ci-mista?id=144651&mt=%c5%99%c3%admov&st=0&). Číslo válečného
hrobu : CZE-6113-09007

Kříž u Novákových č.27
Kříž, který je postaven na křižovatce při výjezdu z obce směrem na Rokytnici
zhotovil v r.1911 p.Novák na vlastní náklady. Vypráví se, že p.Novák neměl 5 let po
svatbě děti a tak šel za panem farářem, co má dělat. Farář mu poradil, aby udělal
dobrý skutek. Pan Novák jako dobrý skutek nechal postavit kříž a přání mít dítě se mu
do roku splnilo. Na kříži je vytesáno: „Kristus žije, vítězí a vládne. Klaníme se Tobě
Pane Ježíši Kriste a dobrořečíme Tobě nebo skrze svatý kříž. Svůj svět Jsi vykoupil.
1911. Kříž stojí na pozemku p.č.861, který je ve vlastnictví Františka a Jaroslavy
Novákových, č.27. Na základě veřejné vyhlášky byl kříž v roce 2011 zařazen do
majetku obce Římov a v roce 2014 opraven za pomoci 70 % dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Velký kříž
Při výjezdu z Římova směrem na Rokytnici n.R. stojí v kopci velký strom
javor a pod ním je kříž, zvaný Velký kříž. Kdy byl postaven, není známo. Na kříži je
nápis – Pochválen buď pán Ježíš Kristus. Kříž stojí na pozemku p.č.744/1, který je ve
vlastnictví ZOD Čáslavice. Na základě veřejné vyhlášky byl kříž v roce 2011 zařazen
do majetku obce Římov a v roce 2014 opraven za pomoci 70 % dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Kámen – dva kříže
Před vjezdem do Římova od Vísek stojí po pravé straně kámen, na kterém
jsou vytesány dva kříže. Podle pověsti se v blízkosti tohoto kamene utopil v bahně
rybníka, který tam kdysi byl, sedlák i s párem koní. Kámen stojí na pozemku
p.č.751/1, který je ve vlastnictví obce Římov.

Socha sv.Floriána
V místě, kde končí římovský katastr směrem na Kojetice, stojí socha
sv.Floriána. Ve kterém roce byl sv.Florián instalován na toto místo, ani rok výroby
není v dostupném materiálu. Tato socha je majetkem obce Římov, je to nemovitá
kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP 26.194/7-3041, nachází se na pozemku p.č.
755, který je ve vlastnictví kraje Vysočina. Oprava byla provedena v r.1993 v hodnotě
40 tis.Kč a v r.2009 nákladem 245.480,-Kč (220.000,- Kč dotace MK ČR, 25.480,- Kč
vlastní podíl obce Římov).

Černý křížek
Na konci výjezdové cesty z Vísek, která se napojuje na silnici RokytniceKojetice, stojí železný kříž na betonovo-cihlovém podstavci. Všeobecně je nazýván
Černý křížek. Kdy a kým byl vystavěn nebylo zjištěno. Rovněž nebylo zjištěno, kde
vznikl název Černý křížek. Křížek stojí na pozemku p. č. 755, který je ve vlastnictví
kraje Vysočina. Na základě veřejné vyhlášky byl kříž v roce 2011 zařazen do majetku
obce Římov a v roce 2013 byl původní křížek zbourán a vystavěn nový, vč. nového
základu, izolace, repase černého křížku i sochy Ježíše Krista nákladem 97.238,-- Kč,
z toho dotace z Fondu Vysočiny Kč 38.895,-- Kč a spoluúčast obce Římov Kč
58.343,--.

Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka
V roce 2014 byl dokončen projekt „Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka“
v rámci něhož došlo k vybudování veřejného vodovodu, splaškové kanalizace a
čistírny odpadních vod v obci Římov.
Investor:
VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí
Projektant: Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN
Dodavatel: „Sdružení Rokytnicko“
D.I.S. spol. s r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
HABAU CZ s.r.o., Husova tř. 685/17, 370 05 Č.Budějovice, Held &
Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko
Technický dozor investora:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Provozovatel:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Termín realizace:
18. 4. 2013 – 31. 11. 2014
V rámci stavby „Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka“ byla
vybudována veřejná vodovodní síť napojená na přivaděč, kterým je obec zásobována
kvalitní pitnou vodou ze zdroje v Heralticích. Dále byla v obci vybudována splašková
kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod. Stávající kanalizace byla ponechána
pro odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch a střech nemovitostí do vodoteče.
Čistírna odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu na dobu dvanácti měsíců
dne: 12. 8. 2014.
Veřejný vodovod :
potrubí z polyetylenu
D 90/8,2 mm
dl. 2700,33 m
Vodovodní přípojky : potrubí z polyetylenu
D32/3,0 mm
dl. 646,18 m
Splašková kanalizace : potrubí z polypropylenu DN 250 mm
dl. 3063,82 m
potrubí litinové
DN 250 mm
dl. 77,04 m
Kanalizační přípojky : potrubí z polypropylenu DN 150 mm
dl. 762,21 m
Čistírna odpadních vod : Princip čištění je mechanicko-biologický o kapacitě 430
ekvivalentních obyvatel.
Projekt „Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka“ je spolufinancován
Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, Státním
fondem životního prostředí a Krajem Vysočina.
Celkové náklady stavby:
184 464 283,70 Kč
Dotace z fondů EU a SFŽP:
136 522 016,40 Kč
Dotace Kraje Vysočina:
5 602 727,00 Kč
Vlastní prostředky investora:
42 339 540,30 Kč
Příspěvek obce Římov:
8 694 173,11 Kč

Ochrana ovzduší a spalování odpadů











Topná sezóna je v plném proudu. Někdo svůj domek vytápí uhlím nebo dřevem po
celou zimu, někdo si jen příležitostně zatopí například na chatě či chalupě. Neuškodí,
když si uprostřed zimy připomeneme několik informací o tuhých palivech a o tom, co
do kamen nepatří.
Velké výtopny ve městech jsou vybaveny drahou technologií na čistění spalin.
Domácí kamna, krby a kotle takto vybavit nelze. Proto záleží na každém z nás, kolik
jedů vypustíme do ovzduší. Spalovat bychom doma rozhodně neměli materiály jako
například staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
dřevotřísky, nápojové kartóny, PET lahve, pryže (gumy) a předměty z PVC. Pokud se
topí jiným než povoleným palivem, vzniká řada nebezpečných látek. K těm
známějším patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselina
chlorovodíková, benzen či styreny a také okolí obtěžující zápach. Tyto látky dráždí
oči, sliznici nosu a dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích mohou působit
nevolnosti, bolesti hlavy i poškodit plíce. Nežádoucím spalováním poškozujeme nejen
sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější
děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním
onemocněním. Mějme k nim proto ohled a nespalujme odpady v lokálních topeništích.
Odpadů se můžeme zbavit v některém ze sběrných dvorů.
Víte, že:
spálením starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natřených prken či
chemicky ošetřeného dřeva se vyprodukuje asi 50 až 500krát více dioxinů než při
topení čistým palivovým dřívím? Starý nábytek je vhodnější prodat do bazaru nebo
odložit ve sběrném dvoře.
spalováním celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy
z barev? Letáky a časopisy patří do kontejnerů na tříděný papír. Proti vhazování
zbytečných reklamních tiskovin do poštovních schránek se můžeme bránit tzv.
antireklamní nálepkou.
spalováním pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky?
nebezpečné odpady (baterie, barvy, léky) spálením nezničíme, ale jedovaté látky,
které spalováním vzniknou, se dostanou do ovzduší a následně i do půdy?
Upozorňujeme, že:
povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů (např. lokálních topenišť) jsou povinni
dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, spalovat ve
stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené
prováděcím právním předpisem a jsou určena výrobcem stacionárního zdroje nebo
paliva uvedená v povolení provozu.
fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel stacionárního zdroje
v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, spaluje
ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje.
Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Odbor životního prostředí, MěÚ Třebíč

Společenská kronika obce
Počet obyvatel : 423

průměrný věk

42,11 let

Z toho :

204 mužů
219 žen

průměrný věk
průměrný věk

40,72 let
43,42 let

Obyvatelstvo :

děti do 15 let :
18-60 let :

14,68 %
58,29 %

15 - 18 let :
nad 60 let :

2,62 %
24,41 %

V roce 2014 se narodili :
18.2.2014

Izabela Fňukalová

Římov 137

12.10.2014

Elen Kousalová

Římov 133

24.11.2014

Josef Bobek

Římov 58

7.12.2014

Natálie Dlouhá

Římov 136

Sňatky :
5.7. 2014

Aleš Čurda, Římov 12 a Iva Herbrychová, Rokytnice n.R. 275

V roce 2014 se do Římova přistěhovali :
Anna Dvorská, Matyáš Dvorský

Římov 1

Lukáš Rygl, Michaela Ryglová

Římov 34

Vladislav Michalčík, Věra Michalčíková

Římov 91

Berenika Motáková

Římov 146

Soňa Dokulilová

Římov 58

V roce 2014 se z Římova odstěhovali :
Michal Jeřábek

Římov 15

Marcel Dohnal

Římov 25

Jan Škrdla, Jaroslava Škrdlová

Římov 78

Vojtěch Veverka

Římov 131
Významná životní jubilea oslavili :

70 let

Jana Hobzová

Římov 15

75 let

Miroslava Marešová
Marie Vodičková

Římov 64
Římov 33

80 let

Marie Ondráčková
Milada Trnková
Marie Hanzalová
František Hanzal
Marie Bobková
Marie Bobková

Římov 47
Římov 80
Římov 69
Římov 69
Římov 125
Římov 20

85 let

Rudolf Rubák

Římov 113

90 let

Žofie Bobková

Římov 123

93 let

Zdenka Bartíková

Římov 111

V roce 2014 jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany :
11.1.2014

Miroslav Otáhal, Římov 116

ve věku 82 let

10.2.2014

Josef Nedvědický, Římov 29

ve věku 87 let

27.3.2014

Marie Čurdová, Římov 6

ve věku 93 let

21.5.2014

Marie Nedvědická, Římov 29

ve věku 83 let

21.6.2014

Květoslava Nedvědická, Římov 18 ve věku 86 let

8.8.2014

František Šoukal, Římov 88

ve věku 62 let

16.12.2014

Milada Trnková, Římov 80

ve věku 80 let
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