ZPRAVODAJ OBCE
ŘÍMOV 2021

Vážení spoluobčané,
rok 2021 je za námi. Byl jedním z nejtěžších v našich novodobých dějinách.
Pandemie nemoci Covid – 19, ať už si o ní myslíme, co chceme, zasáhla do našich
životů měrou nečekanou. Neustálá omezování komplikovala naše každodenní
a běžné činnosti.
Život jde ovšem dál a život se zastavit nemůže. Kvůli pandemii jsme museli
omezit spoustu aktivit v naší obci. Vše lze přesunout a nahradit, ale jedna věc
ne. Zmizel nám další rok, kdy jsme se nemohli vzájemně setkávat v takové míře,
na jakou jsme byli zvyklí. Obyčejný lidský kontakt je nenahraditelný a nelze ho
kompenzovat žádnými penězi.
I přesto se některé akce v obci uskutečnily a ani na rozvoji Římova jsme pracovat
nepřestali. Dalo se samozřejmě udělat víc, a tak snad rok, který nedávno začal bude
lepší a přinese minimálně o něco normálnější situaci a život se vrátí v plné síle i do
naší obce.
Ale jak už jsem řekl, ruch v obci zcela neutichl. Důkazem je zpravodaj, který jste
právě dostali do rukou. Dozvíte se vše, co se v Římově podařilo vybudovat i to, co
se zde v roce 2021 událo.
Chci vám popřát ať je rok 2022 lepší než ten rok minulý, ať se opět setkáváme
na obecních akcích a hlavně, ať se vás drží zdraví. To je ta nejdůležitější hodnota,
od které se vše ostatní odvíjí. Když budeme zdraví, všechno ostatní už nějak
zvládneme.

Rostislav Novák

starosta obce

JAK ŠEL ČAS V ROCE 2021
• V roce 2021 pokračovala epidemiologická opatření proti nemoci Covid-19,
proto obec nemohla v lednu uskutečnit jubilejní 10. obecní ples, stejně tak byl
v únoru zrušen tradiční masopust a dětský karneval. V průběhu jara došlo i ke
zrušení plánovaného setkání rodáků 5. června 2021, které bylo přesunuto na
4. června 2022. Věříme, že toto setkání se již uskuteční.
• Ve dnech 4.-22. ledna 2021 proběhla Tříkrálová sbírka 2021, v jednotlivých
obcích bylo vybráno:
Rokytnice nad Rokytnou 
19 842 Kč
Římov 
6 300 Kč
Markvartice 
2 460 Kč
Chlístov
9 792 Kč
Horní Újezd
7 220 Kč
Kojetice 
4 856 Kč
CELKEM 

50 470 Kč

• V průběhu ledna a února 2021 provedlo ZOD Čáslavice prořezávku
náletových dřevin a úpravu polní cesty od bývalé skládky, Kedliky, Pod lečí
k lesu k lokalitě V koutě.
• V únoru obecní úřad vlastními silami obnovil zcela zarostlou cestu od Holého
mlýna k Oulozu.

• Občanům nad 70 let obec darovala 4 ks hygienických roušek a 1 ks
respirátoru.
• V únoru byla také podána žádost o dotaci v rámci programu Kraje Vysočina
Obnova venkova Vysočiny 2021 na nákup komunální techniky za traktor
Lamborghini – sypače na zimní údržbu komunikací, kladivového mulčovače.
Dále bylo obsahem projektu zakoupení motorové sekačky, křovinořezu
a motorové pily na údržbu veřejné zeleně. Nejvýhodnější nabídku na zakoupení
sypače a mulčovače předložila firma SSKT s.r.o., Hlína 67 a na sekačku, pilu
a křovinořez firma B-Technik s.r.o., Brněnská, Třebíč. Celkové náklady činily
210 tis. Kč, z toho dotace 100 tis. Kč, spoluúčast obce 110 tis. Kč.
• Na zasedání zastupitelstva obce 22. dubna 2021 bylo schváleno provedení
změny č.2 územního plánu Římov vč. aktualizace znění dokumentace, s čímž byli
občané následně seznámeni, aby si mohli podat žádosti o provedení změny a také
byl schválen pacht pěti pozemků pro Rolnickou společnost Lesonice a.s.
• Začátkem května opravovali Josef Pavlík s Josefem Trojanem poškozené
a zdeformované zábradlí na mostě u potoka pod bývalou skládkou.

• Od 3.do 24. května vždy v pondělí zajížděla do naší obce v rámci zkušebního
provozu Mobilní pošta, jejíž služby si vyzkoušelo několik občanů. Mobilní pošta
kromě Římova zavítala také do Čechočovic, Petrovic a Přibyslavic.
• V květnu byla do zděné čekárny namontována polička, na kterou byly
umístěny vyřazené knihy z místní knihovny. Tyto knihy si mohou občané zapůjčit
k přečtení, případně zanechat nebo vyměnit za jinou knihu.
• 13. června 2021 se uskutečnilo vítání dětí, kdy byly vítány následující děti,
narozené v roce 2020:
Tomáš Klika		
Matyáš Pospíchal		
Nikola Michalčíková		
Viktorie Lea Kůrková
Sofie Nováková		
Vilém Pecka		
Filip Čech		
Veronika Ryglová		

nar. 20. 02. 2020
nar. 15. 03. 2020
nar. 21. 05. 2020
nar. 13. 07. 2020
nar. 05. 08. 2020
nar. 18. 09. 2020
nar. 22. 11. 2020
nar. 06. 12. 2020

Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov

138
123
114
105
91
76
117
34

• V červnu zastupitelstvo obce projednalo informaci o obdržení dotace
ve výši 80 % na vybudování zázemí pro kulturní dům Římov vč. obnovy
zastaralého vedení elektrické energie, kanalizace, vodovodu a plynovodu.
Následně došlo k oslovení firem Pozemstav Třebíč, Archatt Třebíč a K. Fojtla,
Římov k předložení nabídek. V červenci zastupitelstvo obce vybralo ze dvou
předložených nabídek výhodnější nabídku p. Karla Fojtla z Římova ve výši
2 224 682,69 Kč. Z nevyužívaných prostor moštárny, kotelny, 2 skladů a chladírny
bude vybudováno zázemí pro kulturním dům vč. kuchyňské linky, toalet a sprch
a zároveň bude realizována kompletní výměna rozvodů el. energie, kanalizace,
vodovodu a plynovodu. Nově vybudované prostory tak budou nezávisle na
pronajatém pohostinství sloužit jako zázemí pro akce pořádané v kulturním domě
(narozeniny, svatby, setkání seniorů, rodáků, zábavy, plesy…), dále pro potřeby
občanů, spolků i cvičenců při sportovních aktivitách v kulturním domě nebo na
víceúčelovém hřišti. Předání staveniště bylo v září 2021 a dokončení prací vč.
kolaudace je naplánováno na březen 2022.

• V červenci 2021 schválilo zastupitelstvo obce finanční příspěvek ve výši
30.000, - Kč na pomoc obcím zasaženým tornádem. Tento příspěvek byl převeden
na transparentní účet Města Hodonín. Na stejném zastupitelstvu byla zamítnuta
žádost VAK Třebíč na odkoupení vrtu RM-1, který se nachází u lesní cesty na
Dašov. Žadateli byla nabídnuta možnost pronájmu tohoto vrtu.
• Obec obdržela od Svazku obcí pro komunální služby 4 ks kontejnerů na
tříděný odpad (2x plast, 1x papír, 1x barevné sklo). Tyto kontejnery byly pořízeny
z dotačního titulu Operačního programu životního prostředí a spoluúčast obce
činila 8.078, -Kč.
• Úpravy budovy bývalé základní školy Římov na bytový dům byly přihlášeny
do soutěže Stavba roku Kraje Vysočina, kde obec v rámci vyhodnocení 6. 9. 2021
v Humpolci získala čestné uznání za vhodné využití budovy k novému účelu.

• 19. července 2021 zaměstnanci obecního úřadu zasázeli u výjezdu z obce
směr Želetava vzrostlý dub, který obci daroval Stanislav Goliaš z Římova
a 23. července okrasné keře u nového bytového domu č.91.

• 31. července se uskutečnil tradiční tenisový turnaj čtyřher, který nakonec
ovládl David Svoboda s Radkem Novotným. Na 2.místě skončili Aleš Diviš
s Ivanem Piálkem ml., na 3.místě Josef Stručovský a Pavel Dufek, na 4.místě
Jiří Čurda a Vladimír Trnka, na 5-8.místě Jaroslav Rygl s Lukášem Okřinou,
Pavel Nedvědický st. s Ivanem Piálkem st., Aleš Bartík s Martinem Nahodilem
a Rostislav Novák s Lukášem Haklem.

• V srpnu obecní úřad provedl výměnu nahnilých dřevěných částí posezení
v areálu dětského hřiště za nové dřevěné lavičky a stolky a výměnu drátěného
oplocení u obecního bytového domu.
• 18. září se uskutečnila na Vískách mše svatá a Mikroregion Podhůří Mařenky
zorganizoval noční výšlap na Mařenku.
• 27. 9.–31. 10. 2021 byla z důvodu opravy železničního přejezdu
v Čechočovicích vedena přes Římov objízdná trasa pro osobní automobily.
• 27. září obdržela obec model budovy bývalé školy, který podle dobových
fotografií vyrobil pan Miroslav Šafránek z Rokytnice nad Rokytnou. Model je
vystaven v zasedací místnosti obecního úřadu a v r.2022 p. Šafránek přislíbil,
že vyrobí model víceúčelové budovy kulturního domu také dle poskytnutých
dobových fotografií.

• Nájemní smlouvu na byt 1+1 ve víceúčelové budově Římov č.1 s platností
od 1. 10. 2021 podepsal p. Adam Wolf z Třebíče.
• Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných 8.-9. října 2021: V Římově se ze 356 osob zapsaných do seznamu
voličů voleb zúčastnilo 246 voličů, z toho 247 platných hlasů. (1 osoba volila na
základě voličského průkazu). Volební účast činila 69 %.
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Počet
hlasů:

Procentové vyjádření
(zaokrouhleno):

Volný blok

6x

2,43 %

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

46x

18,62 %

Česká strana sociálně demokratická

11x

4,45 %

Trikolora Svobodní Soukromníci

15x

6,1 %

Aliance pro budoucnost

1x

0,4 %

PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

9x

3,64 %

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

45x

18,22 %

PIRÁTI A STAROSTOVÉ

28x

11,34 %

Komunistická strana Čech a Moravy

5x

2,02 %

ANO 2011

80x

32,4 %

Moravané

1x

0,4 %

• 9. října 2021 bylo naplánováno setkání seniorů, které se však z důvodu
nízkého počtu přihlášených účastníků zrušilo.
• 11. října 2021 podepsala obec kupní smlouvu se ZOD Čáslavice na objekt
bývalé vodárny pod hrází rybníka Nová závlaha a pozemek p.č.239/6 za celkovou
kupní cenu 75.800, - Kč.
• Začátkem listopadu provedla firma ZMES Třebíč ve spolupráci s Tomášem
Krejčím přípravu místní komunikace Za humny a následné zaasfaltování silnice
v místech přípojky vodovodu, kanalizace a el. energie pro novostavbu rodinného
domu.
• Pod kulturním domem byl z důvodu velké koroze kontejneru umístěn nový
kontejner na kovový odpad.
• 28. listopadu instalovali Petra a Petr Smutní na náves nový betlém, který
společnými silami vyrobili bez nároku na odměnu. Obec zajistila pouze materiál
a slaměné postavy do betléma byly zakoupeny od Marie Pavlicové z Hroznové
Lhoty. Manželům Smutným patří velké poděkování za krásný betlém, který se
okamžitě stal cílem dětí i dospělých. V roce 2022 je v plánu doplnění betléma
o další slámové postavy Třech králů.
• V prosinci se na obecním úřadě uskutečnil audit hospodaření z Kraje
Vysočina a obec do každého čísla popisného s trvalým pobytem věnovala týdenní
kalendář Mikroregionu Podhůří Mařenky s fotografiemi všech členských obcí
a Resortu Březová.
• Zastupitelstvo obce schválilo navýšení nájmů obecních bytů vč. změny záloh
s platností od 1. 1. 2022, prodej pozemku p.č.853/4 manželům Brychtovým,
Římov 101, podepsání smlouvy o spolupráci s Krajem Vysočina na vyhotovení
digitální technické mapy, schválení rozpočtu obce Římov a MŠ Římov na r.2022.
• Zastupitelstvo obce v prosinci také schválilo smlouvu předloženou
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami na hráz a vodní
plochu rybníku Nová závlaha. Podepsaná smlouva byla ještě před koncem roku
2021 odeslána na ÚZSVM Jihlava a následně na Ministerstvo financí ČR ke
konečnému vyjádření.

• 30. prosince se cca 40 občanů vypravilo k rozhledně na Mařence, výstup
tentokrát nebyl oficiálně organizovaný Mikroregionem Podhůří Mařenky, ale i tak
se na vrcholu průběžně vystřídalo mnoho turistů. •

OBECNÍ LES V ROCE 2021
V roce 2021 bylo v obecním lese vytěženo celkem 2.139 m3 dřeva a vysazeno:
• na jaře 5.347 ks sazenic, z toho 2.008 ks smrku ztepilého, 705 ks douglasky
tisolisté, 204 ks jedle obrovské, 2.010 ks dubu letního, 210 ks třešně ptačí
a 210 ks javoru klen;
• na podzim 7.113 ks sazenic, z toho 300 ks dubu letního, 2.304 ks jedle bělokoré,
1.500 ks smrku ztepilého, 2.505 ks buku lesního a 504 ks modřínu opadavého.
Na jaře byly zhotoveny oplocenky o délce 148 m a na podzim o délce 550 m.
V průběhu roku obdržela obec dotace na hospodaření v lesích v celkové výši
860.535, - Kč, z toho:
• Kč 75.060, - finanční příspěvek na zřizování oplocenek;
• Kč 370.311, - finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019;
• Kč 341.004, - finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
do 40 let věku;
• Kč 74.160, - finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při
hospodaření v lesích;

Ve 2.pololetí 2021 byly podány žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na:
• hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství ve výši 42.500, - Kč
(sazenice + oplocenky)
• zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ve výši
1,961.208, - Kč
• hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství ve výši 171.506, - Kč
(sazenice, oplocenky, následná péče).

ZÁKON Č. 541/2020SB., O ODPADECH
Zákon byl schválen v prosinci 2020 a platí od 1. 1. 2021. V zákoně jsou
implementována ustanovení a cíle evropských směrnic z tzv. oběhového balíčku,
kterým EU novelizovala předchozí odpadové směrnice na přechod k oběhovému
hospodářství. Pro původní část zákona, která se zabývala zpětným odběrem
výrobků, byl přijat zcela nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zákon
se skládá z devíti částí, které obsahují 159 paragrafů, a příloh.
Směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy,
plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická
zařízení, odpadní baterie a akumulátory a objemný odpad, zejména matrace
a nábytek a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do
povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje
odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě
a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební
a demoliční odpad.
Definice vychází z evropské směrnice o odpadech. Na rozdíl od předchozí
definice zahrnuje odpad od fyzických nepodnikajících osob (z domácností)
a rovněž podobný odpad od podnikajících fyzických a právnických osob.
Povinnosti obce jako původce odpadů
Podle § 5 je Obec původcem a vlastníkem odpadu od okamžiku, kdy osoba
odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému.
Obec je povinna přebrat veškerý KO od nepodnikajících fyzických osob. Obec
je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to
alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu,
jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu. Sklo, plasty a kovy lze
sbírat společně, pokud to neohrozí recyklaci.
Obec je povinna zajistit oddělené soustřeďování recyklovatelných složek KO
a to v rozsahu: 2025 - 60 %, 2030 - 65 % a 2035 - 70 % z celkové produkce KO.
Obec může nastavit obecní systém odpadového hospodářství ke splnění
povinností plynoucích ze zákona. Obec může tento systém nastavit obecně
závaznou vyhláškou (OZV). Obec již nemá povinnost stanovit systém v OZV,
nicméně se obecně doporučuje, aby obce i nadále používaly OZV jako
u předchozí právní úpravy.
Každý je povinen dle § 61 odpad nebo movitou věc, které předává do obecního
systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro
daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem a obecně
závaznou vyhláškou obce (pokud ji obec vydá).
V okamžiku, kdy osoby zapojené do obecního systému odloží odpad nebo
movitou věc (kromě výrobků ve zpětném odběru) na místo určené obcí, obec se
stává vlastníkem odpadu a movité věci.

ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ
V zákoně je stanoven v § 40 zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku:
Provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat odpady, jejichž
výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg, které překračují limitní hodnotu
parametru biologické stability AT4 které je za stávajícího stavu vědeckého
a technického pokroku možné účelně recyklovat. Zákaz se vztahuje také na
doposud skládkované komunální odpady, jejichž výhřevnost se pohybuje mezi
8-11 MJ/kg.

SKLÁDKOVACÍ POPLATEK
Evidence odpadů a ohlašovací povinnost
Obec má povinnost stejně jako ostatní původci odpadů vést průběžnou evidenci
odpadů. Způsob, rozsah a četnost vedení záznamů je stanoven ve vyhlášce č.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. U obcí se obvykle považuje
za dostatečnou četnost měsíční záznam provedených sběrů a svozů odpadů
a dalšího nakládání s nimi. Obec vede průběžnou evidenci v r. 2021 a v r. 2022
dle původní vyhlášky č. 383/2001 Sb.

KONTROLNÍ ČINNOST OBCÍ
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede a zpracovává evidenci jím
vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona, kontroluje, jak jsou
dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech
oblastech působnosti tohoto zákona, může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo
poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního
prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení
určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby; může
zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce
odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou
k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé
v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
nebo zdraví lidí, a vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům
podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství.
Obecní úřad kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají
obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda
nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto
zákonem, a mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu
s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu
podle tohoto zákona.

INFORMACE OBČANŮM ŘÍMOVA
O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2021
V Římově probíhá svoz komunálního odpadu (popelnic) v období 1. května –
30. září v intervalu 1x za 14 dní a v období 1. října – 30. dubna v intervalu 1x za
týden. Do popelnic by měl být ukládán odpad, který nelze vytřídit do barevných
kontejnerů a neměl by zde být ukládán ani např. písek, štěrk, drť apod.materiál
V roce 2021 bylo na skládku v Petrůvkách svezeno celkem 68,783 t odpadu, za
který obec uhradila Kč 198.649,51.
15. května 2021 a 13. listopadu 2021 proběhl v Římově mobilní svoz
nebezpečného odpadu (zbytky barev+znečištěné obaly, zářivky, vyřazené
el.zařízení, velký elektroodpad…), náklady obce činily celkem Kč 8.216,38.
Každá nemovitost, ve které je nahlášen alespoň jeden občan k trvalému pobytu,
má vystavenu kartu ESKO-T, se kterou je možné uložit na 15 sběrných dvorech
v okrese Třebíč různé druhy odpadů a prvky zpětného odběru. Karta musí být
používána na odpad, který pochází z Římova, v případě, že by někdo z občanů
kartu použil na uložení odpadu, který vznikl na území jiné obce, platí poplatek za
uložení obec Římov.
V r.2021 bylo na sběrné dvory uloženo od občanů Římova 6,286 t odpadu,
2x byl v obci proveden svoz objemného odpadu (3,61 t) + celoroční svoz
tříděného odpadu (plast, sklo, papír, drobný kovový odpad), vše v celkové
hodnotě Kč 90.341,35.
V katastru obce se nachází 3 sběrná místa na tříděný odpad (10 kontejnerů na
plastový odpad, 3 kontejnery na bílé sklo, 6 kontejnerů na barevné sklo,
7 kontejnerů na papírový odpad a 1 kontejner na drobný kovový odpad), 3 sběrná
místa s kontejnery na bioodpad, 1 sběrné místo s kontejnerem na kovový odpad
a 1 sběrné místo s kontejnerem na textil.
Způsob úhrady za služby v odpadovém hospodářství (obec-svozová firma) –
částka za 1 tunu komunálního odpadu Kč 1.095,– - (bez DPH).
Cena jedné tuny za odstranění na skládce včetně rekultivačního
a skládkovacího poplatku:
Směsný komunální odpad
Kč 1.184,– (vč.DPH)
Objemný odpad		
Kč 1.295,– (vč.DPH).

VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH –
ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ V ROCE 2021
Takto jsme pojali další školní rok a téma jsme zvolili tak, aby dětem bylo
co nejbližší: „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Tak se jmenoval
školní vzdělávací program pro školní rok 2020/2021. Motivací pro děti byla
zvířátka, která je provázela v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jela do světa,
pomocí vláčku otevírala dětem pomyslná vrátka a seznamovala je s jednotlivými
pohybovými i rozumovými činnostmi. V rámci těchto činností se děti snažily
zvládnout jednotlivé úkoly. Přínosem pro děti bylo, že dané činnosti plnily
v kolektivu vrstevníků a tak, že se celá skupina mohla navzájem motivovat
a ovlivňovat.
Ani rok 2021 nepřál příliš akcím, ale myslím, že „školkové“ děti nezůstaly
ničím ochuzené – ve školce proběhl karneval, oslavy narozenin, pálení
čarodějnic, focení, oslava dne dětí, výlet na dopravní hřiště, výlet do ekocentra
Baliny, pohádková cesta v Třebíči, loučení s předškoláky a spaní ve školce a další
akce. V červnu jsme přivítali nové občánky obce v KD. Bohužel v prosinci
u vánočního stromu, kde se s vámi tak rádi setkáváme, jsme vystupovat nemohli.
Ani nám se nevyhnula od 1.3 do 12. 4. 2021 distanční výuka pro předškolní
děti. Tímto děkuji rodičům i pedagogům za její zvládnutí.
V roce 2021 jsme stále ve stejném pracovním složení: ředitelka Jana Báňová,
učitelky Miroslava Bílková a Romana Weidenthalerová a školnice a pracovnice
obchodního provozu Jana Krejčová.
Od 1. 9. 2021 opět spolupracujeme se ZŠ a MŠ Čáslavice a předškolní děti
mohou navštěvovat „Miniškoličku“, kde se seznamují s prostředím školy,
s pedagogy a s úkoly, které je mají na školu připravit. Tento proces přípravy na
školu je pro děti velmi důležitý.

31. 8. 2021 odešly do školy 4 děti. Jeden chlapec navštěvuje ZŠ v Rokytnici
nad Rokytnou, ostatní děti (1 chlapec a 2 dívky) odešly do ZŠ Čáslavice. 2 děti
ze 6 předškoláků nám zůstaly ve školce s odloženou školní docházkou.
K 1. 9. 2021 jsme přijali 4 děti: 3 chlapce a 1 dívku. Stále přijímáme děti
i z okolních vesnic. Zápis probíhá vždy v květnu. Bohužel však po kontrole
z hygieny musíme počet dětí v naší mateřské škole v dalším školním roce snížit
z 20 na 18 dětí a z ložnice udělat hernu. Školka je na m2 a počet dětí co máme,
malá. Ve školce nejsou možné stavební úpravy, proto dochází nyní jen k malým
změnám – objednali jsme nová, duralová, odlehčená lehátka, která se dají
skládat na sebe a také jsme zadali výrobu nových poliček na ukládání hraček
a didaktických pomůcek, které budou sloužit, když z ložnice složením lehátek
vznikne herna…
Velmi děkujeme obci, zastupitelům a rodičům za příkladnou spolupráci
a prosíme o přízeň i v roce 2022.

Jana Báňová, ředitelka MŠ Římov

ZPRÁVA Z KNIHOVNY
I když rok 2021 nebyl tolik omezen protikovidovými opatřeními, přesto opět
došlo k menší návštěvnosti knihovny.
Celkem bylo registrováno 24 čtenářů, z toho 4 mladší 15 let. Knihovnu
navštívilo 178 návštěvníků, kteří si zapůjčili celkem 585 knih.
Z toho 547 titulů krásné literatury pro dospělé, 9 titulů krásné literatury pro děti
a 29 titulů literatury naučné.
Výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč proběhl v tomto roce 2x a do naší
knihovny bylo zapůjčeno 180 knih všech žánrů.
I letos přispěl Obecní úřad částkou 3200,- Kč na nákup nových knih. Do
našeho knižního fondu tedy přibylo 29 titulů a celkem má náš fond 1625 knih. Je
tedy opravdu z čeho vybírat, a proto jestli budete mít čas a chuť, navštivte naši
knihovnu. Výpůjční doba je každé pondělí od 15.00 do 17.00 hodin. Budu se na
Vás těšit.

Knihovnice Dana Dvořáčková

SDH ŘÍMOV

• 7. května v čase 0:08 h po půlnoci, vypukl požár dřevěného přístřešku
v rekreačním zařízení Březová. Naše jednotka vyjela v počtu 7 lidí s okolními
jednotkami z Čáslavic, Rokytnice nad Rokytnou a HZS Třebíč.
• 7. května jsme pogratulovali našemu dlouholetému a stále aktivnímu členovi
panu Vladimíru Nedvědickému k 65. narozeninám.
• 23. července se soutěžní družstvo zúčastnilo noční soutěže v Častohosticích
s půjčenou mašinou o obsahu PS 2,2 L, kdy v čase 16vteřin byla voda na terčích,
ale za spadlou proudnici bylo N.
• 24. července hasiči z Rokytnice nad Rokytnou oslavili 135 let od založení
sboru, kde se naše soutěžní družstvo umístilo na pěkném 2.místě z 12 týmů
• 24. července jsme pogratulovali našemu dlouholetému členovi panu Jiřímu
Saturkovi k 75. narozeninám.
• 13. srpna proběhla noční soutěž Mikulovice u Znojma, kde naše soutěžní
družstvo skončilo na 13. místě z 30 týmů.
• 21. srpna jsme byli pozváni na 85. Výročí založení sboru v Příložanech, kde
jsme se zúčastnili průvodu obcí a následně ukázky naší techniky.
4. září proběhlo v Čáslavicích při příležitosti 125. Výročí založení sboru
slavnostní otevření a svěcení nové hasičárny s novým dopravním automobilem
Ford.
• 4. září naše závodní družstvo se zúčastnilo nočních závodů v Jaroměřicích
nad Rokytnou, kde s naší mašinou PS 12 skončili na 14.místě z 27. týmů a udělali
svůj nový časový REKORD 19:41
• 10. září proběhly noční závody v Jemnici, kde bohužel jsme nedokončili,
béčkař nestihl dopojit hadice.
11. září byla další soutěž v Krasonicích, kde soutěžní družstvo obsadilo
12. místo
• 19. září zástupci naší zásahové jednotky uctili památku za 2 hasiče JSDHO
Koryčany, kteří zesnuli při výbuchu rodinného domu v Koryčanech.

• 2. října proběhla v Čáslavicích okrsková soutěž, kde se od nás zúčastnilo
pouze jedno mladé soutěžní družstvo, které ve své kategorii Muži bez omezení
nenašlo své přemožitele a skončilo na krásném 1. místě
Sestava výherního družstva ve složení: koš – David Eliáš, savice – Mirek
Durda, mašina – Tomáš Obůrka, béčka – David Mach, rozdělovač – Jirka Špaček,
pravý proud – Martin Hobza, levý proud – Michal Dvorský
• 3. října se konalo v Budkově shromáždění představitelů sborů dobrovolných
hasičů okresu Třebíč
• 13. listopadu jsme pořádali tradiční pouťovou taneční zábavu se skupinou
BENEFIT. Tuto akci pořádají Římovští hasiči již řadu let jako hlavní zdroj
k získání finančních prostředků na naši činnost.
Na úplný závěr bychom rádi poděkovali všem hasičkám a hasičům za jejich
práci, manželům a manželkám hasičů za toleranci a trpělivost, bez které bychom
se této práci mohli jen těžko věnovat. Velké poděkování patří za spolupráci
a podporu také obecnímu úřadu. Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce, hodně síly, elánu a chuti do další práce.

Tomáš Obůrka,

velitel SDH Římov

ZPRÁVA O ČINNOSTI SK ŘÍMOV ZA ROK 2021

Tabulka sezóny 2021/2022 po odehrání podzimní části, SK Římov „A“ – I. třída

Tabulka sezóny 2021/2022 po odehrání podzimní části, SK Římov „B“ – III. třída

Tabulka sezóny 2021/2022 po odehrání podzimní části, SK Římov „C“ – IV. třída

Pandemie virové choroby covid-19 znamenala vynechání celé sezóny
2020/2021. Nad sezónou 2021/2022 visel otazník, vedení svazu ale nakonec
rozhodlo, že je možné zápasy odehrát za dodržování všech opatření ohledně
covid-19 schválených vládou ČR. SK Římov se tak mohl po roční pauze těšit
a připravovat na novou sezónu.
Umístění jednotlivých družstev po odehrání podzimní části je vidět
v přiložených tabulkách. SK Římov „A“ hraje nejvyšší okresní soutěž - I. třídu,
SK Římov „B“ hraje III. třídu a SK Římov „C“ hraje IV. třídu.
Základní sestava SK Římov „A“ je: Rostislav Novák, Josef Stručovský, Ivan
Piálek ml. a Pavel Dufek, kterému bohužel zranění nedovolilo zasáhnout ani do
jednoho zápasu. Celý SK mu přeje brzké uzdravení a pevně věříme, že do jarní
části již nastoupí. Pavla během sezóny nahrazoval Aleš Diviš, Lukáš Stručovský
a Alena Stručovská.
Za SK Římov „B“ nastupují Michal Obůrka, Aleš Diviš, Radim Otáhal, Ondřej
Otáhal, Lukáš Stručovský a Martin Nahodil.
Za SK Římov „C“ nastupují Martin Nahodil, Lukáš Stručovský, Alena
Stručovská, Karel Milostný st., Stanislav Hobza a nové mladé posily Kryštof
Nahodil a Martin Nahodil ml., pro které je to první sezóna. Oběma přejeme hodně
štěstí a úspěchů v jarní části a v nadcházejících sezónách.
Kvůli vládním nařízením se v roce 2021 nekonal tradiční vánoční turnaj ve
stolním tenise. Pokud to situace dovolí, je turnaj naplánován na jarní měsíce
v roce 2022.

Ondřej Otáhal

TRADIČNÍ TURNAJ V NOHEJBALE
Dne 11. září 2021 se konal tradiční turnaj v nohejbalu trojic na Oranžovém
hřišti. Byl to již 14. ročník a hráči se již tradičně rozlosovali do jednotlivých
družstev. Obhájci loňského ročníku se bohužel nemohli dostavit v kompletním
složení, a tak byli zařazeni do losu s ostatními hráči. Letošního ročníku se
zúčastnilo rekordních 28 hráčů, kteří se rozlosovali do devíti týmů a dvou skupin.
V obou skupinách se hrálo systémem každý s každým. Po odehrání základních
skupin následovalo klasické play-off, ze kterého vítězně vyšlo družstvo MMA.
Byl to jeden z nejpovedenějších turnajů za poslední roky, o čemž svědčilo
nadšení všech zúčastněných hráčů. Hrálo se ve velké pohodě a skvělé atmosféře.
Velké díky tak patří všem sponzorům a organizátorům, kteří umožnili tento turnaj.
Odměnou pro ně byla rekordní účast a ukázka toho, jak je tento turnaj oblíbený
a láká i nové hráče. Organizátoři tak děkují všem zúčastněným, jak hráčům, tak
divákům a už teď plánují a těší se na další ročník.
Konečné pořadí:
1. místo – Miroslav Ježek, Michal Příhoda, Aleš Vacek
2. místo – Rostislav Hrdý, Josef Dunda, Martin Zeman
3. místo – Ondřej Jeleček, Petr Chalupník, Jaroslav Kurtin
4. místo – Ivan Piálek, Marek Žampa, Aleš Diviš
5. místo – Michal Svoboda, David Nahodil, Petr Hrobský
6. místo – Zbyněk Rosa, Miroslav Otáhal, Tomáš Pokorný
7. místo – Jan Denner, František R., Martin Nahodil
8. místo – Ondřej Otáhal, Radim Baloun, Vladimír Steinochr, Tomáš Vošmera
9. místo – Milan Benda, David Krotký, Tomáš Jelínek

Ondřej Otáhal

HC ŘÍMOV

Hokejový tým HC Římov vstoupil čtvrtým rokem do sezony 2020/2021
v Moravských Budějovicích. Po příchodu nového vedení městské ligy, nás čekala
sezona plná změn. Největší změnou, bylo rozdělení týmů do dvou skupin oproti
minulým třem skupinám a přejmenování ligy na MĚSTSKÁ HOBBY LIGA
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE. Bohužel kvůli přísným koronavirovým opatřením
a zákazu amatérského hokeje, odehrál náš tým v této sezoně první a zároveň
poslední zápas. Naštěstí v tomto roce přálo mrazivé počasí, a tak si hráči mohli
alespoň symbolicky zahrát na zamrzlém rybníku Nová závlaha. Pátá sezona
2021/2022 začala pro HC Římov dne 30. 9. 2021 prvním zápasem proti HC
Medvědi. Nově tabulka Hobby ligy čítala 16. týmů, a proto se hrála základní část
jednokolově. HC Římov v základní části odehrál všech 15. zápasů a umístil se
na celkovém 9. místě s 21 body. Nyní náš tým čeká nadstavbová část o celkové
umístění. Za HC Římov bych chtěl poděkovat všem hráčům, fanouškům,
sponzorům a popřát jim pevné zdraví a vše dobré.

Za HC Římov, Radim Baloun

POHYB OBYVATEL V OBCI V ROCE 2021:
Počet obyvatel k 31. 12. 2021: 439, z toho 213 mužů a 226 žen.
Průměrný věk: 42,43 let.
Do Římova se k trvalému pobytu přihlásili
2 občané, z trvalého pobytu
bylo odhlášeno 6 občanů.

Narozené děti v r. 2021:
Chromý Adam		 26. 2. 2021
Piálek Samuel a Sebastián		 12. 4. 2021
Venderová Freya		 18. 4. 2021
Wild Ella		 14. 6. 2021
Novotná Stella		 2. 8. 2021
Kubrtová Šárka		 18. 8. 2021
Moták Jonáš		21. 10. 2021
Vávra František		11. 11. 2021

Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov
Římov

128
24
118
106
115
81
146
120

Sňatek uzavřeli:
1. 5. 2021 Aneta Pokorná, Římov 115 a Petr Novotný, Rokytnice nad Rokytnou
28. 8. 2021 Aneta Dvořáčková, Římov 95 a Radek Neumann, Římov 91
9. 10. 2021 Anna Nováková, Římov 138 a Lukáš Hakl, Rokytnice nad Rokytnou
V roce 2021 zemřeli:
Marie Čurdová		1. 6. 2021		Římov 6		ve věku 75 let
Růžena Ryglová		15. 10. 2021		Římov 102		ve věku 91 let
František Hanzal		12. 11. 2021		Římov 69		ve věku 87 let

V CIHELNĚ ZROZENÝ
PŘÍTEL LEOŠE JANÁČKA

VÍSKY (pch) – Jsou vojáci, kteří prošli peklem první světové války a když
se vrátili domů, staly se významnými osobnostmi, ovšem ve zcela jiném
oboru než vojenství. Mezi ně patří i František Bobek, rodák z Vísek, které
jsou součástí Římova.
František Bobek se narodil na Vískách v cihelně 26. března 1882. Jeho otcem
byl cihlář Jan Bobek a jeho otcem cihlář Jakub Bobek a matkou Anna, rozená
Pevná. Františkovou matkou byla Janova žena Marie, dcera domkáře Matěje
Hrušky z Valdorfu (dnes Lesná).
Obecnou školu vychodil v nedalekých Čáslavicích a pak studoval na gymnáziu
v Třebíči, a poté na učitelském ústavu v Poličce. První místo získal ve škole
v Zubří na Valašsku, posléze učil v Rokytnici u Vsetína, Valašské Bystřici,
Břeclavi, Vnorovech a Nenkovicích.
Přišla ovšem válka a František rukoval ke svému 81. pěšímu pluku do Jihlavy.
U Plešna byl přesně na Štědrý den roku 1914 raněn. Po vyléčení se vrátil zpátky
na frontu a 2. dubna 1915 padl u Radvaně do ruského zajetí. Skončil v zajateckém
táboře Malá Vyšera u Novgorodu.

Krátce po bitvě u Zborova, 21. července 1917, se přihlásil do československých
legií. Zařazen byl k 1. záložnímu praporu. Později měl být ve svazku 1. a 3.
střeleckého pluku. Dne 26. května 1919 byl demobilizován a odešel na Volyň
zakládat české školy. Domů se vrátil v roce 1921 a usadil se v Šanově, odešel

do Rudlic a zakotvil v Horním Újezdě, kde se v roce 1924 stal řídícím učitelem
a kronikářem obce. Z Ruska si přivezl i manželku Libuši, rozenou Václavíkovou,
jejíž rodiče se na Volyni vystěhovali z Krabčic u Řípu někdy kolem roku 1900.
V Horním Újezdě se jim narodila dcera Libuše.
V roce 1929 odešel do důchodu a usadil se ve Znojmě. Po zabrání Sudet
odešel do Brna, ale v roce 1946 se opět vrátil do Znojma. Na Štědrý den roku
1949 zatkla StB jeho zetě Jaroslava Hladíka. V roce 1950 se nuceně odstěhoval
do Mašovic a v roce 1952 do Lechovic (i tady byl kronikářem). V Lechovicích
10. února 1959 zemřel a pohřben byl ve Znojmě.
A čím se proslavil? Věnoval se národopisu, a to především Valašsku. Vydal
sbírku pohádek a pověstí z Valašska a připravil i rozsáhlou monografii o Valašské
Bystřici, kterou bohužel nedokončil. Publikoval v řadě časopisů, jako například
Niva, Opavský týdeník, Ozvěna apod. Často psal pod pseudonymem Franta
Sádecký, čímž se odkazoval na hrad Sádek vypínající se nad jeho rodištěm.
Mezi jeho přátele patřili mimo jiné i básník Petr Bezruč, spisovatel Jaroslav
Hašek, skladatel Leoš Janáček nebo malíři Roman Havelka a Jožka Úprka.
Znám byl také tím, že i za dob komunistické vlády chodil na jednání s úřady
v legionářské uniformě.
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