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Vážení spoluobčané, 

 
Rok 2012 je minulostí a uvnitř tohoto zpravodaje se dozvíte informace o tom, 

co vše se v loňském roce v Římově událo i to, co se chystá na rok 2013. Největší akcí 

bude zcela jistě začátek projektu „Vodovod Rokytnicko“, který se nestihl zahájit již 

v r. 2012. Více informací získáte v rozsáhlém článku věnovaném této investiční akci. 

Rok 2012 také rozhodl o navýšení daňových příjmů především pro menší 

obce, u Římova by se mohlo jednat, v případě příznivého výběru daní, až o 750 tis. Kč 

ročně. Naopak dochází ke zrušení řady dotačních titulů, tím pádem i ke snížení 

administrativy a byrokracie, kterou jsou obce, navzdory slibům, zahlcovány.  

Čím dál větší důraz se klade na odpadové hospodářství. V tomto roce se 

podařilo zajistit s pomocí 90% dotace nákladní automobil s kontejnery na svoz 

bioodpadu a do každé domácnosti kompostér zdarma. Dále byly pořízeny další 

kontejnery na plasty a papír, kde dochází k nárůstu uloženého odpadu a na obecním 

úřadě byl instalován box na drobný elektroodpad. V průběhu roku (vždy na jaře a na 

podzim) se uskutečňuje 2x svoz nebezpečného odpadu a 2x svoz objemného odpadu.  

I když jsou přímo v Římově všechny možnosti uložení odpadů, stále se 

bohužel stává to, že jsou v některých domácnostech spalovány plasty, gumy aj. odpad, 

který způsobuje stav, že se v obci, v blízkosti těchto domácností nedá dýchat. Tímto 

bych chtěl apelovat na to, abychom k sobě byli ohleduplní a udržovali si v naší obci 

pořádek a čistý vzduch. 

Rok 2012 byl rokem úspěšným v získávání dotací. Podařilo se obdržet dotace 

na separaci svozu bioodpadů ve výši 2,021 tis. Kč, Oranžové hřiště 1 mil. Kč, 

rekonstrukci uhelny na sportovní zázemí 107 tis. Kč a technické vybavení na akce 

v Římově 86 tis. Kč. I zde platí, že se možnosti dotačních titulů snižují a čas ukáže, 

kolik finančních prostředků bude uvolněno v dalším období, jestli se bude jednat o 

dotace nebo spíše zvýhodněné úvěry, příp. příspěvky na úroky a především jaké 

budou možnosti využití. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří svým dílem přispěli k tomu, 

že je Římov pěknou a klidnou vesnicí, kde se nám dobře žije. Zastupitelstvo obce se 

snaží využívat prostředky na to, aby tomu tak bylo i nadále. Samozřejmě se někdy 

nepodaří udělat vše podle představ, ale snad je každoročně vidět kus vykonané práce. 

K tomu je potřeba i pomoc, rada, doporučení, ale i kritika ze strany občanů, uvítáme 

proto každý nápad, informaci, co by se dalo uskutečnit, zlepšit, vybudovat nebo v obci 

zavést, instalovat. 

 

Vážení přátelé, do roku 2013 Vám přeji zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho 

soukromých i pracovních úspěchů 

 

 
 Rostislav Novák 

starosta obce 

 



 

 

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva obce Římov 

v roce 2012 

3.února 2012 

 

- inf. o daru od firmy ESKO-T – plastové obrubníky do zahrady mateřské školy; 

- inf. o podání žádosti o dotaci z POV Kraje Vysočina na přestavbu bývalé uhelny na 

sportovní zázemí k víceúčelovému hřišti a budoucí posilovně; 

- inf. o podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ-Oranžové hřiště na instalaci umělého 

povrchu na stávajícím asfaltovém víceúčelovém hřišti; 

- inf. o podpisu smlouvy na instalaci sběrného boxu na drobný elektroodpad s firmou 

Asekol; 

- inf. o podpisu kupní smlouvy s firmou Agro Trnava na dodávku kontejnerového 

nákladního automobilu AVIA, 4 kontejnerů a 125 ks kompostérů; 

-  inf. o zařazení drobných sakrálních staveb (5 křížků a Boží muka) do majetku obce; 

-  schválení záměru prodeje pozemku p. č. 182/15; 

- schválení koupě pozemků p. č. 751/6, 751/7, 751/8, 751/9; 

- schválení podání žádosti o dotaci z MMR na obnovu drobných sakrálních staveb 

v katastru obce (dotace později neschválena); 

- schválení navýšení ceny za svoz komunálního odpadu p. Petru Ferklovi ze 180,-

Kč/osobu na 200,-Kč/osobu; 

- veřejnoprávní kontrola v MŠ Římov; 

- schválení podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR ve výši Kč 400.000,-- na 

rekonstrukci asfaltového víceúčelového hřiště; 

 

5. března 2012 

 

- inf. o neschválení dotace na opravu lesních cest ze SZIF; 

- inf. o nepodání žádosti o dotaci na zateplení víceúčelové budovy z OPŽP z důvodu 

výpočtu vysokého podílu obce (70%); 

- inf. o finančním příspěvku Svazu tělesně postižených Třebíč ve výši 1.000,- Kč; 

- schválení prodeje pozemku p. č. 674/1 firmě Outdoor Aliance s.r.o., Stará Ves, 

pozemku p. č. 182/15 Lence a Martinovi Michalčíkovým; 

- schválení vyrovnaného rozpočtu na r. 2012 ve výši 4,000 mil. Kč; 

- schválení záruky ve výši Kč 1,228.235,-- ke Smlouvě o úvěru na financování 

výstavby rozhledny na Mařence (ČS, a.s.), čtvrtletního příspěvku ve výši Kč 

32.214,- a uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou 

- schválení zhotovitelů akce „Rekonstrukce uhelny na sportovní zázemí“; 

- schválení komise pro výběr nejvýhodnější nabídky dodavatele rekonstrukce 

víceúčelového hřiště; 



 

 

- schválení pokračování jednání týkající se možnosti obdržení dotace v rámci 

programu OPŽP – protipovodňová opatření prostřednictvím Města Třebíč (následně 

jednání ukončeno, akce nerealizována); 

- schválení zakoupení a vyvěšení moravské vlajky; 

 

6. dubna 2012 

 

- inf. o akci Čistá Vysočina 2012 – úklid okolí silnic v k. ú. Římov zastupitelstvem 

obce; 

- inf. o divadelním představení Bezchibi Brtnice Hrobka s vyhlídkou (35 diváků); 

- inf. o prováděných vrtech u cesty na Dašov; 

- inf. o probíhajících pracích v rámci POV 2012 – rekonstrukce uhelny na klubovnu a 

sociální zázemí; 

- inf. o auditu hospodaření obce Krajem Vysočina s výsledkem – bez závad; 

- inf. o podpisu kupních smluv na pozemky; 

- inf. o dodávce nákladního automobilu Avia vč. 4 ks kontejnerů a 125 ks kompostérů 

29. - 30. 3. 2012 a kontrole ze SFŽP 10. 4. 2012; 

- inf. o zaměření lesní cesty v „Obecníku“; 

- inf. o odstranění náletových dřevin u cesty z Vísek k soše sv. Floriána, které provedl 

Roman Navrátil z Vísek; 

- inf. o podpisu Smlouvy o dílo MPM s firmou Lavimont Brno na realizaci výstavby 

rozhledny na Mařence; 

- inf. o soutěži „Zlatá jeřabina 2012“ – přihlášena obnova sochy sv. Jana 

Nepomuckého; 

- inf. o obdrženém znaleckém posudku k pozemkům, které jsou předmětem soudního 

sporu s p. Josefem Radkovským; 

- schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP; 

- schválení podání žádosti o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku na Kraj 

Vysočina (dotace následně neobdržena); 

- schválení podání žádosti o dotaci na zakoupení mobilního technického vybavení na 

pořádání společenských akcí (2 ks party stanů, 15 ks pivních setů, výčepní zařízení) 

– dotace následně schválena; 

- inf. o obdržení schválení žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 600 tis. Kč na 

umělý povrch na víceúčelovém hřišti; 

- schválení veřejnoprávní kontroly v MŠ Římov; 

- schválení záměru pronájmu 2 garážových stání; 

- schválení záměru prodeje pozemků v areálu ZOD Čáslavice, středisku Římov; 

- schválení záměru dlouhodobého pronájmu pozemků; 

 

4. května 2012 

 

- inf. o navýšení příjmů obce z hazardu (cca 16 tis. Kč ročně) vč. doporučení použití 

na sportovní účely; 



 

 

- inf. o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2012; 

- inf. o zpravodajství České televize v Římově 2. 5. 2012; 

- schválení pronájmu 2 garážových stání A. Divišovi a J. Jeřábkovi na dobu neurčitou; 

- schválení pronájmu pozemků p.č.676/1 a p.č.675/3 firmě Outdoor Aliance s.r.o; 

- schválení výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011 a závěrečného účtu za 

r.2011, který provedl odbor kontroly Kraje Vysočina; 

- schválení úpravy rozpočtu; 

- schválení přidělení zakázky „Rekonstrukce asfaltového víceúčelového hřiště“ firmě 

TOMIreko s.r.o., Třebíč, která předložila nejvýhodnější nabídku; 

- schválení oslovení peněžních ústavů na uložení finančních prostředků 2,5 mil. Kč na 

12 měsíců; 

- inf. o daru 1 ks LED veřejného osvětlení od firmy MODUS Třebíč; 

 

15. června 2012 

 

-  inf. o průběhu oslav dětského dne; 

- inf. o návštěvě hodnotící komise Vesnice roku 19. 6. 2012; 

-  inf. o sbírce MPM na rozvoj turistiky – rozhledna Mařenka; 

- inf. o dodání 2 ks kontejnerů na plasty v Římově, 2 ks kontejnerů na plasty a 2 ks na 

papír do RS Březová v květnu 2012; 

- inf. o obdržení dotace z MMR na rekonstrukci víceúčelového hřiště ve výši Kč 

400.000,-- 

-  schválení prodeje pozemků st.216/1, p. č. 408/1 ZOD Čáslavice; 

- schválení dodavatele na akci Parkování u obecního úřadu Římov“, nejvýhodnější 

nabídku předložil Karel Fojtl, Římov; 

- schválení úpravy rozpočtu v červnu 2012; 

- schválení uložení finančních prostředků 2,5 mil. Kč na 12 měsíců u J@T Banky; 

- schválení Smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu - EON; 

-  neschválení nabídky firmy EON na fixaci elektrické energie Obec 36; 

- neschválení nabídky firmy Enviom servis s.r.o. na projekt varovného 

protipovodňového systému; 

 

17.srpna 2012 

 

- inf. o divadelním představení Divadla Klauniky Brno 27. 10. 2012 Don Quijote de la 

Ancha; 

-  inf. o novele RUD – navýšení daňových příjmů cca 750 tis. Kč; 

-  inf. o humanitární sbírce pro Diakonii Broumov 20. 8. a 22. 8. 2012 v KD Římov; 

-  inf. o dokončení a převzetí Oranžového hřiště 10. 8. 2012 a slavnostním otevření 

9.9.2012; 

- inf. o dokončení a převzetí parkoviště před obecním úřadem 15. 8. 2012; 

-  inf. o projektu a plánu výstavby srubového penzionu v RS Březová; 

- inf. o uzavírce silnice Veverka-Štěměchy a objížďce přes Římov 10. 9. - 30. 9. 2012; 



 

 

-  schválení změny č. 1 Územního plánu Římov; 

-  schválení úpravy rozpočtu v červenci a srpnu 2012; 

- schválení pronájmu sportovního zázemí pro občany Římova ve výši Kč 300,-/číslo 

popisné, pro ostatní Kč 80,-/hod.; 

-  schválení provedení zabezpečení víceúčelové budovy (OÚ a MŠ) firmou Alarmtec 

s.r.o. Římov, která předložila nejvýhodnější nabídku; 

- neschválení podání žádosti o dotaci na opravu lesních cest z Programu rozvoje 

venkova SZIF; 

- schválení záměru pronájmu pozemku p. č. 437/1 od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 za 

podmínek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; 

 

1. listopadu 2012 

 

- inf. o vyúčtování dotací z POV Kraje Vysočina, POV MMR a Nadace ČEZ; 

- inf. o soudním jednání o určení vlastnictví k rybníku Nová závlaha 22. 11. 2012; 

-  inf. o sbírce na výstavbu rozhledny na Mařence; 

-  schválení zhotovitele změny č. 1 Územního plánu Římov – nejvýhodnější nabídku 

předložil ing. Ladislav Brožek z Brna; 

- schválení úpravy rozpočtu za srpen, září 2012; 

-  schválení pronájmu pozemku p. č. 437/1 M. Balounovi na dobu 2 let; 

- záměr prodeje pozemku p. č. 845/3 a vyhotovení geometrického plánu na rozdělení 

pozemku p. č.597/4; 

-  vyjádření nesouhlasu s navýšením podílu na 19,997 tis. Kč při akci „Vodovod 

Rokytnicko“ a zachováním původní výše max. 10,029 tis. Kč; 

-  schválení fixace elektrické energie Jistota na r. 2013; 

- schválení 3 dodavatelů mobilního technického vybavení pro pořádání společenských 

akcí dle nejvýhodnější nabídky; 

-  schválení Obecně závazné vyhlášky – místní poplatek za svoz komunálního odpadu, 

navýšení ze 420,-Kč na 450,- Kč/občana od r. 2013; 

-  schválení příspěvku na opravu kostela v Čáslavicích ve výši Kč 30.000,--; 

 

20. prosince 2012 

 

- inf. o podpisu kupní smlouvy 24. 10. 2012 se ZOD Čáslavice na prodej pozemků p. 

č. st. 216/1 a p. č. 408/11; 

- inf. o soudním jednání 22. 11. 2012 týkající se rybníku Nová závlaha a zrušení 

soudního jednání téhož dne týkající se sporu p. Josefa Radkovského; 

- inf. o vyúčtování dotace z MAS Podhorácko vč. kontroly SZIF 17. 1. 2013 a dodání 

party stanů, pivních setů a výčepního zařízení; 

- inf. o valné hromadě Sdružení obcí pro plynofikaci 12.12.2012 a prodeji středotlaku 

za kupní cenu 17.592.000,--; 

- inf. o těžbě v obecním lese za r. 2012 – 205 m3, příjmy z těžby v lese 230.400,- Kč, 

zalesněno 1300 ks smrku, 1000 ks borovice, 450 ks jedle a 150 ks buku; 



 

 

- inf. o jednání MPM 13. 12. 2012 na OÚ Rokytnice; 

- inf. o tříkrálové sbírce v Římově 5. 1. 2013 a žádosti o finanční příspěvek Charity 

Třebíč (zamítnuto); 

- inf. o navýšení RUD o cca 750 tis. Kč pro rok 2013, zrušení poplatku za dojíždějící 

žáky (cca 200 tis. Kč/rok) a snížení počtu dotačních titulů; 

- schválení úpravy rozpočtu za říjen, listopad 2012; 

- schválení pravidla rozpočtového provizoria; 

- schválení prodeje pozemku p. č. 845/3; 

- seznámení s informacemi o akci „Vodovod Rokytnicko“ vč. schůzky 3. 1. 2013 na 

VAK Třebíč; 

- schválení inventarizační komise a směrnice o reálné hodnotě; 

- schválení realizace akce přestavby kotelny na posilovnu s dotací z Kraje Vysočina 

POV 2013 a podání žádosti o dotaci; 

- schválení dodatku ke zřizovací listině MŠ Římov; 

- schválení koupě pozemku p. č. 152/7; 

- schválení navýšení ročního poplatku (vždy za kalendářní rok 1.1. - 31. 12.) za 

posilovnu – Kč 200,-/místní občané, Kč 400,-/ostatní; 

- schválení pronájmu sportovního zázemí a posilovny pro sportovní oddíly v případě 

zájmu; 

- inf. ESKO-T o novém systému evidence návštěvníků na sběrných dvorech; 

 

 

Místní knihovna Římov 
 

 V lednu 2012 provedly pracovnice Městské knihovny Třebíč celkovou revizi 

knih římovské knihovny. Zároveň zaevidovaly všechny zbývající knihy do 

počítačového programu REKS, takže v letošním roce započalo půjčování knih pomocí 

tohoto programu. Z důvodů opotřebování nebo stáří knih bylo z fondu vyřazeno 

celkem 495 knih. Z obecního rozpočtu bylo následně zakoupeno 42 nových titulů. K 

31. 12. 2012 je v naší knihovně 1931 knih, z toho 1186 titulů pro dospělé čtenáře, 418 

pro mládež a 327 knih naučných.      

 V roce 2012 bylo zaregistrováno celkem 40 čtenářů, z toho 27 dospělých a 13 

dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 463 návštěvníků. V rámci akce Březen - měsíc 

knihy do knihovny zamířily také děti z naší mateřské školy.                                           

         Celkem bylo v tomto roce vypůjčeno 1248 titulů, z toho 1014 knih pro dospělé, 

184 pro děti a mládež a 50 knih naučných. Tak jako v minulých letech i letos proběhl 

3x výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč. Do knihovny bylo zapůjčeno 305 

titulů.  Pokud se i Vy chcete stát návštěvníkem naší knihovny, jste srdečně zváni. 

Určitě si z široké nabídky knih vyberete.  

  

 Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Dvořáčková.  

    

       



 

 

Mateřská škola Římov 
 

 Zdraví vás Mateřská škola Římov pod vedením ředitelky Jany Báňové, paní 

učitelky Mgr. Lucie Vetché a školnice a pracovnice obch. provozu Jany Krejčové.  

 V novém roce 2012, jak je již zvykem, navštívily děti divadelní představení 

nejen v Třebíči, ale podívali jsme se také do MŠ Petrovice na pohádku „Popletená 

vrána“. Nejzajímavější však byla návštěva Hasičského záchranného sboru Třebíč, 

kde si děti mohly vyzkoušet stříkání z hasičské hadice a jízdu v hasičském autě.  V 

březnu na oslavu velikonočních svátků proběhlo ve školce „ Velikonoční tvoření“, 

vyráběli jsme vajíčka z drátků a korálků pod vedením paní Hamrlové ze Štěměch. 

 Na zakončení celého školního roku 2011/2012 jsme zvolili výlet na hrad 

Roštejn, k vidění tu byly nejen pohádky, ale také skákací hrad, malování na obličej a 

prohlídka samotného hradu. Abychom poznávali nejen vzdálené památky, ale také ty 

naše, rozhodli jsme se vyrazit s rodiči a dětmi na kolech na horu Mařenku, na které v 

té době byla ještě rozestavěná rozhledna. V červnu jsme se spaním ve školce 

rozloučili se čtyřmi předškoláky. Do školy odešli: Nahodilová Nicol, Římov 62, 

Bartík Filip, Římov 122, Durdová Alexandra, Římov 144 a Bártl Matěj, Římov 148. 

Opustily nás také dvě děti z Rokytnice na Rokytnou, které byly přijaty do MŠ 

Rokytnice: Fendrych Jakub a Přidalová Denisa. 

Ve školním roce 2012/2013 navštěvují mateřskou školu děti:  

Bartík Tomáš, Římov 122, Nahodil Tomáš, Římov 31, 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, Eliáš Petr, Římov 100, Hanzal Jan a Hanzalová Bára, Římov 141, 

Vondráčková Martina, Netín 26, Kopečný Vojtěch, Římov 85, Bílková Šarlota a Bílek 

Štěpán, Rokytnice nad Rokytnou 292, Brychta Denis, Římov 101, Kopečná Michaela, 

Rokytnice nad Rokytnou 119, Hanzalová Vanesa, Římov 141 Smutný Michal, Římov 

93. Celkový počet dětí je 20, z toho 2 předškolní děti: Bartík Tomáš a Nahodil Tomáš.  

 V tomto školním roce 

pracujeme podle nového ŠVP: 

To se oslaví. Slavíme veškeré 

svátky a narozeniny dětí, ale 

také si připomínáme důležité 

svátky a významné dny v roce, 

jako je např. Den knihy, 

Mezinárodní den nevidomých, 

Den stromů, Den zvířat atd.  

 Školní rok 2012/2013 

jsme zahájili vystoupením na 

SETKÁNÍ SENIORŮ 

s pásmem Indiáni jedou. I 

nadále trvá spolupráce s MŠ 

Rokytnice, takže jsme byli již 3x na pohádce Divadla Úsměv, stihli jsme také 3 



 

 

návštěvy pohádek v divadle Pasáž Třebíč. Rodiče si veškeré náklady spojené s těmito 

kulturními akcemi hradí sami, za což jim patří velké poděkování. 

 V říjnu nás čekala Drakiáda - u dětí oblíbená akce. Vyšlo nám nádherné 

počasí, bylo slunečno a přitom foukal vítr, takže draků nad Římovem létalo desítky. 

Dokonce jeden ručně vyrobený obr drak od Hanzalů. 

 Tvoření rodičů a dětí - tvořili jsem nádherné kytky a věnce z listí, vázat 

kytičky nás naučila paní Křišťálová a já jí moc děkuji za ochotu. 

Ve školce také proběhly dva preventivní programy, jeden se týkal bezpečnosti o své 

zdraví „Jak jednají nejmenší“a druhý bezpečnosti v silničním provozu. 

V prosinci nás čekal příchod Mikuláše, čerta a anděla. Děti si namalovaly vlastní 

mikulášské boty, které jim ušily šikovné maminky, a těm moc děkuji. Děti se naučily 

básničky a písničky, které nebojácně odrecitovaly a dostaly sladkou odměnu. 

V prosinci jsme otevřeli v naší mateřské škole andělskou školu, kde jsme vyškolili 

naše andílky na andělskou besídku, kterou jsme připravili nejen pro rodiče, ale také 

pro všechny, kteří se přišli vánočně naladit k ozdobenému vánočnímu stromu. Ve 

školce jsme měli krásný stromeček, pod kterým díky vám, co jste nosili starý papír, 

našly děti zdravotní míče, se kterými budeme posilovat svaly, abychom měli rovná 

záda a pevné tělo. Opravdu všem děkujeme za snahu. Výtěžek ze starého papíru činil 

1.900,--Kč. Nebyl to jediný dárek, který děti pod stromečkem našly, byly zde různé 

skládačky, knihy a pomůcky. Se svou troškou do mlýna přispěl OÚ Římov, kterému 

patří velký dík, a to nejen za dárky, ale také za výbornou celoroční spolupráci. 

Koncem roku byl zakoupen elektrický klávesový nástroj Yamaha a to z příspěvku 

5.000,-- Kč, poskytnutý firmou Alarmtec s.r.o., Římov, které tímto děkujeme. 

                                                                            Jana Báňová, ředitelka MŠ Římov 

 

Z činnosti  SDH  Římov 

 
V současné době má sbor 43 členů. V roce 2012 opustili naše řady dva 

členové, František Trnka a Zdeněk Škrdla. Čest jejich památce. 

Co se týká činnosti, hasiči spolupracují a pomáhají při různých akcích 

pořádaných obecním úřadem, např. při pořádání obecního plesu, pálení čarodějnic, 

úpravě obce a především zajišťují masopust s maškarním průvodem obcí, který byl 

v letošním roce velmi úspěšný, a k vidění byla neuvěřitelná škála nádherných masek. 

Všem účastníkům masopustu patří velké poděkování za úsilí a přípravu této akce.  

Obecní úřad hasiče všestranně podporuje tak, aby byl sbor akceschopný, 

především se to týká výzbroje, výstroje a doplňování pohonných hmot.  

Dva členové sboru jsou v zastupitelstvu obce Římov, dále máme jednoho 

hasiče v okresním aktivu zasloužilých hasičů a 3 hasiče zasloužilých funkcionářů. 

SDH klade věnec k pomníku padlých před státním svátkem 28. 10., dále pořádá 

martinskou pouťovou zábavu se soutěží o ceny, za které děkujeme občanům i 

sponzorům. Je i jiná činnost, která je pro hasiče samozřejmostí a patří k jejich práci.  



 

 

Závěrem bych chtěl popřát všem do Nového roku hodně zdraví, pohody a 

poděkovat za pomoc a spolupráci a hasičům popřát hodně zdaru a úspěchů v jejich 

práci. 

        František Ondráček, starosta SDH Římov 

 

 

 
Rok 2012 v Římově 

Novoroční ohňostroj vypukl opět 1. 1. 2012 za účasti velkého počtu občanů 

jak z Římova, tak i přespolních. Starosta obce popřál všem přítomným do nového 

roku pevné zdraví a hodně pracovních i soukromých úspěchů 

V sobotu 7. ledna 2012 proběhla v Římově již tradiční Tříkrálová sbírka a 

podařilo se vybrat 12.857,- Kč, za což patří všem přispívajícím velký dík. 

14. ledna 2012 se uskutečnil 1. obecní ples v Římově, který byl dlouhodobě 

připravován, a výsledek si pochvalovalo mnoho návštěvníků. Prodáno bylo 161 

vstupenek, všechny připravené stoly byly obsazeny a lidé se bavili jak při předtančení 

skupiny Arabes Třebíč, tak i 

v průběhu celého večera, 

kterému vládla Balkánská 

dechovka z Rokytnice nad 

Rokytnou. Velké 

poděkování patří všem 

lidem, sponzorům, 

podnikatelům, kteří přispěli 

do soutěže o ceny, neboť 

celkový výtěžek plesu Kč 

22.366,-- byl věnován na 

vybavení Mateřské školy 

v Římově a to konkrétně na 

zakoupení nových židliček a 

stolů. 

V neděli 5. února 2012 připravily ženy z Římova pro všechny děti karneval 

s bohatým programem. Vítáni byli i dospěláci v maskách, probíhaly různé soutěže, 

hry a následovala diskotéka. I zde se sluší poděkovat sponzorům a římovským 

organizacím, které se svým dílem podíleli na této akci. 

18. únor 2012 patřil Sboru dobrovolných hasičů Římov jako hlavnímu 

organizátorovi masopustní merendy. V sále kulturního domu se od rána připravovalo 

cca 50 masek, mezi které patřily profesionálně připravené postavy z pohádky Mrazík, 

Mach a Šebestová, horolezci, Mexičané se svým mezkem na saních, kouzelníci a 

čarodějnice, ze seriálových postav Ozzák (Comeback) a děsivý vrah Brůna (30 

případů majora Zemana), dále byl k vidění mnich, hejkal, postava z filmu Vřískot, 



 

 

výpravčí ČD, princezna se zlatou hvězdou, tučňák, hříbek. Po celodenním putování 

došly masky v plném počtu do kulturního domu, kde zábava pokračovala poslechem 

country písní a zábavou se skupinou Project. Zaplněný sál byl svědkem veselí a dobré 

nálady až do pozdních nočních hodin. 

V březnu 2012 byla zahájena rekonstrukce uhelny na sportovní zázemí pro 

přilehlé Oranžové hřiště a do budoucna i pro posilovnu, která bude vybudována na 

místě bývalé kotelny. Výběrové řízení stavební části vyhrálo sdružení Karel Fojtl a 

Miroslav Baloun a celkové náklady rekonstrukce činily 297.060,-- Kč, z toho dotace 

z POV Kraje Vysočina 107.000,-- Kč. Rekonstrukce obnášela výměnu vstupních 

prvků (okna, dveře), vybudování a obložení 2 sprch, 2 WC, nové podlahy, elektrické 

rozvody a osvětlení, plynoinstalaci, vodovod, kanalizaci a stropní podhledy. V září 

2012 proběhla kolaudace těchto nově vybudovaných prostor, které úspěšně slouží jako 

zázemí pro nové Oranžové hřiště. 

24. 3. 2012 vystupovala v kulturním domě divadelní společnost Bezchibi 

Brtnice se svým představením Hrobka s vyhlídkou, které se však nesetkalo se zájmem 

diváků a zúčastnilo se pouhopouhých 35 diváků. 

Koncem března obecní úřad převzal nákladní automobil Avia se 4 kontejnery 

na bioodpad a 125 ks kompostérů od firmy Agro Trnava s.r.o. Následně byly 2 

kompostéry umístěny pod kulturní dům a za autobusovou čekárnu, další dva mají 

stanoviště v Mastníku a Čáslavicích. Kompostéry o objemu 720 l si převzali všichni 

zájemci, kdy bylo počítáno s umístěním jednoho kompostéru do jednoho čísla 

popisného. Bioodpad ze všech třech obcí je svážen na kompostárnu ve Starči. Těmito 

opatřeními se snad podaří odstranit skutečnost, že posečená tráva se dříve objevovala 

na místech, kde neměla co dělat, např. v bezprostřední blízkosti potoka, protékajícího 

Římovem.  

Po dodání zmíněné techniky a kompostérů následovala kontrola ze Státního 

fondu životního prostředí ČR a to hned 10. dubna 2012, která nenašla žádné chyby, 

týkající se převzetí. 

13. dubna 2012 uskutečnili členové zastupitelstva obce úklid kolem všech 

silnic v katastru obce Římov v rámci akce „Čistá Vysočina“. Výsledkem bylo 

nashromáždění několika pytlů s odpadky a čistější životní prostředí. 

V sobotu 14. dubna 2012 

proběhl v kulturním domě pod 

záštitou SK Římov, Obce Římov a 

místních dobrovolníků, turnaj ve 

stolním tenisu dvouher, kterého se 

zúčastnilo 14 hráčů ve dvou 

skupinách. Občerstvení bylo zajištění 

v místním pohostinství. Cenu útěchy 

získal Jiří Čurda ml., nejlepší osmička 

bojovala o příčky nejvyšší. Na 8.místě 

se umístil M.Vahila ml, 7.místě 

M.Obůrka, 6.místě St.Hobza, 5.místě 



 

 

A. Čurda a těsně pod stupni vítězů skončil A.Diviš. O všechna tři první místa se pak 

podělili hráči A-týmu, kdy na bronzovém stupínku skončil P. Dufek a v napínavém a 

urputném finále porazil R.Novák po tuhém boji J. Stručovského nejtěsnějším možným 

rozdílem 3:2 na sety. 

Poslední týden v dubnu poskytla firma MODUS Třebíč obecnímu úřadu 1 ks 

LED diodového světla na vyzkoušení. Toto světlo bylo následně nainstalováno před 

bytovku č. 15. 

Od konce dubna je s firmou MIDGARD s.r.o. podepsána smlouva na 

provozování VOIP pevné linky na obecním úřadě, která přináší roční úsporu cca 10 

tis. Kč oproti Telefonice 02, neboť se platí pouze za provolané minuty, bez paušálu. 

Další roční úsporu v řádech tisíců korun přináší možnost využívání bezplatného 

internetového připojení od téže firmy na obecním úřadě, knihovně a v mateřské škole. 

30. 4. 2012 připravilo zastupitelstvo obce tradiční pálení čarodějnic, kterému 

tentokrát přálo nádherné počasí. Dospělí i děti se bavili, konzumovali připravené 

uzené klobásy, doplňovali tekutiny a pro děti bylo nachystáno i něco sladkého. 

Do soutěže „Zlatá jeřabina“ byla starostou obce přihlášena obnova sochy sv. 

Jana Nepomuckého, kterou prováděl akademický sochař p. Kovařík ze Svratky. Dále 

byla obec přihlášena do soutěže Vesnice Kraje Vysočina 2012, kterou nakonec 

vyhrála obec Křižánky (3. místo v celostátním kole). Vítězem celostátního kola se 

stala jihočeská obec Řepice (424 obyvatel). 

2. května 2012 proběhlo v České televizi zpravodajství o prováděných vrtech 

v okolí Dašovské cesty, ve kterém krátce promluvil i starosta obce R. Novák a p. Josef 

Čurda. 

Obecní úřad obdržel dotaci na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce Třebíč 

pro p. Jiřího Kujala na období květen 2012 – duben 2013. 

V zahradě mateřské školy byly zabetonovány plastové obrubníky mezi 

trávníkem a drobnými kameny, kolem všech hracích prvků. Obrubníky obecní úřad 

obdržel darem od firmy ESKO-T Třebíč. 

 V sobotu 2. června 2012 proběhla v zahradě mateřské školy oslava dětského 

dne. Zastupitelstvo obce Římov a MŠ 

Římov připravilo pro děti ukázku 

výstroje, výzbroje a techniky Policie 

ČR z Moravských Budějovic, poté se 

děti vydaly na předem vyznačenou 

trasu okolo rybníků Nová závlaha a U 

sv. Jana, kde na 8 stanovištích plnily 

různé úkoly, za jejichž splnění byly 

odměněny sladkostmi. Po návratu na 

zahradu se občerstvily párkem v 

rohlíku, limonádou a zmrzlinou. 

Poděkování patří také sponzorům - 

SDH Římov, Marian Vahiľa, Družstevní jatka Sádek, Vladimír Svoboda a 

samozřejmě všem, kteří se podíleli na zajištění této akce. 



 

 

23. června 2012 proběhlo na fotbalovém hřišti v Čáslavicích za krásného 

počasí utkání svobodní : ženatí, které nakonec skončilo jasným vítězstvím 

svobodných v poměru 7:3. Ženatí se na tento zápas scházeli velmi pozvolna a rychleji 

jim v teplém počasí ubývaly síly. 

Již od začátku června 2012 započaly práce na rekonstrukci víceúčelového 

asfaltového hřiště v Římově. Obecní úřad obdržel na tuto akci nadační příspěvek 

„Oranžové hřiště“ od Nadace ČEZ ve výši Kč 600.000,-- (žádost byla podána na Kč 

1,000.000,-- a z důvodu většího počtu žádostí obcí docházelo ke snížení 

požadovaných částek) a dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v částce Kč 

400.000,--. Zbývající částka Kč 646.044,-- byla uhrazena z finančních prostředků 

obce. Výběrové řízení na zhotovitele hřiště vyhrála firma Tomireko s.r.o. Třebíč. 

Rekonstrukce se skládala z odstranění oplocení a části asfaltového podkladu, 

zhotovení drenáží, vyasfaltování propustným asfaltem, výměnu, doplnění sloupků a 

obrubníků, položení umělého povrchu vč. zapískování, montáž dřevěného hrazení a 

ochranných sítí, dodávku fotbalových branek, sloupků a sítí na tenis a volejbal. 

Nakonec bylo instalováno halogenové osvětlení, které umožňuje sportovní vyžití i ve 

večerních hodinách, čehož bylo již na podzim hojně využíváno. Správce hřiště se ujal 

p. Jiří Saturka st., na kterého je možné se obrátit při zapůjčení klíčů od Oranžového 

hřiště i od sportovního zázemí. Ve skříňce u hřiště je možné si zapsat rezervaci za 

podmínek zde uvedených. Dokončením dostala obec možnost sportovního vyžití a 

v hojném počtu se zde již v tomto roce hraje tenis, volejbal, nohejbal i fotbal. Věřme, 

že toto krásné hřiště přiláká ke hrám i děti, které v dnešní době tráví čas nejraději u 

počítačů, příp. s jinými technickými vymoženostmi dnešní doby a pohybu na čerstvém 

vzduchu nevěnují moc pozornosti.  

 

28. července 2012 

proběhl na Oranžovém hřišti 

tenisový turnaj čtyřher Římov 

OPEN. Přihlášeno bylo 

celkem 10 dvojic a po 

celodenním klání ve finále 

zvítězili pořadatelé – Jiří a 

Aleš Čurdovi nad A.Divišem 

s M. Herynkem v poměru 6:2. 

V zápase o 3.místo zvítězili 

J.Chovanec, D.Svoboda nad 

A.Bartíkem s Bobem 

Dvořáčkem 6:3. Cenu útěchy 

vybojovali manželé Stručovští vítězstvím nad M.Brychtou s V.Marhanem 6:0. 

Pořadatelům patří velké poděkování a kromě krátké vichřice s deštěm v průběhu finále 

turnaji přálo i krásné slunečné počasí.  

Začátkem srpna 2012 se uskutečnilo vybudování 4 parkovacích míst u 

víceúčelové budovy. Nejvýhodnější cenu předložil p. Karel Fojtl a během týdne bylo 



 

 

parkoviště hotovo. K tomuto kroku se přistoupilo z důvodu větší bezpečnosti 

parkování automobilů návštěvníků a hostů jak obecního úřadu, tak mateřské školy, 

dříve parkující automobily na silnici znemožňovaly průjezd velké zemědělské 

techniky, nákladních automobilů i autobusů. 

20. a 22. 8. 2012 se stejně jako v roce 2011 uskutečnila v kulturním domě 

sbírka čistého ošacení pro Diakonii Broumov. V září obecní úřad obdržel dopis, ve 

kterém občanské sdružení všem občanům, kteří do sbírky přispěli, upřímně děkuje. 

9. září 2012 bylo 

slavnostně otevřeno 

Oranžové hřiště. Přítomni 

byli zástupci zhotovitele - 

firmy Tomireko s.r.o., 

Třebíč, Nadace ČEZ i 

starostové některých obcí 

z okolí. Starosta obce 

Rostislav Novák při 

slavnostním proslovu 

zmínil šestiletou snahu 

obce získat finanční 

prostředky na opravu hřiště 

a poděkoval za nadační 

příspěvek přítomnému 

zástupci Nadace ČEZ, 

členu správní rady, starostovi obce Rouchovany ing. Vladimíru Černému. Dále uvedl, 

že i díky dobrému hospodaření obce se podařilo uhradit zbývající částku z finančních 

prostředků obce a vybudovat tak krásný, moderní a osvětlený areál. Krátký proslov 

přednesl také ing. Černý a poté se představili hráči NK Římští Loupáci v exhibičním 

utkání. Následně si hřiště vyzkoušeli i přihlížející ve volejbalovém klání.  

V období 10. - 30. 9. 2012 byla uzavřena silnice Veverka-Štěměchy, což se 

promítlo ve zvýšeném dopravním provozu přes Římov. 

22. září 2012 patřilo setkání seniorů, které přivítalo hudební duo Invaze, a se 

svým programem Indiáni jedou, vystoupily děti z MŠ Římov.  

13. října 2012 se uskutečnila v přísálí kulturního domu výstava vojenských 

militarií. K vidění byly vojenské militarie od první republiky přes druhou světovou 

válku, třetí říši, USA-Vietnam až po československou výzbroj a výstroj do roku 1970 

Z výzbroje například: Thompson, proslulou P.08, STG-44, MP-44 včetně příslušenství 

a další. Z výstroje: německé helmy, bodáky, plynové masky, militarie z první 

republiky, ale i stejnokroj SNB a spousty dalšího. Přísálí bylo zaplněno nadšenci a 

sběrateli ze širokého okolí, zhlédnout výstavu přišli i rodiče s dětmi a zcela jistě se 

bylo na co dívat. 

 

 12. - 13. 10. 2012 proběhlo 1. kolo voleb do 1/3  Senátu Parlamentu ČR a do 

zastupitelstva Kraje Vysočina s následujícími výsledky v naší obci: 



 

 

SENÁT 

 

345 zapsaných voličů; volilo 125 voličů, z toho 6 neplatných hlasů,   účast 36,2 % 

 

1. Josef Herbrych  - 44  2. Josef Zahradníček - 33 

3. František Bublan  - 24  4. Vítězslav Jonáš  - 13 

5. Vlastimil Bařinka -   5 

 

Senát - 2. kolo 19. - 20. 10. 2012 : 

 

Voleb se zúčastnilo 45 voličů z celkového počtu 344 (13,08%), z toho 3 neplatné 

hlasy: 

  

Mgr. František Bublan  - 28 hlasů 

Josef Zahradníček - 14 hlasů 

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 

 

345 zapsaných voličů; volilo 132 voličů, z toho 9 neplatných hlasů, účast 38,3 % 

1. KSČM - 39 hlasů  2. ČSSD - 28 

3. Pro Vysočinu - 22  4. ODS - 8 

5. KDU-ČSL - 7   6. Starostové pro občany - 5 

7. Strana soukromníků ČR;  Strana Práv Občanů Zemanovci - po 3 hlasech 

8. Volte Pravý Blok;  Strana svobodných občanů; TOP 09 a Starostové pro Vysočinu - 

po 2 hlasech 

9. Dělnická strana soc. spravedlnosti;  SUVERENITA-BLOK Jany Bobošíkové - po 1 

hlasu 

 

 

V sobotu 27. října 2012 se v 13.00 hod. slavnostně otevřela nová rozhledna 

na Mařence. I když počasí vůbec nepřálo, pršelo a bylo chladné počasí, dostavilo se 

několik desítek občanů, kteří si nejprve vyslechli hymnu, proslov předsedy MPM 

Podhůří Mařenky J. Herbrycha a následně všichni starostové mikroregionu přestřihli 

slavnostní pásku.  

Tentýž den odpoledne v 18.00 hod. vystoupilo v zaplněném římovském 

kulturním domě Divadlo klauniky Brno s komedií Don Quijote de la Ancha. Okolo 

130 návštěvníků se bavilo v průběhu celého představení. 

  V listopadu 2012 bylo na obecní úřad dodáno mobilní technické vybavení 

pro pořádání společenských a kulturních akcí, na které MAS Podhorácko poskytla 

dotaci 87 tis. Kč. Jedná se o 15 pivních setů, 2 party stany 12x6 m a 8x6 m a výčepní 

zařízení. Následně byly podniknuty kroky k vyřízení veškeré administrativy na SZIF 

v Brně a v sídle MAS Podhorácko v Okříškách 



 

 

 24. 11. 2012 proběhl v přísálí kulturního domu 3. ročník soutěže o nejlepší 

ořechovku. Vítězství obhájil Karel Fojtl z Římova. 

 V sobotu 8. 12.2 012 se na Oranžovém hřišti v Římově za slunečného, ale 

mrazivého počasí uskutečnil 1. ročník Mikulášského turnaje v malé kopané. Na turnaj 

se přihlásilo 21 hráčů, kteří byli rozlosováni do 4 mužstev: 

Mužstvo č. 1 - Brychta M., Obůrka 

M., Dufek P., Trnka R., Hanzal R., 

Rygl J.st. 

Mužstvo č. 2 - Goliáš P., Baloun 

R., Čurda A., Nahodil M., Žaluda 

P. 

Mužstvo č. 3 - Baloun M., Šmehlík 

D., Piálek I.ml., Čurda J.ml., Trnka 

Vl.ml. 

Mužstvo č. 4 - Pecka T., 

Stručovský J., Hanzal J.ml., Otáhal 

M., Dokulil L. 

Hrálo se na 2x7 min. každý s 

každým 2 zápasy, poté následovaly zápasy o 3. místo a finále: 

V zápase o 3 místo zvítězilo mužstvo č. 4 nad mužstvem č. 1 poměrem 5:1 

Ve finále vyhrálo mužstvo č. 3 nad mužstvem č. 2  9:5. 

Nejlepším střelcem se s 11 brankami stal Aleš Čurda. 

 20. prosince 2012 došlo v areálu ZOD Čáslavice, objektu Římov k nehodě při 

vážení zvířat. Více než půltunový býk při nahánění do vážnice přimáčkl ke kovové 

zábraně L. Černého z Čáslavic, který s ním byl v ohradě. Způsobil mu zranění, jimž i 

přes poskytnutou lékařskou pomoc na místě podlehl. 

 V sobotu 22. prosince 

2012 se občané tradičně sešli u 

krásně osvětleného vánočního 

stromu na návsi. S programem 

„Andělské školy“ vystoupily děti 

z MŠ Římov a poté si všichni 

zazpívali koledy, zahřáli se 

svařeným vínem, děti teplým 

čajem. 

 O týden později, 

v sobotu 29. prosince se konal 14. 

předsilvestrovský výstup na 

Mařenku, který byl poprvé 

okořeněn možností výstupu na 



 

 

nově vybudovanou rozhlednu. Z Římova vyrazilo dopoledne 65 turistů, ke kterým se 

na vrcholu následně přidalo dalších cca 20. Po návratu byl v odpoledních hodinách 

pro všechny účastníky připraven guláš v místním pohostinství. Tento výšlap se stal již 

tradicí a účastníků každým rokem přibývá. 

 

 

REPREZENTUJÍ  NAŠÍ  OBEC 

 

Aleš Trnka 

Obránce SK Horácká Slavia Třebíč, extraliga mladšího  

a staršího dorostu 

 

 První Alešovy kroky na zimním stadionu v Třebíči byly ve třech letech 

každou neděli ráno v šest hodin, to vše v doprovodu otce a strýce Jiřího Čurdy. Na 

první turnaj si už jako hráč Horácké Slavie Třebíč ve Světlé nad Sázavou vzpomíná 

moc dobře, dal tam totiž svůj první gól ve své kariéře, ale bohužel byl do vlastní 

brány. HS Třebíč zde skončila třetí a medaile 

hráčům předával Josef Vašíček, pozdější 

vítěz Stanleyova poháru 2006. Ve třetí třídě 

se zúčastnil mezinárodního turnaje v Ostravě, 

který třebíčští hokejisté vyhráli. Od páté třídy 

začal hrát hokej každou sobotu nebo neděli a 

to už nastupoval pravidelně na levé straně 

obrany. Na začátku prosince byl Aleš 

s výběrem Vysočiny na turnaji v Mostě, kde 

se umístili na čtvrtém místě. Po tomto turnaji 

následoval turnaj v Táboře (2. místo) a cena 

pro nejlepšího obránce. Na konci této sezóny 

na Velikonoce si s týmem Havlíčkova Brodu 

zahrál na turnaji v italském Bolzanu, 

s největším zážitkem z celé sezóny – zápas 

proti výběru Kanady. Sedmou třídu začal A. 

Trnka v srpnu 2010 opět s výběrem Kraje 

Vysočina na vítězném třídenním turnaji 

v Brně. Na konci sezóny se uskutečnil 

domácí turnaj v Třebíči, kde HS Třebíč 

skončila na druhém místě a Aleš byl vyhlášen 

nejlepším obránce turnaje. Další sezóna začala na bruslích už v červenci na týdenním 

soustředění v Jihlavě, společně s výběrem Finska. Potom začal kolotoč zápasů 

extraligy mladšího dorostu.  V lednu následovala účast s výběrem Kraje Vysočina na 



 

 

olympiádě dětí a mládeže, kterou pro tento rok pořádal Moravskoslezský kraj. 

V Ostravě výběr odehrál sedm utkání a skončil na pátém místě. Duben byl pro Aleše 

náročný, na začátku měsíce odjel s Horáckou Slavií na turnaj do Prostějova, kde 

skončili na pátém místě. Následující víkend absolvoval s Duklou Jihlava turnaj ve 

Slaném (3. místo) a ve čtvrtek s jihlavským mužstvem odlétal do Finska. Turnaj se 

konal v Helsinkách, kde bylo přes dvacet mužstev, každý den se odehrály tři utkání. 

Ve finále  Dukla nestačila na tým z ruské Jaroslavli a skončila na  druhém místě. Po 

této sezóně o Aleše projevili zájem Liberec, H. Brod a Dukla Jihlava, která by se 

chtěla domluvit s Třebíčí na střídavém startu. Hokej Aleše baví čím dál víc, i když se 

jedná o sport časově náročný a poděkování patří zcela jistě celé rodině, která Aleše 

podporuje a především dědovi, který ho od samého začátku kariéry vozí na tréninky i 

zápasy. Alešovi přejeme hodně sportovních úspěchů a věříme, že se jednou u jeho 

jména objeví : obránce mužstva v extralize ledního hokeje mužů.      

                                                               

Monika Froldová 
 

jezdí autokros v Přibicích kategorie leštěnky (auta bez úprav), divize ženy. Autokros 

je odvětví motoristického sportu, které 

umožňuje již od mladého věku 

usednout za volant. Jezdí se na 

nezpevněném povrchu s vysokým 

převýšením. Délka tratě v Přibicích je 

1024 m a šířka 18 m. Jezdí se zde 3 

rozjížďky na 5 kol a finále na 7 kol. V 

rozjížďkách se bojuje o pozici na 

startovním roštu ve finále. V Přibicích 

se v roce 2012 jel zimní závod a 10 

závodů v seriálu. Monika odjela zimní 

závod a 7 závodů v seriálu, za které 

získala 7 pohárů za 1. místo, 1 pohár za 

2. místo a pohár za výhru v celé sezóně 2012. 

 

 

Sportovní klub Římov, oddíl stolního tenisu 

Po postupu do II. třídy okresního přeboru obsadilo mužstvo SK Římov „A“ 

konečné 4. místo.  SK Římov „B“ a „C“ hrály IV. třídu okresního přeboru a na konci 

sezóny skončily na 8. a 9. místě. Všechny zápasy se odehrávaly v budově bývalé 

základní školy v Římově a na venkovní utkání se hráči přesouvají vlastními auty. 

Cílem oddílu stolního tenisu je přilákat k tomuto sportu také děti, které by měly zájem 

trénovat a dlouhodobě se tomuto sportu věnovat. 

 



 

 

Konečná tabulka sezóny 2011 / 2012 OP II. třídy 

 

1. Mikulovice B   22   19  2  1  0   258:138     62 

2. Výčapy B  22   17  3  2  0    273:123    59 

3. Rapotice A  22   17  2  3  0    273:123    58 

4. Římov A   22   16  0  6  0    238:158    54 

5. Želetava A   22   13  3  6  0    229:167    51 

6. Vladislav B   22    9   2 11 0    180:216    42 

7. Rokytnice n.R. B  22    8   3 11 0    210:186    41 

8. Jemnice C   22    6   3 13 0    144:252    37 

9. Třebenice B   22    4   6 12 0    163:233    36 

10. Lukov B   22    4   4 14 0    146:250    34 

11. Kralice A   22    4   1 17 0    144:252    31 

12. Kralice B   22    0   1 21 0    118:278    23 

 

Konečná tabulka sezóny 2011 / 2012 OP IV. třídy 

 

1. Výčapy D   22  20  0  2  0    298:98    62 

2. Bochovice A   22  19  1  2  0   285:111     61 

3. Třebíč D   22  16  0  6  0   274:122     54 

4. BOB Třebíč B  22  15  1  6  0   249:147   53 

5. Třebenice C   22  14  1  7  0  239:157    51 

6. Číměř B   22  12  1  9  0  226:170    47 

7. Stařeč B   22  12  1  9  0  219:177    47 

8. Římov B   22  7    1 14 0  190:206    37 

9. Římov C   22  6    0 16 0  125:271   34 

10. Mikulovice C  22  4    0 18 0  110:286    30 

11. Lukov D  22  2    0 20 0   77:319    26 

12. Číměř C   22  2    0 20 0   84:312    26 

 

18. srpna 2012 pořádal SK Římov taneční zábavu se skupinou Project, které 

se zúčastnilo více jak 100 návštěvníků. 

 Nová sezóna 2012/2013 byla zahájena 19. října 2012 v následujícím složení: 

SK Římov „A“ – Dufek Pavel, Goliaš Stanislav, Novák Rostislav, Stručovská Alena, 

Stručovský Josef; 

SK Římov „B“ – Čurda Aleš, Diviš Aleš, Nahodil Martin, Otáhal Ondřej, Otáhal 

Radim, Čurda Jiří ml. 



 

 

SK Římov „C“ – Hobza Stanislav, Jeřábek Jan, Jeřábek Michal, Milostný Karel st., 

Obůrka Michal, Trnka Radomír. 

SK Římov přeje všem občanům do nového roku především pevné zdraví a 

všem mužstvům hodně sportovních úspěchů. 

II. třída okresního přeboru k 31. 12. 2012 

                 U         V         R          P             Sety           Zápasy     Body 

1 Lukov A  10 9 1 0 412:292 116:64 29 

2 Třebenice B  10 8 1 1 405:280 118:62 27 

3 BOB Třebíč A  10 8 1 1 435:255 124:56 27 

4 Kralice A  10 8 0 2 363:298 104:76 26 

5 Rokytnice n.R. B  10 6 1 3 433:257 123:57 23 

6 Římov A  10 5 0 5 355:299 98:82 20 

7 Vladislav B  10 3 1 6 326:345 84:96 17 

8 Číměř A  10 3 0 7 317:360 78:102 16 

9 Jemnice C  10 3 0 7 270:396 71:109 16 

10 Lukov B  10 3 0 7 296:387 71:109 16 

11 Dukovany A  10 1 1 8 237:408 59:121 13 

12 Stařeč A  10 0 0 10 205:477 34:146 10 

 

IV. třída okresního přeboru k 31. 12. 2012 
                U         V           R          P             Sety           Zápasy     Body 

1 BOB Třebíč C  10 10 0 0 483:161 149:31 30 

2 Třebenice C  10 8 1 1 429:228 128:52 27 

3 Římov B  10 7 2 1 412:260 120:60 26 

4 Stařeč B  10 7 0 3 368:289 106:74 24 

5 Číměř B  10 7 0 3 329:315 89:91 24 

6 Kralice C  10 5 0 5 329:332 91:89 20 

7 Rokytnice n.R. D  10 4 1 5 315:361 83:97 19 

8 Stařeč C  10 3 1 6 311:346 83:97 17 

9 Mikulovice C  10 2 2 6 287:383 74:106 16 

10 Třebíč D  10 2 0 8 324:331 83:97 14 

11 Římov C  10 1 1 8 179:461 42:138 13 

12 Lukov D  10 0 0 10 163:462 32:148 10 



 

 

NK Římští Loupáci 

 Nohejbalový klub vznikl v r. 2010, kdy spolu začali hrát hráči z Římova a 

Loukovic. Za Římov nastupují 

Ivan Piálek ml., Ondřej Otáhal a 

Tomáš Pokorný. Za Loukovice 

David Nahodil, Leoš Barák, Pavel 

Čermák a David Krotký. Celou 

sezónu mužstvo odehrálo na hřišti 

v Loukovicích, ale pro 

nadcházející sezónu by chtělo 

začít hrát na Oranžovém hřišti v 

Římově. Římští Loupáci hrají 

okresní přebor Třebíčska ve 

skupině B, kde se hraje na 3 

dopady. Tým má v jednání pro 

novou sezónu posilu, s jejíž 

pomocí by chtěl postoupit do skupiny A, kde se hraje na dva dopady. Více informací o 

výsledcích mužstva najdete na: www.trnohec.cz 

 
    Zápasy  Sety Body 

1. TJ BOPO Třebíč  10 9 1  49:15  84:52 18 

2. NS Poušov   10 9 1  47:18  93:51 18 

3. NK Římští Loupáci  10 7 3  39:25  88:62 14 

4. Lesůňky   10 7 3  41:29  93:69 14 

5. Domky Třebíč  10 6 4  38:29  93:71 12 

6. TJ BOPO Nadm. boty  10 5 5  34:37  84:87 10 

7. 1. NK SDH Petrovice  10 4 6  32:31  74:65   8 

8. PU Nohejbal Kuželna  10 4 6  25:39  62:74   8 

9. Obůrka Třebíč  10 3 7  26:40  65:93   6 

10. Zlatomlýn Opatov  10 1 9  10:48  31:104   2 

11. Sokol Třebíč "C"  10 0 10  19:50  61:111   0 

 

 

Římovská kapela  PROJECT 

vznikla koncem roku 2011 a díky velké podpoře zastupitelstva obce, se podařilo získat 

zkušebnu v Římově. Od začátku roku 2012 pečlivě pracuje na budování zajímavého 

repertoáru a pomalu se snaží vnikat do podvědomí lidí. První vystoupení Project 

absolvoval na masopustu v Římově 18. 2. 2012. Další vystoupení se konalo 

v restauraci Lucullus v Třebíči a poté již následovaly domácí zábavy – pro SK Římov 

a především pouťová zábava, na kterou nás přišlo podpořit mnoho našich fanoušků, za 

http://www.trnohec.cz/


 

 

což jim kapela děkuje. Mimo 

tyto stěžejní akce Project 

zvládl i několik soukromých 

oslav narozenin, večírků a 

dokonce i svatbu. 

Pokud fanoušci kapele 

zachovají i nadále přízeň a 

podporu v novém roce, rádi se 

s nimi přivítají na dalších 

akcích, ať už na domácím 

poli, či kdekoli jinde, kam 

budou zváni. 

Kapela Project hraje ve 

složení: Hanka Dokulilová–

zpěv, Karel Milostný–

baskytara, Jakub Meluzín–

sólová kytara, Zdeněk Meluzín–kytara, zpěv, Jaroslav Král–bicí. 

Více informací a foto na www.project-rock.webnode.cz 

 

 

Památník obětem 1. a 2. světové války 

 

 



 

 

 Památník byl v Římově postaven v roce 1921 na památku mužům, kteří padli 

v 1. světové válce s nápisem: 

 

NA PAMĚŤ REKŮM 

PADLÝM I ZEMŘELÝM 

ZA SVOBODU SVÉ VLASTI 

 ZE ZDEJŠÍ OBCE VĚNUJE 

OMLADINA 

 

Jméno Datum narození Datum úmrtí Číslo domu v Římově 

Ignác Albert 30.1.1894  2 

Alois Bártík 16.6.1881 1916 3 

Ludvík Bobek 18.7.1896 1918 39 

Josef Fašina 31.1.1872 1918 11 

Antonín Fašina 1.12.1885 1915 47 

Ignác Fašina 31.1.1892 1916 76 

Bohumil Fašina 19.10.1892 1917 76 

Jakub Hobza 27.11.1886 1916 56 

František Hanzal 4.10.1893 1918 68 

Antonín Chromý 15.1.1884 1915 57 

Josef Janík 2.2.1884 1918 63 

Antonín Macháček 16.6.1891 1917 90 

Jan Nedvědický 17.10.1876 1916 62 

František Nedvědický 26.3.1878 1915 62 

Antonín Nedvědický 13.12.1885 1914 62 

Josef Nedvědický 11.9.1885 1916 78 

Jan Nedvědický 26.2.1893 1915 29 

Cyril Novák 25.6.1893 1916 24 

Antonín Novák 8.5.1892 1914 27 

Antonín Nahodil 12.6.1883 1915 82 

Ferdinan Radkovský 23.5.1879 1916 34 

Jan Suchna 23.12.1890 1916 15 

Antonín Suchna 20.1.1893 1916 15 

Rudolf Šulc 14.4.1893 1916 45 

Antonín Vodička 6.5.1885 1914 33 



 

 

Jan Vodička 12.12.1889 1915 73 

Jindřich Vidourek 15.5.1888 1915 38 

Leopold Zahradníček 14.11.1890 1914 41 

    

Alois Kopeček 1890 1917  

Pokorný Karel 1886 1916  

Václav Machovec 1883 1916  

Alois Fous 1897 1917  

František Krška 1885 1918  

Matěj Hobza 1885 1916  

 

Později byla doplněna deska s nápisem: Obětem druhé světové války 1939-1945: 

 

Jméno Datum narození Datum úmrtí 

Karel Pecka 7.1.1905 21.1.1942 nebo 30.11.1944 ?? 

Josef Pecka 9.9.1909 13.4.1945 

Jan Nedvědický 15.5.1915 1.1.1945 

Jan Svinka 11.12.1904 10.6.1942 

  

 Touto cestou bychom chtěli požádat občany o veškeré možné informace, 

podklady o padlých spoluobčanech, aby mohly být doplněny v archivech i kronice 

obce. Kontaktovat můžete Vlastimila Cejpka a to osobně, telefonicky (728 025 004), 

mailem (vlastacejpek@tiscali.cz), uvítáme i zapůjčení starých fotografií Římova, 

Vísek, Březové i okolí (např.budovu základní školy, z výstavby kulturního domu, 

obou rybníků atd.). Předem děkujeme za ochotu, pomoc při pátrání a zapůjčení 

fotografií, které by mohly být zveřejněny i na internetových stránkách obce. 

 
 
 

Rozhledna Mařenka 

 Není pochyb, že hora Mařenka je dlouhodobě vyhledávaným turistickým 

cílem. Většina z nás velmi dobře zná pověst o dívce Marianě, která byla v roce 1689 

zavražděna a kopec na její památku nese její jméno. Ne všichni však už víme, že 

téměř o dvě stě let později, tedy v roce 1866 při prvním profesionálním mapování 

monarchie byl na jejím vrcholu zaměřen jeden ze 70 základních triangulačních bodů 

na území dnešní republiky. Pokud jste někdy přišli do styku s mapou regionu nebo 

mailto:vlastacejpek@tiscali.cz


 

 

geodetickým plánem, vězte, že v něm hrála důležitou roli i Mařenka. Rozhledna, která 

zde od roku 1866 stála, prodělala několik změn. Naposledy za 2. světové války. Tehdy 

zde postavila Luftwafe 20 m vysokou dřevěnou rozhlednu. Za své vzala při bouřce 

v roce 1957. 

Snahy o obnovu rozhledny na Mařence se s větší či menší intenzitou objevovaly již od 

roku 1957. Zřetelnějších podob začal tento záměr nabývat až v roce 2000, kdy se 

sedm obcí (Rokytnice nad Rokytnou, Předín, Čáslavice, Římov, Štěměchy, 

Markvartice a Chlístov) sdružilo do svazku, který přijal název Mikroregion Podhůří 

Mařenky.   

V průběhu těchto 

let, bylo provedeno mnoho 

kroků, směřujících 

k vysněnému cíli.  Dne 27. 

10. 2012 jsme se dočkali. 

Rozhledna byla slavnostně 

otevřena a od této chvíle 

slouží široké veřejnosti a těší 

se nebývalému zájmu. 

Výsledek snažení zástupců 

mikroregionu si již 

prohlédlo několik tisícovek 

lidí a všichni se vzácně 

shodují:  Návrh rozhledny se 

panu architektovi Martinu 

Fraňkovi z projekčního 

ateliéru Penta Jihlava 

skutečně vydařil. Rozhledna 

se tváří, jako by stála na 

kopci odjakživa. Rovněž 

firma Lavimont Brno se 

svými subdodavateli 

odvedla kus dobré práce. 

Rozhledna dosahuje celkové 

výšky 31,5 m, vyhlídková 

plošina, na kterou si 

vyšlápneme po 156 

schodech, je ve výšce 28 m. A kolik stála? Celkové náklady včetně přípravných 

projekční prací dosáhly výše 7,8 mil. Kč. Zřejmě nejdůležitějším okamžikem 

v přípravě této stavby bylo uspění s žádosti o dotaci z Regionálního operačního 

programu NUTS II Jihovýchod ve výši 3 000 000,- Kč. Aby zbývající výdaje nebyly 

kryty pouze z rozpočtů členských obcí mikroregionu, byla vypsána veřejné sbírka na 

dofinancování stavby. Již při přípravě stavby pomohlo Ministerstvo pro místní rozvoj 



 

 

částkou ve výši 210 tis. Kč a pivovar Hostan částkou 250 tis. Kč. Na vlastní realizaci 

přispěl zejména Kraj Vysočina částkou 500 tis. Kč a ČEZ částkou 300 tis. Dále 

přispěla řada měst a obcí Třebíčska.  Ve všech členských obcích je na obecním úřadě 

umístěna pokladnička, kam již řada občanů přispěla a do 30. června 2013 mohou 

všichni, kterým se rozhledna líbí, ještě přispět. 

Všem dárcům srdečně děkujeme, děkujeme také všem návštěvníkům. Velmi 

si vážíme toho, že turisté vědí, jak se v přírodě chovat a nenaplnily se předpovědi 

některých škarohlídů, že se Mařenka změní v jedno velké smetiště. Je tomu právě 

naopak. Rozhledna na Mařence se stala ze dne na den vyhledávaným turistickým 

cílem!  

 

 

„Vodovod Rokytnicko“ 

 První nabídku týkající se připojení na veřejný vodovod jsme obdrželi 15. 2. 

2007 (následovalo jednání 1. 3. 2007) společně s obcemi Čáslavice, Loukovice, 

Babice, Lesonice, Cidlina. 

 Následovala schůzka 5. června 2007, kde byla předložena navrhovaná 

koncepce zásobení vodou ve 3 variantách. Kromě obcí Římov a Čáslavice však byl 

konstatován nezájem o tuto studii a připojení na veřejný vodovod z Vranova. 

 Aby se mohlo pokračovat v dalším jednání o možnosti připojení na vodovod, 

byla v obci Římov vyhotovena anketa o zájmu občanů o napojení na veřejný vodovod, 

v té době s možností napojení na Vranovskou vodu. 

 Celkem 100 anketních lístků se vrátilo se zakroužkovanou odpovědí, že 

občané mají zájem o napojení na vodovod, 18 občanů zájem o připojení nemělo, 

ostatní lístky nebyly odevzdány. 

 Na základě těchto výsledků byla vyvolána další schůzka 30. října 2007 na 

Vodárenské akciové společnosti (dále jen VAS) společně s obcemi Čáslavice, 

Rokytnice n.R., Čechočovice, Chlístov, Mastník a Stařeč (vč. Červené Hospody a 

Kracovic) o možnosti zásobování obcí v jihozápadní oblasti okresu pitnou vodou. 

 Na této schůzce všechny obce projevily zájem o řešení vodovodu, byla zde 

poprvé vyslovena varianta připojení těchto obcí na přivaděč z Heraltic a zadání 

projektového záměru projekční firmě se stanovením technického řešení, odhadu 

nákladů atd. Po tomto jednání projevily zájem o připojení také obce Markvartice a 

Čechočovice. 

 Následující jednání se uskutečnilo 23. ledna 2008 za účasti všech zmíněných 

obcí – zde byla předložena studie zásobování obcí se stanovením dalšího postupu. 



 

 

 Další schůzka byla dohodnuta na 22. února 2008. Na této byla předložena 

studie, na základě které koncepčně vznikly dvě skupiny obcí. Jedna, která územně 

směřuje k městu Třebíč a druhá, která směřuje k obci Heraltice sestávající z obcí 

Římov, Čáslavice vč. místní části Sádek, Chlístov, Markvartice, Čechočovice a 

Rokytnice nad Rokytnou. Vzhledem k zájmu obcí bylo rozhodnuto pokračovat 

v přípravě dalších stupňů projektových dokumentací, již samostatných projektů 

s názvy VODOVOD STAŘEČSKO a VODOVOD ROKYTNICKO. 

Zúčastněné obce odsouhlasily jak studii, tak výši předpokládaných vlastních zdrojů a 

po jednáních v zastupitelstvech obcí také vstup do svazku obcí VODOVODY A 

KANALIZACE v Třebíči (dále jen svazek).  

 

 V roce 2009 byla zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí pro 

projekt „Vodovod Rokytnicko“ 

 V Římově jsme od samého začátku požadovali řešení jak vodovodu, tak 

současně i splaškové kanalizace a ČOV.  Proto byla také zpracovaná projektová 

dokumentace na odkanalizování obce. 

 

První možnost na podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí se 

objevila v říjnu 2009. Změnily se podmínky poskytnutí dotací, především musel být 

v obcích současně řešen jak vodovod, tak i kanalizace a ČOV. Z tohoto důvodu 

nemohly obce Chlístov, Markvartice a Čechočovice zůstat i nadále v projektu zvaném 

„Vodovod Rokytnicko“ a jsou řešeny samostatně z jiného dotačního titulu.   

 

Konečný rozsah celého projektu nazvaného „VODOVOD A KANALIZACE PRO 

OBCE ROKYTNICKA“, na který byla přiznána dotace a bude v následujících dvou 

letech realizován je následující: 

 

„Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka“ 

 

Římov – splašková kanalizace a ČOV 

Vybudování nové splaškové kanalizace v obci Římov v profilech DN 250 a odboček 

pro domovní přípojky o celkové délce 3,9 km. Technické řešení odvádění splaškových 

odpadních vod spočívá v návrhu stok splaškové kanalizace, přičemž stávající stoky 

jednotné kanalizace budou nadále sloužit pouze pro odvádění dešťových vod jako 

stoky dešťové kanalizace. V obci tak bude vybudován oddílný systém odkanalizování. 

Na likvidaci odpadních vod bude vybudována samostatná centrální mechanicko-

biologické ČOV o velikosti 430 EO s vyústěním vyčištěných vod do vodoteče 

Římovka.  

 

Čáslavice - kanalizace a ČOV 

Vybudování nové kanalizace v obci Čáslavice v profilech DN 250 – 400mm. 

Kanalizační systém bude gravitační. Pouze dílčí povodí – lokalita Na výhoně – se 



 

 

bude přečerpávat. Stávající kanalizace bude využita pouze z části jako dešťová. 

Septiky a jímky na vyvážení budou zrušeny. Rodinné domky a objekty budou 

přepojeny na novou jednotnou nebo splaškovou kanalizaci. Celková délka kanalizace 

činí 6,1 km. Likvidace odpadních vod bude zajištěna na nově budované mechanicko-

biologické ČOV Čáslavice o velikosti 616 EO 

 

Vodovod Rokytnicko 

Vybudování páteřního -  hlavního zásobovacího řadu napojeného na stávající potrubí 

přivaděče Heraltice – Třebíč. V místě napojení bude vybudovaná akumulace s čerpací 

stanicí. Odtud bude čerpaná do nového vodojemu na Kobylí Hlavě o objemu 2x50m
3
 

a z něj budou zásobována jednotlivá spotřebiště - Rokytnice nad Rokytnou včetně 

místní části Veverka, Římov a Čáslavice včetně místní části Sádek. Páteřní stávající 

vodní zdroje pro spotřebiště Čáslavice a Rokytnice nad Rokytnou budou odstaveny. 

Celkem bude vybudováno 16,4 km. V rámci této části stavby budou v Římově 

vybudovány rozvodné řady v obci vč. odboček pro domovní přípojky. 
 

Investor: VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí 

Projektant:  Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN 

Dodavatel: „Sdružení Rokytnicko“  

D.I.S. spol. s r.o., Křižíkova2960/72, 612 00 Brno 

HABAU CZ s.r.o., Husova tř. 685/17, 370 05 České 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. 

 

Náklady stavby 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním 

fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na 

stavbu bude Státním fondem životního prostředí poskytnut zvýhodněný úvěr.  

 

Celkové náklady díla vč. přípravy, projektových dokumentací, technického a 

autorského dozoru stavby a především samotných stavebních prací činí 202 mil. Kč.  

Dotace EU se předpokládá ve výši 139,4 mil. Kč, dotace SFŽP ve výši 8,2 mil. Kč. 

Zbytek zdrojů bude tvořen půjčkou SFŽP, vlastními zdroji svazku a obcí. 

Obec Římov se na projektu podílí částkou 10,029 tis. Kč a tuto částku bude formou 

příspěvku splácet svazku po dobu 10 let. 

 

Termíny realizace stavby: 27. listopadu 2012 byla podepsána Smlouva o dílo mezi 

VAK Třebíč a firmou D.I.S., spol. s r.o. Brno na akci „Vodovod a kanalizace pro obce 



 

 

Rokytnicka“ ve výši Kč 178,493.501,30 bez DPH a bez rezervy ve výši 17,4 mil. Kč 

na nepředvídatelné práce. 

Stavba byla zahájena 3. 1. 2013 předáním staveniště dodavateli k zahájení 

přípravných prací. Vlastní stavební práce v Římově budou zahájeny na jaře tohoto 

roku a ukončeny do konce roku 2014 (v době přípravy zpravodaje probíhají práce na 

harmonogramu prací). 

 

V rámci stavby Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka budou dodavatelem 

stavby (včetně subdodávek) zrealizovány hlavní vodovodní a kanalizační řady včetně 

veřejných částí přípojek. Domovní části přípojky si musí zajistit každý vlastník 

nemovitosti sám. Zastupitelstvo obce schválilo zpracování projektů jednotlivých 

nemovitostí k připojení na novou kanalizaci a vodovod. Zároveň byla schválena 

úhrada 50% poplatku za projekt (cca 900,- Kč) vlastníkům nemovitostí, kteří si připojí 

nemovitost jak na vodovod, tak na kanalizaci a bude jednáno o zajištění územního 

souhlasu budovaných přípojek prostřednictvím obecního úřadu, aby nebyli občané 

zatěžováni úřednickou mašinérií. 

 

Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění 

vnitřní kanalizace nemovitosti obyvatel k zaústění do veřejné kanalizační sítě. 

Kanalizační přípojka je dle stavebního zákona samostatnou stavbou a podléhá 

příslušnému povolení stavebního úřadu. Veřejné části domovních kanalizačních 

přípojek byly povoleny v rámci hlavních kanalizačních řadů a je na ně vydáno 

pravomocné stavební povolení, které bylo zajištěno svazkem v rámci stavebního 

řízení na celou investiční akci. Na soukromé části přípojek zajistí obec Římov projekt 

vč. vydání územního souhlasu.  

 

Na každé nové kanalizační přípojce bude osazena tzv. domovní revizní šachta (DRŠ) 

o průměru 40 cm (čistící kus). DRŠ (1 ks na přípojku) je součástí dodávky veřejných 

částí domovních kanalizačních přípojek – na jednotlivé přípojky je tedy osadí stavební 

firma, která realizuje hlavní kanalizační řad. U kanalizačních přípojek, které budou 

ukončeny zaslepením (požadavek vlastníka napojovaného objektu, případně technické 

možnosti umístění), nevzniká na dodávku DRŠ nárok.  

 

Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí z veřejného 

vodovodu - jeho odbočení k vodoměru, není li vodoměr, pak k uzávěru vnitřního 

vodovodu nemovitosti. Odbočná tvarovka (navrtávací pas) s hlavním přípojkovým 

uzávěrem je součástí vodovodu a hradí jej investor vodovodu event. jeho vlastník. 

Trasa přípojky má být vedena nejkratším směrem kolmo k objektu.  

 

Vodovodní přípojka je dle stavebního zákona samostatnou stavbou a podléhá 

příslušnému povolení stavebního úřadu. Veřejné části domovních vodovodních 



 

 

přípojek byly povoleny v rámci hlavních vodovodních řadů (kde bylo známo) a je na 

ně vydáno pravomocné stavební povolení, které bylo zajištěno svazkem v rámci 

stavebního řízení na celou investiční akci. Na soukromé části přípojek zajišťuje obec 

Římov projekt vč. vydání územního souhlasu. 

 

Soukromé části přípojek financuje vlastník napojovaného objektu. 

 

Konečné propojení přípojek s hlavním kanalizačním (vodovodním) řadem může být 

provedeno až po zprovoznění hlavního řadu (po provedení všech zkoušek, rozborů 

vody,…). U kanalizace je nutné, aby byl řad propojen na stávající kanalizaci, která je 

zaústěna na čistírnu odpadních vod. U vodovodu je pro nové odběry u nových 

vodovodních přípojek nutné zprovoznění nově budovaného vodojemu.  

 

Realizace domovní přípojky: 

Přípojku lze vybudovat svépomocí (dle schváleného projektu domovní přípojky), nebo 

lze její provedení objednat u odborné firmy. Materiál na přípojku (kanalizační potrubí, 

tvarovky, ...) je možné zakoupit ve stavebninách nebo prodejnách vodoinstalačního 

materiálu. 

Kritéria pro napojení nemovitostí: 

 napojovaná splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a 

kuchyní 

 po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky 

vyřadit z provozu. 

 do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody 

dešťové (ze střech, dvorků, atd.), povrchové ani podzemní (různé drenáže). 

Podzemní, dešťové a povrchové vody lze ponechat napojeny na stávající 

dešťovou kanalizaci. 

 do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť. 

 

S realizací kanalizačních (vodovodních) přípojek a jejich využitím je samozřejmě 

spojeno také účtování tzv. stočného (vodného). V případě že majitel objektu 

napojovaného na kanalizaci není odběratelem pitné vody z veřejného vodovodu a 

odebírá vodu z vlastního zdroje, stává se plátcem pouze stočného. Poplatek za 

odvádění odpadních vod se v tomto případě bude provádět paušálním poplatkem, 

který se odvíjí od vybavenosti daného objektu, od počtu osob v domácnosti a 

průměrné spotřeby vody na obyvatele za rok v dané lokalitě – na základě tzv. 

směrných čísel roční potřeby vody, která jsou uvedena v příloze č. 12 k vyhlášce 

Ministerstva zemědělství č.425/2001 Sb. Tato vyhláška provádí zákon o vodovodech a 

kanalizacích č.274/2001 Sb. 

 Další informace budou občané dostávat aktuálně prostřednictvím místního 

rozhlasu, úředních desek a internetových stránek www.obecrimov.cz. Ještě před 

samotnou realizací se uskuteční veřejná schůze v kulturním domě za účasti 

pracovníků VAK Třebíč a dodavatelské firmy. 

http://www.obecrimov.cz/


 

 

Společenská kronika obce 

 
Počet obyvatel :  420   průměrný věk 41,98 let 

 

Z toho :  207 mužů průměrný věk 40,07 let   

213 žen     průměrný věk  43,84 let 

  

Obyvatelstvo :  děti do 15 let :  14,76 %  15 - 18 let :  3,10 % 

  18-60 let :  57,62 %  nad 60 let : 24,52 % 

 

 

 

V roce 2012 se narodili : 

 

16.11.2012  Gabriela Hanzalová   Římov 141 

 

V roce 2012 se do Římova přistěhovali : 

Lenka Michalčíková, Martin Michalčík  Římov 114 

Jana Belvončíková    Římov 65  

Michaela Křivánková, Eliana Křivánková  Římov 110 

Tobiáš Moták     Římov 146 

 

 

V roce 2012 se z Římova odstěhovali : 

Bohuslav Uher      Římov 51 

Pavlína Doležalová    Římov 67 

 

 

 Sňatky: 23. června 2012 uzavřeli na Obecním úřadě v Římově sňatek 

Rostislav Nahodil a Jana Blažková, Římov 121. 

 

 



 

 

Významná životní jubilea oslavili : 

70 let              Františka Pecková  Římov 105 

  Jaromír Pecka   Římov 105 

                        Marie Steinochrová   Římov 119 

 

80 let              Olga Čurdová   Římov 92  

                         Věra Bobková   Římov 67 

 

85 let              Božena Mušková   Římov 28 

                        Antonie Krulová    Římov 12 

                       Jarmila Nahodilová   Římov  50 

 

91 let              Zdenka Bartíková  Římov  111 

92 let              Marie Čurdová   Římov 6 

94 let              Božena Chromá   Římov 107   

 

 

 

 

V roce 2012 jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany : 

 

18.1.2012         Jaroslav Vyskočil,  Římov 86               ve věku 82 let 

3.4.2012           Bohuslav Rygl,  Římov 15                    ve věku 75 let 

1.7.2012           František Trnka,  Římov 80                   ve věku 78 let 

17.9.2012         Olga Čurdová, Římov 92                       ve věku 80 let 

29.9.2012         Zdeněk Škrdla,  Římov 78                     ve věku 51 let 

14.10.2012       Miroslav Kuba,  Římov 126                   ve věku 57 let 

29.10.2012       Vlastimil Nahodil,  Římov 75                ve věku 61 let 
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