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Vážení spoluobčané,
Nelze začít jinou informací - v roce 2013 započala dlouho připravovaná akce
výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV v rámci projektu „Vodovod Rokytnicko“. Od
června do prosince probíhala výstavba ČOV Římov pod rybníkem U sv. Jana, byla
pokládána kanalizace a částečně také vodovod s přivaděčem a u některých domů jsou
provedeny kanalizační odbočky. Tato investiční akce je náročná pro každého z nás,
proto bych chtěl poděkovat všem občanům za toleranci a trpělivost, která bude
potřeba i nadále, než dojde k úplnému dokončení prací. Věřím, že společnými silami
toto náročné období zvládneme.
Zastupitelstvo obce v minulém roce řešilo na svých zasedáních velké
množství úkolů, problémů, žádostí…, jejichž výčet si můžete přečíst na následujících
stránkách. Snažíme se o to, aby život v naší obci byl dobrý a plnohodnotný,
poděkování patří všem, kteří zastupitelstvu obce pomáhají při realizování kulturních,
společenských i sportovních akcí v průběhu celého roku.
V roce 2013 byly postupně upravovány prostory kulturního domu tak, aby
mohl být více využíván římovskými občany a spolky. Skutečnost je nyní taková, že
v sále mají v pondělí pohybové aktivity děti pod vedení J.Hanzala ml. a J.Rygla st.,
v pondělí a úterý zde cvičí ženy, ve středu trénují a v pátek hrají svá utkání tři mužstva
oddílu stolního tenisu SK Římov. Je zde připravena i síť pro zájemce o badminton a
branky na florbal. Prostory kulturního domu v průběhu pracovního týdne využívají i
děti z mateřské školy.
Díky dotaci z Kraje Vysočina byly předělány prostory bývalé kotelny na
posilovnu, čímž bylo završeno dlouhodobé úsilí spočívající v postupných
rekonstrukcích dětského hřiště, víceúčelového umělého hřiště, posilovny a
sportovního zázemí (šatna + sociální zařízení pro tato zařízení). Stále více slýcháme,
že dětem chybí pohyb. V naší obci je snad dostatek příležitostí k tomu, aby se i děti a
mládež zapojovali do sportovních a pohybových aktivit.
V průběhu roku 2013 byly u všech třech obecních bytů ukončeny dlouhodobé
nájemní smlouvy a následně se všechny byty podařilo pronajmout. Dalšími
nemovitostmi ve vlastnictví obce jsou: budova bývalé základní školy, kterou využívají
firmy provádějící výstavbu kanalizace a vodovodu a budova bývalých sýpek
v Římově-Vískách, kde se však (i vzhledem k rozsahu objektu) stále nedaří najít
vhodného zájemce o pronájem nebo koupi.
Vážení přátelé, závěrem mně dovolte, abych všem spoluobčanům i čtenářům
našeho Zpravodaje popřál do roku 2014 především pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a osobní pohody.
Rostislav Novák
starosta obce

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva obce Římov
v roce 2013
14.února 2013
- inf. o kontrole SZIF Brno 17.1.2013 na poskytnutou dotaci od MAS Podhorácko;
- inf. o založení účtu u ČNB v Brně;
- inf. o akci Kraje Vysočina „Čistá Vysočina“ v období 12.-16.4.2013;
- inf. o opravě protékající hráze rybníka Nová závlaha 6.2.2013;
- inf. o podání žádosti o dotaci z POV Kraje Vysočina na vybudování posilovny;
- inf. o příspěvku Kč 1.000,-- Svazu tělesně postižených v Třebíči;
- inf. o podpisu kupní smlouvy s P.Zadákem na pozemek p.č.845/3, k.ú. Římov;
- projednání nabídek na vybudování posilovny a schválení nejvýhodnějších nabídek
K.Fojtla, Římov na stavební práce, K-TOP s.r.o. Třebíč na vnitřní instalaci a
A.Cahy, Stařeč na elektropráce, H@M Kuchařovice na výměnu vstupních prvků a
B.Dobeše, Stařeč na rozvody topení a vody;
- schválení rozpočtu MŠ Římov na rok 2013 ve výši Kč 168.000,--;
- schválení podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na opravu památky místního
významu – opravu Černého křížku na Vískách;
- schválení vyhotovení evidenčních karet pro firmu ESKO-T na nový systém evidence
návštěvníků na sběrných dvorech;
- schválení úpravy rozpočtu v prosinci 2012;
21. března 2013
- inf. o novém programu Zelená úsporám 2013;
- inf. o jednání Sdružení pro plynofikaci obcí Kojeticka 19.2.2013 a 20.3.2013;
- inf. o podané výpovědi S.Hybáškové z bytu v bývalé základní škole k 31.5.2013
- inf. o podané žádosti o dotaci 19.3.2013 na opravu Černého křížku;
- inf. o projektu firem EKOKOM a ESKO-T s.r.o. na dodání tašek na tříděný odpad
do domácností v obcích na okrese Třebíč;
- inf. o dodání karet ESKO-T s.r.o. do sběrných dvorů občanům Římova;
- inf. o setkání obcí Svazu měst a obcí ČR v Jihlavě 27.2.2013 a setkání starostů
s radou Kraje Vysočina 14.3.2013;
- inf. o prezentaci fotografií z Nového Zélandu manželů Pliskových z Římova v přísálí
kulturního domu 23.3.2013;
- inf. o auditu hospodaření obce 25.3.2013;
- inf. o zajištění akcí pálení čarodějnic 30.4.2013;
- inf. o podpisu kupní smlouvy na pozemek p.č.152/7 s paní Veselou a Roseckou
11.3.2013;
- schválení vyrovnaného rozpočtu obce Římov na rok 2013 ve výši Kč 5,500.000,--;

- schválení uzavření nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů se zachováním poplatku Kč 450,--/osobu;
- ZO vzalo na vědomí informace o stavu projektu „Vodovod Rokytnicko“ a schválilo
zástavu lesními pozemky pro úvěr VAK Třebíč ve výši 7 mil.Kč s úrokovou sazbou
1% p.a. od SFŽP;
- zamítnutí žádosti M.Šoukalové o prodej části pozemku p.č.597/4 v k.ú. Římov na
Moravě;
- diskuze o návrhu zákazu podomního prodeje, navýšení nájmu v bytě 3+1 nad
pohostinstvím, koupě fotoaparátu pro potřeby obecního úřadu a možnosti pojištění 2
ks party stanů;
17.května 2013
- inf. o průběhu rekonstrukce bývalé kotelny na posilovnu;
- inf. o druhé zlínské výzvě a vyvěšení cedule „Máme nárok na evropské peníze“ dne
8.4.2013;
- inf. o zateplení stropu v kulturním domě;
- inf. o zaslání požadavku na Kraj Vysočina – opravu krajských silnic po provedené
kanalizaci v roce 2014;
- inf. o instalaci garnyží, záclon a závěsů v kulturním domě Římov;
- inf. o další opravě filtru na odstranění dusičnanů;
- inf. o pasportizaci pozemků a komunikací v k.ú. Římov před začátkem akce
„Vodovod Rokytnicko“;
- schválení úpravy rozpočtu v květnu 2013;
- schválení přezkoumání hospodaření obce Římov za rok 2012, závěrečného účtu a
účetní závěrky obce Římov a MŠ Římov za rok 2012;
- schválení nové OZV č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Římov;
- schválení Nařízení č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád a zakazuje pochůzkový
prodej, vč.podomního prodeje v Římově;
- schválení zvýšení nájemného u bytu 3+1 nad pohostinstvím na Kč 2.500,--/měsíčně;
- schválení podání žádosti o dotaci na Úřad práce Třebíč na veřejně prospěšné práce
pro J.Kujala;
- schválení podání žádosti o dotaci v rámci dalšího kola programu OPŽP na bioodpad
na zakoupení motorového štěpkovače a 2 ks kontejnerů o objemu 9 m3;
- předložení 3 nabídek a schválení nejvýhodnější nabídky J.Čurdy, Římov na
vybudování stání pro kontejnery u prodejny JMB;
- schválení koupě zemědělské stavby bez č.p. na pozemku p.č.st.163 od ZOD
Čáslavice;
- ZO bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Římov za rok
2012 a schvaluje převod zisku do rezervního fondu;

- projednání 3 nabídek na dodávku teplovzdušného agregátu v KD Římov a výběr
nejvýhodnější nabídky firmy K-TOP s.r.o. Třebíč;
- inf.o obdržení dotace Kč 38.895,-Kč na opravu Černého křížku na Vískách a návrh
oslovení 3 firem k předložení nabídek;
- projednání 2 nabídek na opravu mostku a místních komunikací v Římově-Vískách a
schválení výhodnější nabídky K.Fojtla, Římov;
- diskuze o obnovení termínovaného vkladu 2,5 mil.Kč se zjištěním aktuálních 3
nejvýhodnějších úrokových sazeb vkladových účtů na 1 rok;
- diskuze o zajištění oslav dětského dne 2.6.2013 s moderátorem Milanem Řezníčkem
z Hitrádia Vysočina;
7.června 2013
- inf. o valné hromadě Sdružení pro plynofikaci obcí Kojeticka 29.5.2013;
- inf. o obdržené dotaci na VPP pro J.Kujala od 1.6.2013 do 28.2.2014;
- inf. o dokončení prací na posilovně a přípravě podkladů pro kolaudaci posilovny;
- inf. o opravě 14 ks stolů v kulturním domě Římov;
- schválení úpravy rozpočtu v červnu 2013;
- schválení provedení veřejnoprávní kontroly v MŠ Římov v červnu 2013;
- projednání 3 nabídek na opravu Černého křížku a schválení nejvýhodnější nabídky
firmy TOMIreko s.r.o. Třebíč;
- schválení uložení finančních prostředků na 12 měsíců : Kč 2,500.000,-- u J@T
banky Praha a Kč 2,000.000,-- u Creditas, spořitelního družstva;
- schválení záměru prodeje pozemků p.č.st.221 o výměře 14 m2 , p.č.597/7 o výměře
378 m2 a p.č.597/9 o výměře 103 m2;
- schválení úvěru Kč 7,909.000,-- s úrokovou sazbou 1 % p.a., zástavní smlouvy
č.10048481-Z1 mezi SFŽP Praha a obcí Římov a Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku na akci „Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka“ mezi VAK Třebíč a
obcí Římov;
- schválení konání veřejné sbírky (společně s obcemi Stařeč, Mastník, Čechočovice a
Rokytnice n.Rok.) za účelem humanitární finanční pomoci na odstranění
povodňových škod obci Rataje u Bechyně a uzavření darovací smlouvy ve výši Kč
10.000,--;
- diskuze o zajištění termínu vítání dětí v říjnu 2013;
- diskuze o možnosti informování občanů formou sms zpráv;
- diskuze o volném bytě v budově bývalé základní školy od 1.června 2013;

8.srpna 2013
- inf. o hloubení 6 vrtů v okolí rekreačního střediska Březová;
- inf. o kolaudaci posilovny 11.7.2013;

- inf. o probíhajících pracích na opravě Černého křížku, stání na kontejnery,
kanalizaci a vodovodu v Římově;
- inf. o objednávce kontejneru na textil;
- inf. o jednání na RS Březová o propojení Mařenky, Dašova, RS Březová, H.mlýna a
Římova cyklostezkou ;
- inf. o požadavku příspěvku Nemocnici Třebíč na koupi ultrazvukového přístroje;
- schválení úpravy rozpočtu v červenci 2013;
- schválení prodeje pozemků p.č.st.221 o výměře 14 m2 firmě EON, p.č.597/7 o
výměře 378 m2 L.Dolíhalovi, Třebíč a p.č.597/9 o výměře 103 m2 M.Šoukalové,
Římov;
- inf. o ukončení nájmu bytu 3+1 nad pohostinstvím Římov manželů Holoubkových a
schválení záměru pronájmu bytu 3+1 nad pohostinstvím a bytu v budově bývalé
základní školy od 1.10.2013;
- schválení vodovodních a kanalizačních přípojek pro objekty v Římově dle seznamu
dotčených pozemků;
- diskuze o zajištění setkání seniorů 28.9.2013 a vítání dětí 13.10.2013 v KD Římov;
20.září 2013
- inf. o dokončení rekonstrukce Černého křížku vč. vyúčtování a obdržení dotace a
dokončení „hnízda“ pro kontejnerová stání začátkem září 2013;
- inf. o průběhu stavebních prací na kanalizaci, ČOV a vodovodu „Rokytnicko“;
- inf. o děkovném dopise z Nemocnice Třebíč za finanční příspěvek 2 tis.Kč;
- schválení úpravy rozpočtu v září a říjnu 2013;
- schválení pronájmu bytu 3+1 nad pohostinstvím Martině Grublové, Chlístov od
1.10.2013 a manželům Michalčíkovým v budově bývalé základní školy od
1.11.2013;
- schválení úpravy rozpočtového výhledu na období 2012 - 2016;
- schválení pronájmu budovy sýpek firmě CORSO V+V s.r.o. Olbramkostel za
účelem skladování suché hmoty štěpky a parkování zemědělské techniky;
- diskuze o účelu dotace POV Kraje Vysočina 2014; Nadace ČEZ Podpora regionů
2014; vyhotovení stolních kalendářů Římov 2014; pronájmu 2 míchaček občanům
Římova; bezplatné využití sálu kulturního domu pro sportovní aktivity občanů;
21. listopadu 2013
- inf. o průběhu stavebních prací na kanalizaci, ČOV a vodovodu „Rokytnicko“;
- inf. o zrušení žádosti o pronájem budovy sýpky v Římově-Vískách, která byla
schválena na předchozím zasedání zastupitelstva obce 20.9.2013 firmě V+V s.r.o.
Olbramkostel a inf. o zájmu firmy Via-Alta Energie s.r.o. na pronájem s následnou
koupí na zařízení pro nakládání s tekutými odpady;
- inf. o instalaci nového nábytku v MŠ Římov;
- inf. o nabídce elektronické aukce elektrické energie a plynu;

- inf. o objednávce boxu na použité zářivky od firmy Ekolamp, která bude umístěna u
vstupu na obecní úřad;
- inf. o reklamaci závad na Oranžovém hřišti Římov (opravy budou provedeny na jaře
2014);
- inf. o doplnění kontejnerů firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč o kontejner na bioodpad od
r.2014 (pilotní projekt 1.4.-29.11.2014);
- inf. o obdržení tašek na tříděný odpad od firem ESKO-T a EKOKOM pro
domácnosti v Římově, tašky vydávány zároveň se stolním kalendářem obce na
r.2014 a projekty na přípojky vodovodu a kanalizace začátkem prosince 2013;
- inf. o požadavku na protiradonové měření v MŠ Římov (Kraj Vysočina);
- inf. o žádosti o poskytnutí znaku Římova na kynologický znak KK Rokytná;
- inf. o příspěvku MPM ve výši Kč 33.440,-- na splátku úvěru na výstavbu rozhledny
na Mařence;
- inf. o zpětvzetí žaloby dědiců po p.Josefu Radkovském;
- schválení úpravy rozpočtu v prosinci 2013;
- schválení veřejnoprávní kontroly v MŠ Římov v prosinci 2013;
- inf. o ukončení nájmu bytu 1+1 Z.Kubáta, Ostrava k 31.12.2013 a schválení záměru
pronájmu bytu od 1.1.2014;
- schválení podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na
obnovu 5 drobných sakrálních staveb v katastru obce;
- schválení finančního příspěvku MAS Podhorácko na provoz v roce 2014;
- schválení sběrného místa sběru papíru v MŠ Římov (pro MŠ Římov) a sběrné místo
sběru kovového odpadu (pro neziskové organizace SDH Římov a SK Římov)
v kontejneru pod víceúčelovou budovou;
- schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.775 pro „Římov,
Nedvědický, kabelová síť NN“;
- diskuze o termínech akcí vyhrávání koled – 21.12.2013, výstupu na Mařenku
28.12.2013, novoročního ohňostroje 1.1.2014 a 3.obecního plesu 11.1.2014
vč.zajištění průběhu těchto akcí;
- diskuze o zajištění termínu setkání seniorů 27.9.2014 a hudby Credit, zpomalovacích
retardérech v k.ú. Římov, volbách v průběhu roku 2014;
5. prosince 2013
- zamítnutí žádosti firmy Via-Alta Energie s.r.o. Třebíč o pronájem budovy sýpky
v Římově-Vískách;
- inf. o vystoupení skupiny Veselá trojka z TV Šlágr v KD Římov 29.3.2014;
- inf. o stavu zájemců o pronájem bytu 1+1 ve víceúčelové budově;
- inf. o vypsání dotačního titulu na obnovu drobných sakrálních staveb na MMR
2014;
- diskuze občanů z Římova-Vísek o možnosti a podmínkách zřízení osadního výboru
na Vískách, zrušení trafostanice vč.vedení el.energie u budovy sýpek, zimní údržbě

na Vískách, opravě cest na Vískách, zabezpečení odkryté studny na soukromém
pozemku, využití budovy sýpky prospěšné pro obec;
- převzetí petice „Ne vybudování zařízení pro úpravu tekutých odpadů-středisko
Římov“;
19. prosince 2013
- inf. o připravované akci Lesů ČR „Rekonstrukce lesní cesty Okružní“ v k.ú. Římov
na Moravě;
- inf. o podmínkách založení osadního výboru dle požadavku občanů z Římova-Vísek
a informování občanů Vísek zúčastněných na zasedání ZO;
- inf. o obdržení petice 10.12.2013 „Ne vybudování zařízení pro úpravu tekutých
odpadů“;
- schválení provedení konečného rozpočtového opatření za prosinec 2013;
- schválení postupu dle pravidel rozpočtového provizoria počátkem roku 2014;
- schválení inventarizace majetku a vydání příkazu k provedení řádné inventarizace
v termínu 20.12.2013 – 10.1.2014;
- schválení podání žádosti o dotaci z POV Kraje Vysočina na rekonstrukci chodníků
do výše cca 350 tis.Kč po provedené výstavbě kanalizace a vodovodu v obci;
- schválení pronájmu bytu 1+1 ve víceúčelové budově Anně Dvorské, Opatov od
1.1.2014;
- vyhotovení Zpravodaje obce Římov v průběhu ledna 2014 s diskuzí o obsahu,
zastupitelé i občané vyzváni k návrhu a předložení článků do zpravodaje;

Místní knihovna Římov
V roce 2013 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 41 čtenářů, z toho
27 dospělých a 14 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 469 návštěvníků. I v tomto
roce se v březnu uskutečnila beseda s dětmi z naší mateřské školy, tentokrát na téma:
Knihy a pohádky o zvířátkách. Děti pak na toto téma také nakreslily obrázky, které
byly v knihovně vystaveny. V tomto roce bylo vypůjčeno 1319 titulů, z toho 1084
knih pro dospělé, 203 pro děti a mládež a 32 knih naučných. Tak jako v minulých
letech i letos proběhl výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč a to celkem 3x. Do
knihovny bylo zapůjčeno 300 titulů. Z obecního rozpočtu přibylo 24 nových knih,
čímž se zvýšil stav na celkových 1955 knih. Pokud se rozhodnete naši knihovnu
navštívit, jste srdečně zváni. Těší se na Vás knihovnice Dana Dvořáčková.

Mateřská škola Římov
Vítáme vás v naší školce. Zdraví vás ředitelka Jana Báňová, nová, studující
paní učitelka z Rokytnice nad Rokytnou Miroslava Bílková a stávající paní školnice a
pracovnice obchodního provozu Jana Krejčová. Je toho u nás kromě paní učitelky
mnoho dalšího nového. Díky vaší účasti na obecním plese jsme si mohli zakoupit tolik
vytoužený nový nábytek do školky, tedy jeho první část, nové skříně a ochrany
radiátorů. Vše jsme volili v základních barvách - červené, žluté, modré, zelené a
prostředí ve školce je nyní barevnější a veselejší.
I v roce 2013 navštěvovala naše školka divadelní představení v MŠ Rokytnice
nad Rokytnou, divadelní představení v Třebíči a den otevřených dveří v Čáslavicích.
Novinkou ovšem je návštěva knihovny v Třebíči s programem, kde se děti zábavnou
formou seznamují s knihovnou jako takovou a získávají k ní kladný vztah.
Velikonoce jsme ve školce oslavili velikonočním hrkáním, kde se aktivně zapojili
nejen děti, ale i někteří rodiče, hrkání proběhlo 28.3. v 17.00 hod., 29.3 v 10.00 hod. a
29.3. v 17.00 hod. Někteří z vás nás určitě slyšeli. My vás také rádi vidíme i slyšíme
na našich procházkách po vsi, proto se k nám hlaste a děti vás rády pozdraví. Jako
každý rok probíhá 2x do roka ve školce focení s fotografkou Karlou Melovskou, je
možné se nechat vyfotit i pokud vaše dítě zrovna nechodí do mateřské školy. Jedno
focení je na konci školního roku a druhé před vánocemi v listopadu. K ukončení
školního roku patří také výlet a my jsme jich měli hned několik: výlet do Jaroměřic
nad Rokytnou na zámek, výlet do „Bonga“ Střítež, výlet za vojáky do Náměště nad
Oslavou a hledání pokladu. Jako tradičně proběhlo loučení s předškoláky a to s
Tomáškem Bártikem, Římov 122, Tomáškem Nahodilem, Římov 31 a spaní ve
školce.
Ani o prázdninách jsme však nezaháleli. Pan J.Hanzal nám vymaloval šatnu
a třídu, za což mu velmi děkuji. Položili jsme nový koberec do herny, nechali
odborně vyčistit podlahy ve školce a na konci srpna nám pan Štork z Rokytnice nad
Rokytnou dovezl nový nábytek.
No a začal školní rok 2013/2014. Školku navštěvuje 20 dětí, s tím rozdílem
oproti jiným rokům, že všechny děti bydlí v Římově : Durda Lukáš Římov 144,
Nahodil Kryštof a Aneta Římov 121, Bártlová Michaela Římov 148, Nahodil Martin
Římov 62, Křišťálová Adéla a Anna Římov 24, Křížová Kristýna Římov 44,
Ryglová Valentýna Římov 26, Eliáš Petr Římov 100, Hanzal Jan a Bára Římov 141,
Vondráčková Martina Netín 26, Kopečný Vojtěch Římov 85, Brychta Denis Římov
101, Hanzalová Vanesa Římov 141, Smutný Michal Římov 93, Slatinský Matyáš
Římov 126, Čurdová Sára Římov 12, Dufková Nela Římov 87.
Nový školní rok začal velmi zostra, máme za sebou drakiádu, návštěvy divadel,
velký výlet do planetária Brno, vystoupení na Setkání seniorů s pásmem Paraplíčko,
přivítali jsme 5 nově narozených občánků v Římově, navštívili nás studentky
zdravotnické školy se svým programem „Lékaře se nebojíme“, sbírali jsme starý
papír, za který jsme získali finanční hotovost 2.595 Kč (použita na nákup nových
kočárků pro panenky). Dík patří všem, kteří přispěli starým papírem - pěkně se mi to

rýmuje. To nejkrásnější jsme si nechali na konec roku a to jsou Vánoce. Mikulášskou
nadílku nám tentokrát předal Mikuláš, čert a anděl až z Třebíče. Vánoční nadílka byla
letos velmi bohatá, protože se naše školka zapojila do projektu ADVENT PRO
ŠKOLKY a děti dostaly talířky a mističky od této firmy. Dárky dětem věnovala také
Obec Římov. Vánoční besídka proběhla v kulturním domě, aby měli možnost přijít
rodiče, sourozenci, babičky, dědečkové, tetičky …..
Na konci roku 2013 jsme dostali ještě jeden krásný dárek od rodiny
Smutných a jejich firmy ALARMTEC s.r.o., a to sponzorský dar formou objednané
pohádky divadla Šikula přímo k nám do mateřské školy. Za tento dar, ale hlavně
nápad také moc děkujeme, bezvadně jsme si to užili. A budeme si užívat i v dalším
roce, protože vy nám k tomu pomáháte, každý přispíváte svou troškou do mlýna a já
vám za to moc děkuji.
Jana Báňová, ředitelka MŠ Římov

Z činnosti SDH Římov
Činnost hasičů je stále obdobná. Členská základna byla v roce 2013 stále
stejná, tj. 43 členů. SDH Římov je součástí okrsku Čáslavice, kde společně cvičíme,
pořádáme soutěže, den otevřených dveří požárních zbrojnic apod.
Další činností je pořádání některých akcí, případně pomáháme obecnímu
úřadu, kde je spolupráce na velmi dobré úrovni. 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, kde účastníkům masopustu patří poděkování za přípravu této akce.
SDH klade věnce k pomníku padlých v květnu na den osvobození a před
státním svátkem 28. 10., dále pořádá martinskou pouťovou. Je i jiná činnost, která je
pro hasiče samozřejmostí a patří k jejich práci. Během roku jsme navštěvovali
jubilanty, starší hasiče s blahopřáním a malým dárkem.
Staráme se také o techniku, výstroj a výzbroj. Proto je nutno poděkovat těm,
kteří se starají o pořádek a údržbu ve zbrojnici, o požární vozidlo, stříkačku, aby vše
bylo v případě potřeby akceschopné.
Posláním hasičů je pomáhat spoluobčanům v nesnázích, chránit hodnoty a
majetky. Naši předkové věděli, proč hasiče a sbory v každé obci zakládali a na to
nesmíme zapomínat.
Závěrem bych chtěl jménem SDH Římov poděkovat obecnímu úřadu za
spolupráci a také všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Do roku 2014 přeji hodně
zdraví, rodinné pohody a úspěchů v práci i v osobním životě.
František Ondráček, starosta SDH Římov

Sportovní klub Římov, oddíl stolního tenisu
V jarní části OP II.třídy uhájilo „áčko“ SK Římov konečnou 7.příčku, SK
Římov B skončilo ve IV.třídě na 3.místě a navíc přišla nabídka postupu do III.třídy
mimo pořadí, čehož „béčko“ využilo. Římovské céčko nadále sbírá zkušenosti a
v tabulce skončilo na 11.místě. Všechny zápasy se na jaře 2013 odehrávaly v budově
bývalé základní školy v Římově, ale na další sezónu se již připravoval sál kulturního
domu. 11.5.2013 uspořádal SK Římov taneční zábavu se skupinou Project, kterou
však navštívilo pouhých 63 návštěvníků a nepřišli dokonce ani někteří členové SK.
Konečná tabulka sezóny 2012 / 2013 OP II. třídy

1. BOB Třebíč A
2. Lukov A
3. Rokytnice n.R. B
4. Kralice A
5. Třebenice B
6. Vladislav B
7. Římov A
8. Jemnice C
9. Lukov B
10. Číměř A
11. Dukovany A
12. Stařeč A

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17 1 4
15 4 3
15 2 5
12 3 7
11 5 6
9 3 10
8 2 12
8 2 12
6 5 11
8 1 13
7 2 13
1 0 21

259:137 57
232:164 56
256:140 54
208:188 49
224:172 49
196:200 43
198:198 40
177:219 40
171:225 39
178:218 39
173:223 38
104:292 24

Konečná tabulka sezóny 2012 / 2013 OP IV. třídy

1. BOB Třebíč C
2. Třebenice C
3. Římov B
4. Stařeč B
5. Číměř B
6. Rokytnice n.R. D
7. Kralice C
8. Mikulovice C
9. Stařeč C
10. Třebíč D
11. Římov C
12. Lukov D

22 21 0 1
22 19 1 2
22 17 2 3
22 15 1 6
22 12 1 9
22 9 3 10
22 10 0 12
22 6 3 13
22 5 3 14
22 6 0 16
22 4 2 16
22 0 0 22

314:82 64
289:107 61
256:140 58
242:154 53
184:212 47
202:194 43
191:205 42
175:221 37
171:225 35
169:227 34
118:278 32
65:331 22

Sezónu 2013/2014 zahájily oddíly SK Římov v nových prostorách kulturního
domu Římov, kdy herním dnem je pátek v 18.00 hod.
SK Římov A a SK Římov C hrají svá utkání současně a SK Římov B vždy
následující týden. Byly zakoupeny další 2 nové stoly Joola SC 3000 a v současné době
má oddíl k dispozici celkem 4 stoly Joola SC 3000.
Do nové sezóny vstoupil SK Římov v následujících sestavách :
SK Římov „A“ – Dufek Pavel, Goliaš Stanislav, Novák Rostislav, Stručovský Josef;
SK Římov „B“ – Čurda Aleš, Diviš Aleš, Nahodil Martin, Obůrka Michal, Otáhal
Ondřej, Otáhal Radim, Novák Rostislav, Diviš Tomáš
SK Římov „C“ – Hobza Stanislav, Jeřábek Jan, Stručovská Alena, Stručovský Lukáš,
Milostný Karel st.
7. prosince 2013 se v kulturním domě Římov uskutečnilo 3. kolo okresního
přeboru žactva za účasti 18 hráčů ze 7 oddílů (Mikulovice, Želetava, Římov,
Rouchovany, Rokytnice n.R., Výčapy, Třebíč). Za SK Římov se přeboru zúčastnil
Lukáš Stručovský. Ve finále zvítězil Švihálek Martin nad Navrkalem Petrem 3:2 (oba
z TJ Mikulovice).
II. třída okresního přeboru po polovině sezóny 2013/2014
Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1 Mikulovice A

11

10

1

0

450:288

130:68

32

2 Lukov B

11

8

0

3

402:355

111:87

27

3 Římov A

11

8

0

3

457:292

132:66

27

4 Želetava A

11

7

1

3

379:361

106:92

26

5 Hrotovice-Valeč A

11

7

1

3

431:319

118:80

26

6 Jemnice C

11

5

2

4

410:355

109:89

23

7 Výčapy B

11

4

3

4

405:357

106:92

22

8 Číměř A

11

2

5

4

355:404

92:106

20

9 Třebenice B

11

2

2

7

363:399

88:110

17

10 Rokytnice n.R. C

11

2

1

8

298:425

73:125

16

11 Bochovice A

11

2

1

8

327:423

78:120

16

12 Vladislav B

11

0

1

10

200:499

45:153

12

III. třída okresního přeboru po polovině sezóny 2013/2014
Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1 M.Budějovice D

11

11

0

0

476:251

145:53

33

2 Dukovany A

11

10

0

0

496:213

149:49

31

3 Stařeč A

11

7

0

0

405:322

112:86

25

4 Výčapy C

11

6

1

0

386:362

107:91

24

5 Rapotice B

11

6

0

0

382:372

102:96

23

6 Lukov C

11

4

3

0

354:388

94:104

22

7 BOB Třebíč B

11

5

1

0

369:396

94:104

22

8 Třebíč C

11

3

3

0

372:399

90:108

20

9 Třebenice C

11

4

0

0

340:396

88:110

19

10 Římov B

11

3

1

0

301:419

75:123

18

11 Březník A

11

2

0

0

299:443

69:129

15

12 Kralice B

11

0

1

0

259:478

63:135

12

IV. třída, sk.A okresního přeboru po polovině sezóny 2013/2014

Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1 BOB Třebíč C

6

6

0

0

285:100

87:21

18

2 Střítež A

6

4

0

2

213:169

61:47

14

3 Číměř B

6

4

0

2

227:180

60:48

14

4 Kralice C

6

3

1

2

212:184

61:47

13

5 Třebíč D

6

2

0

4

189:210

50:58

10

6 Římov C

6

1

1

4

148:255

37:71

9

7 Dukovany B

6

0

0

6

103:279

22:86

6

Nohejbalový klub Římští Loupáci
Cíl mužstva pro rok 2013 byl jasný, postoupit do vyšší skupiny „A“ , kde se
na rozdíl od nynější skupiny „B“ hraje pouze na dva dopady míče. Tento cíl se týmu
podařilo splnit, když skončil na celkovém druhém místě v tabulce. Pro domácí zápasy
sloužilo Oranžové hřiště v Římově. Mužstvo nastupovalo ve složení: Rostislav Hrdý,
Leoš Barák, Pavel Čermák, David Nahodil, David Krotký, Ondřej Otáhal, Tomáš
Pokorný, Ivan Piálek, náhradník Radim Baloun. V první části nadcházející sezóny
bude mužstvo oslabeno o Rosťu Hrdého, který kvůli studiu odjíždí na šest měsíců
mimo ČR. Avšak jako nová posila se do týmu zapíše Jakub Spousta z týmu Lesůněk a
Sokola Třebíč, který má zkušenosti se skupinou „A“, a proto bude jistě přínosem.
Doufejme, že mužstvo bude nadále podávat dobré výkony a podaří se mu ve skupině
„A“ uhrát slušné umístění.
Tabulka :
1.

„Koupaliště“ Bransouze

2.

NK Římští Loupáci

3.

TJ BOPO Třebíč

4.

NC Okřešice

5.

TJ BOPO Nadměrné boty

6.

NS Petrovice

7.

Lesůňky

8.

Domky Třebíč

9.

Sokol Třebíč "C"

10.

Zlatomlýn Opatov

11.

Obůrka Třebíč

12.

Budíkovice

Rok 2013 v Římově

1. ledna 2013 se uskutečnil tradiční novoroční ohňostroj, tentokrát za
mlhavého počasí. Starosta obce Rostislav Novák popřál všem občanům krásný nový
rok 2013 a lidé si připili na zdraví.
5. ledna 2013 proběhla v Římově a sousedních obcích Tříkrálová sbírka. V
jednotlivých obcích bylo vybráno:
Rokytnice nad Rokytnou
22 421,- Kč
Římov
10.630,- Kč
Markvartice
6.084,- Kč
Chlístov
10.932,- Kč
Horní Újezd
10.314,- Kč
Kojetice
9.876,- Kč
CELKEM
70.257,- Kč
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč činil
1,882.529,-- Kč. Na této akci se podílelo 381 skupinek koledníků a zapojilo se do ní
přes 1.000 pomocníků. Výtěžek byl využit k financování činnosti Oblastní charity
Třebíč, byl podpořen Klub Archa, poradna Ruth, Komunitní centrum Klubíčko,
Dobrovolnické centrum a sousedská výpomoc, pomoc směřovala lidem postiženým
povodněmi a na zahraniční humanitární pomoc v oblasti Melitopol a Orlovo. Bylo
zakoupeno auto k poskytování terénní pečovatelské služby
Ve dnech 11. - 12. ledna 2013 se uskutečnilo 1. kolo Volby prezidenta ČR.
V Římově se z celkového počtu 343 osob zapsaných do seznamu voličů voleb
zúčastnilo 216 voličů, z toho 2 hlasy byly neplatné. Celková účast činila 62,97 %.
Pořadí podle počtu obdržených hlasů:
Miloš Zeman
69 hlasů
Jiří Dienstbier
48 hlasů
Karel Schwarzenberg
32 hlasy
Jan Fischer
26 hlasů
Zuzana Roithová
15 hlasů
Jana Bobošíková
10 hlasů
Vladimír Franz
6 hlasů
Přemysl Sobotka
5 hlasů
Taťána Fischerová
3 hlasy
12.ledna 2013 uspořádalo zastupitelstvo obce 2.obecní ples, kterého se
zúčastnilo cca 140 návštěvníků. K tanci a poslechu hrála skupina Garant Hostan,
připraveno bylo i občerstvení v podobě guláše z divočáka, v malé i velké tombole se

nacházelo velké množství atraktivních cen. Výtěžek z plesu Kč 24.514,- Kč byl
věnován Mateřské škole Římov, která si za tuto částku zakoupila krásný nový
nábytek. Zastupitelstvo obce i vedení mateřské školy děkuje všem občanům,
podnikatelům, sponzorům za příspěvky, které přispěly ke zdárnému výsledku tohoto
plesu.
19. ledna 2013 se uskutečnil již druhý karneval pro děti v Římově. Oproti
prvnímu ročníku nebyl tentokrát sál plný. Snad byla příčinou začínající chřipková
epidemie. Maminky z Římova si opět připravily zábavné soutěže, předtančení, plno
sladkostí, soutěžilo se o krásné ceny a organizátorky věří, že se karneval dětem líbil a
měl úspěch jako ten předešlý. Na památku pořídily společné foto, na kterém můžeme
vidět kolem třiceti krásných masek převážně římovských dětí. Z kulturního domu v
Římově zněla hudba z pohádek a dětských filmů. Občerstvení zajistilo pohostinství
Římov. Maminky doufají, že karneval pro děti se tak stal tradicí a už nyní se těší na
ten další. Mají plno nápadů, jak program obohatit. Děkují sponzorům, kterými byli:
Obec Římov, PVP Miroslav Chromý, SDH Římov, SK Římov, Billa, Česká
spořitelna, a.s., kadeřnictví Blanka Nahodilová, dorty pekla paní Eliášová.
V neposlední řadě patří dík maminkám, které si najdou čas a jsou ochotné udělat pro
děti z Římova a okolních vesnic pěkný den.
25-26. ledna 2013 proběhlo druhé kolo prezidentských voleb, do kterého postoupili
Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky v Římově :
Z celkového počtu 340 osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů byla
vydána úřední obálka 214 voličům, z toho jeden hlas byl neplatný. Volební účast
činila 62,94 %.
Ve druhém kole voleb obdržel Miloš Zeman 149 hlasů, tj. 69,95 %, a Karel
Schwarzenberg 64 hlasy, tj. 30,05 %.
V únoru 2013 se uskutečnily přípravné práce na budování posilovny, kdy
římovští hasiči provedli pročištění kanálu z bývalé kotelny, aby se v březnu mohlo
začít s rekonstrukcí. J. Rygl st., B.Machovec a J.Kujal začali s prořezáváním
náletovým dřevin na Horní cestě, kterou dokončili v polovině března. Ve stejném
měsíci byla opravena protržená hráz rybníka Nová závlaha.
2.března 2013 prošel Římovem masopustní průvod, kterého se zúčastnilo 37
masek : Boney M; Sněhurka a 7 trpaslíků; královna, čarodějnice; bezdomovci;
hroznové a slámové víno; klaun, šašek, strašák do pole, dědek a loutka z hororu SAW;
Asterix a Obelix; vojín Smiřický z Tankového praporu; malý čertík; křižák a přijela i
mimořádná linka Římov-Tokio. Masky nasadily pro další roky vysokou laťku,
všechny byly připraveny s velkou fantazií a elánem. Hudba v obsazení 6 muzikantů
absolvovala průvod Římovem, večer se uskutečnila zábava se skupinou Project za
účasti cca 100 návštěvníků.
V březnu 2013 byly zahájeny práce na rekonstrukci bývalé kotelny na
posilovnu, kterou prováděly firmy: Karel Fojtl, Římov; H&M Kuchařovice; Bohumil

Dobeš, Stařeč; Alois Caha, Stařeč; K-TOP s.r.o. Třebíč. V červenci 2013 byla
posilovna zkolaudována a závěrečné vyúčtování vykázalo celkové náklady 232.347,Kč, z toho dotace z POV Kraje Vysočina 2013 činila 109.000,-- Kč.
V březnu 2013 proběhly dvě schůzky na VAS Třebíč, týkající se
harmonogramu výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV v Římově a byla dohodnuta
schůzka s občany Římova na 3.dubna 2013 v kulturním domě.
23.března 2013 uskutečnili manželé Pliskovi z Římova promítání fotografií
z návštěvy Nového Zélandu. Poutavému vyprávění naslouchalo odhadem 90
návštěvníků z Římova a širokého okolí, v přísálí kulturního domu nebylo takřka
volného místa. Dobrovolné vstupné ve výši Kč 2.000,-- věnovali Pliskovi na výstavbu
rozhledny na Mařence.
25.března 2013 proběhl na obecním úřadě audit hospodaření z Kraje
Vysočiny s výsledkem bez výhrad.
28. a 29.března 2013 obnovili rodiče dětí převážně z mateřské školy tradici
velikonočního hrkání, děti byly vybaveni hrkačkami i kotouči a obešly obec s rodiči
ve čtvrtek a pátek odpoledne. V pátek dopoledne hrkaly děti z mateřské školy.
3.dubna 2013 proběhla v kulturním domě Římov schůzka kvůli projektu
Vodovod Rokytnicko, za účasti cca 60 občanů. Schůzky se zúčastnili: Karel
Nedvědický - Svazek VODOVODY A KANALIZACE, Michal Ondráček,
Vodárenská akciová společnost, a.s. Michal Chytrý – DIS, Jan Sedláček – Habau,
Josef Novotný - AQA-CLEAN.
Občanům byly poskytnuty tyto hlavní informace:
- představení investora, zhotovitele, TDI, budoucího provozovatele a projektanta
- harmonogram prací
- financování (celkové náklady, podíl obce, dotace)
- napojování nemovitostí na vodovod a kanalizaci (podmínky napojení, přístup k
nemovitostem, cena vody…)
- diskuse s občany o přípojkách, ceně stočného atd.
8.dubna 2013 byla i v Římově vyvěšena cedule tzv. Druhé zlínské výzvy, pod kterou
se podepsalo téměř 1500 starostů, místostarostů, zastupitelů a jiných představitelů
komunálního veřejného života. Cílem výzvy bylo to, aby co nejvíce evropských
prostředků nového rozpočtového období EU směřovalo do měst a obcí „přímo“
(nárokový model) a byly zohledněny potřeby venkovských regionů ČR. Výzva na
cedulích byla prostá. Sdělovala, že i občané naší obce MAJÍ NÁROK NA
EVROPSKÉ PENÍZE. Přeškrtnuté „hrábě“ vyjadřují symbol nesouhlasu, aby
ministerstva „hrabala“ evropské prostředky pod sebe, rozdělovala je podivným
systémem, který již i ve stávajícím období způsobil a obáváme se, že ještě vyvolá
významné negativní dopady do našich veřejných rozpočtů. Municipality mohou vyjít
z nového systému výrazně znevýhodněny oproti dávaným slibům zlepšení současné
situace. Přitom je nepochybné, že obce a města umí s těmito prostředky hospodařit
v drtivé většině efektivně, hospodárně a šetrně než ústřední státní správa.

V dubnu proběhlo také zafoukání stropu kulturního domu celulózovou
izolací, montáž garnyží, držáků na záclony, závěsy a instalace záclon a závěsů.
V termínu 18.-22.dubna 2014 vyhlásil Kraj Vysočina akci Čistá Vysočina, do které se
zapojil také obecní úřad Římov a členové zastupitelstva obce prováděli úklid prostor
kolem silnic v k.ú. Římov na Moravě (směr Rokytnice, Želetava, Čáslavice, Vísky sv.Florián).
V sobotu 27.dubna 2013 se uskutečnil 2. ročník turnaje ve stolním tenisu. Hrálo se
v kulturním domě za účasti 13 hráčů. Krátce po poledni proběhlo rozlosování do dvou
skupin, kdy z každé postupovali čtyři nejlepší. Občerstvení bylo zajištěné v místním
pohostinství.
Celkové výsledky 2. ročníku :
1. Pavel Dufek
2. Stanislav Goliaš
3. Ivan Piálek ml.
4. Aleš Diviš
5. Ondřej Otáhal
6. Radim Otáhal
7. Karel Milostný
8. Stanislav Hobza
9.Jiří Čurda - vítěz ceny útěchy
10. Lukáš Stručovský
11.Tomáš Diviš
12.Aleš Čurda 13.Radek Trnka
30.dubna 2013 proběhlo tradiční pálení čarodějnic za budovou bývalé
základní školy. Za příjemného počasí se scházeli občané, pro které bylo připraveno
občerstvení. Na hranici, kterou místostarosta obce Jiří Rygl za početné asistence dětí
krátce po 19.00 hod. zapálil, trůnily dokonce tři pečlivě připravené čarodějnice.
V květnu 2013 byly internetové stránky www.obecrimov.cz napadeny
hackerem, což mělo za následek kompletní obnovu stránek a nefunkčnost po dobu
několika týdnů.
I nadále probíhaly práce na rekonstrukci posilovny, zastupitelstvo schválilo využití
místa za prodejnou JMB jako „hnízdo“ pro kontejnerové stání, opravu silnic a mostku
na Vískách. Dále bylo schváleno podání žádosti o dotaci na opravu Černého křížku
v Římově-Vískách z Fondu Vysočiny a podání žádosti o dotaci na koupi štěpkovače a
2 ks kontejnerů 9m3 z OPŽP a to především z toho důvodu, že lidé stále vhazují celé
větve do stávajících kontejnerů, kam však patří jen drobný bioodpad a je velký
problém se selekcí odpadu před odvozem do kompostárny.
V neděli 2.června 2013 se měla v zahradě mateřské školy uskutečnit oslava
Dne dětí, vzhledem k nevlídnému počasí byla akce přesunuta do prostor kulturního
domu, kde neúnavný moderátor Hitrádia Vysočina Milan Řezníček rozpohyboval jak
malé, tak i velké a odměnou bylo nadšení početných přítomných z velmi vydařené
akce. Před kulturním domem byl krátce k dispozici skákací hrad (než začalo pršet) a
děti si mohly prohlédnout i přistavené vozidlo na komunální odpad firmy ESKO-T.
Poděkování patří i sponzorům této akce : IC Energo, Družstevní jatka Sádek, SDH
Římov, M.Vahiľa, ČEZ, EON, ing.Zvolánková J., ing. Svoboda Vl., Tipafrost Třebíč.
Od 1.6.2013 do 28.2.2014 nastoupil na obecní úřad na veřejně prospěšné
práce Jiří Kujal za pomoci dotace z Úřadu práce Třebíč.

V průběhu června probíhaly dokončovací práce na posilovně a příprava dokladů na
kolaudaci, po které bylo z jedné ze tříd budovy bývalé základní školy převezeno
veškeré vybavení posilovny.
Vzhledem k stížnostem občanů na volný pohyb některých psů byla vydána obecně
závazná vyhláška, která stanovuje na veřejném prostranství v obci (graficky
vyznačeno v příloze k OZV) pohyb psů pouze na vodítku. Dále byl vydán tržní řád,
zakazující v Římově pochůzkový a podomní prodej, chránící občany před nekalými
praktikami některých prodejců.
Od 10.června 2013 se opravovala cesta ke skládce, kde se ve spolupráci s družstvem
navážel drcený materiál z objektů Zemědělského obchodního družstva v Římově.
Firma K TOP s.r.o. Třebíč instalovala v kulturním domě Římov topidlo Robur, které
má přinést úsporu při vytápění a také rychlejší ohřev prostor.
Bagrování potoka u stavidla – odstranění nánosů bahna prováděla firma K.Fojtla.
Za Římovem v prostorách skládky byl opět řešen nepořádek a bude se uvažovat o
ohraničení prostor v případě dalších problémů.
Od 13.6.do 28.6.2013 probíhala v obcích Stařeč, Mastník, Čechočovice,
Římov a Rokytnice nad Rokytnou veřejná sbírka z důvodů humanitární finanční
pomoci občanům postižených povodněmi - finanční pomoc občanům obce Rataje v
Jihočeském kraji.
V Římově bylo mezi občany vybráno 13.607,--, Obecní úřad Římov dále přispěl
částkou Kč 10.000,--.
Celkově bylo ve všech obcích vybráno Kč 115.237,--, z toho Městys Stařeč Kč
49.930,-, městys Rokytnice n.R. Kč 23.900,-, obec Čechočovice Kč 15.050,-, obec
Mastník 12.750,- Kč.
Od poloviny června 2013 se rozeběhly stavební práce na akci kanalizace,
vodovod a ČOV v Římově pracemi na čističce odpadních vod, následně se počátkem
srpna 2013 začalo kopat na louce před ČOV směrem k obci.
22.června 2013 se za krásného počasí uskutečnilo na Oranžovém hřišti v
Římově fotbalové utkání svobodní : ženatí s konečným výsledkem 14:10. Zápasu se
zúčastnilo okolo 20 fotbalistů, hrálo se 2x35 min., což některým borcům i tak bohatě
stačilo. Pro hráče i diváky se čepovalo pivo, opékaly klobásy a akce po skončení
zápasu pokračovala společným posezením a rozebíráním zápasu před hospodou.
Hned následující den, v neděli 23.června 2013 uspořádali před víceúčelovou
budovou rodiče odpoledne pro děti, s kočárem taženým koňmi jezdil Jiří Hybášek, pro
děti byla nachystána zmrzlina, palačinky, bramboráky, limonáda. Akci opět přálo
krásné počasí, jen k večeru krátce sprchlo, ale poté bylo opět příjemně.
Rozhledna Mařenka zvítězila v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina 2012
(http://www.stavbavysociny.cz/ ) za řešení statiky ocelové konstrukce kombinované
se dřevem včetně netradičních detailů a kamenné podnože evokující tvarosloví
gotických hradů, které dodávají této stavbě lehkost. Rozhledna Mařenka dále zvítězila
v soutěži Skutek roku - oblast sídel, staveb a bydlení - kategorie do 1000 obyvatel:
Mikroregion Podhůří Mařenky za stavbu rozhledny na vrchu Mařenka. Rozhledna je

jedním z nejvýznamnějších projektů mikroregionu a mohla být postavena především
díky dotaci EU a velkého počtu donátorů z řad obcí, firem a občanů.
1.července 2013 proběhlo otevírání pokladniček Mikroregionu Podhůří
Mařenky na výstavbu rozhledny. Celkově se vybralo 65.623,-- Kč; z toho
v jednotlivých obcích : Čáslavice 18.963,- Kč, Římov 7.055,- Kč, Chlístov 2.400,-Kč, Markvartice 2.286,- Kč, Předín 6.044,- Kč, Štěměchy 16.450,- Kč a Rokytnice
n.R. Kč 12.425,--.
Ve druhé polovině července 2013 bylo Vodárenskou akciovou společností
Třebíč zahájeno hloubení dalších 6 vrtů o předpokládané hloubce 70 m na p.č.650/3 a
p.č.650/7 na levém břehu Římovky v okolí RS Březová, k.ú. Římov na Moravě.
V polovině července započala výstavba stání pro kontejnery na tříděný odpad
za prodejnou JMB, kterou prováděl Jiří Čurda ml., akce byla dokončena v září 2013 a
následně se na nové místo přemístily i kontejnery. V obci tak ubylo jedno
z nevzhledných, nevyužitých míst a bylo nalezeno uplatnění pro odpady, kterých
pomalu, ale jistě přibývá.
27.července 2013 uspořádali Jiří a Aleš Čurdovi 3.ročník celodenního
tenisového turnaje čtyřher ŘÍMOV OPEN. 8 týmů bylo rozdělených do 2 skupin.
Turnaji přálo počasí, bylo jasno a tropické teplo – 34 °C, instalovaná mobilní sprcha
v zahradě MŠ přišla vhod jak hráčům, tak i přihlížejícím divákům a především dětem.
Pořadí po zápasech ve skupinách :
„A“ : 1. Stručovský Josef a Alena, 2. Otáhal Ondřej, Piálek Ivan ml, 3. Diviš Aleš a
Tomáš, 4. Svoboda David a Herynek Marcel
„B“ : 1. Novák Rostislav, Talpa David, 2. Čurda Jiří, Trnka Vladimír, 3. Dufek Pavel,
Trojan Libor, 4. Brychta Michal a Marhan Vladimír
Čtvrtfinále :
Novák, Talpa – Svoboda, Herynek 6:4; Piálek,Otáhal – Dufek,Trojan 5:6;
manž.Stručovští - Brychta,Marhan 6:2; Čurda,Trnka - Diviš A.a T. 5:6.
Semifinále : Novák,Talpa - Dufek,Trojan 6:0; manž.Stručovští - Diviš A.a T. 3:6
O 3.místo : manž.Stručovští – Dufek,Trojan 6:1
Finále : Novák, Talpa – Diviš A. a T. 6:2
Konečné pořadí :
1.Novák, Talpa; 2. Diviš A. a T.; 3. Stručovský Josef a Alena; 4.Dufek, Trojan,
5.Brychta, Marhan; 6.Čurda, Trnka; 7.Piálek, Otáhal; 8.Svoboda,Herynek.
9.srpna 2013 byla prováděna oprava uzávěru od studně, zásobující 2 bytovky,
obecní úřad a prodejnu JMB. Vodu ze studny hasiči odčerpali, následně byl vyměněn
zkorodovaný uzávěr, ale kvůli následné vzduchové kapse musela být povolána
cisterna z Rokytnice n.R., která pomohla závadu odstranit. Stejný problém byl
v průběhu srpna řešen ještě 2x a to kvůli přerušenému vedení při budování kanalizace.
17.srpna 2013 proběhl na Oranžovém hřišti nohejbalový turnaj, jehož
výsledky však nejsou k dispozici.

V srpnu zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu 2 bytů 3+1 a to byt ve
víceúčelové budově Římov 1 a budově bývalé základní školy Římov 91.
Novými nájemníky bytů se v září stali Martina Grublová z Chlístova se synem
Adamem v č.p.1 a manželé Michalčíkovi st. v č.p.91.
Dále byl schválen pronájem budovy sýpek firmě Corso V+V Olbramkostel, tato firma
však v listopadu 2013 svou žádost o pronájem zrušila.
28.září 2013 uspořádal obecní úřad tradiční setkání seniorů, kterého se
zúčastnilo 65 občanů ze 104 pozvaných. K poslechu a také tanci hrála hudební
skupina Credit a s kulturním programem vystoupily děti z MŠ Římov.
Koncem září prováděl starosta obce vyřizování podkladů k vyřízení
územních souhlasů kanalizačních a vodovodních přípojek pro všechny nemovitosti
v Římově. Výhodou pro občany byla úspora času a také finančních prostředků.
V listopadu 2013 byly vydány územní souhlasy pro kanalizační a vodovodní přípojky
v Římově.
Od října 2013 začaly být využívány prostory sálu kulturního domu pro
sportovní a pohybové aktivity občanů. Sál využívá oddíl stolního tenisu SK Římov
pro tréninky (středa) a zápasy (pátek) mužstev A, B, C, dále zde v pondělí probíhají
pohybové aktivity dětí pod vedením Jiřího Rygla st. a Jana Hanzala ml., následuje
cvičení žen s Janou Báňovou. V úterý cvičí ženy s paní Chaloupkovou. Sál je
k dispozici všem občanům jak pro zmíněné cvičení, tak další sportovní využití, např.
badminton nebo florbal.
25.-26.října 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s
následujícími výsledky :
V Římově se ze 348 osob zapsaných do seznamu voličů voleb zúčastnilo 209 voličů,
z toho 206 platných hlasů. Volební účast v Římově činila 60,06 %.
Počet hlasů pro jednotlivé strany :
Komunistická strana Čech a Moravy
48 (23%)
Česká strana sociálně demokratická
47 (22,49%)
Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová
29 (13,88%)
ANO 2011
29 (13,88%)
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
18 (8,61%)
TOP 09
16 (7,66%)
Občanská demokratická strana
9 (4,3%)
Strana práv občanů ZEMANOVCI
3 (1,44%)
Česká pirátská strana
2 (0,96%)
Dělnická strana sociální spravedlnosti
2 (0,96%)
Strana zelených
2 (0,96%)
Strana svobodných občanů
1 (0,48%)
13.listopadu 2013 proběhl na obecním úřadě Římov dílčí audit hospodaření,
s výsledkem bez výhrad.
16.listopadu 2013 byl uspořádán fotbalový Mikulášský turnaj na Oranžovém hřišti
Římov, kterého se zúčastnilo 8 mužstev, 4 z Římova a po dvou z Rokytnice n.Rok. a

Čáslavic. Po celodenním zápolení zvítězilo mužstvo Rokytnice n.R. A, druhá skončila
Rokytnice n.R. B a 3.místo obsadil Římov A.
Koncem listopadu 2013 byly na obecním úřadě občanům vydávány územní
souhlasy na kanalizační a vodovodní přípojky. Za projekty platili majitelé nemovitostí
poplatek ve výši 900,-Kč, zbývajících 918,-Kč hradila obec Římov. Zároveň byly
občanům zdarma vydávány 3 tašky na tříděný odpad (plast, papír, sklo) a do každé
domácnosti stolní kalendář Obec Římov 2014.
V listopadu 2013 předložila Firma Via-Alta Energie s.r.o. žádost o pronájem
budovy sýpky na Vískách, kde měla záměr vybudování zařízení pro nakládání
s tekutými odpady. S kompletními podklady byli ihned seznámeni občané a majitelé
nemovitostí Vísek, kteří na obecní úřad předložili 2 petice proti vybudování zařízení a
5. prosince 2013 zastupitelstvo obce žádost o pronájem budovy zamítlo. Zároveň byla
zmíněna možnost zjištění podmínek založení osadního výboru v Římově-Vískách.
S těmito podmínkami byli na následném jednání zastupitelstva obce zástupci Vísek
seznámeni.
23.listopadu 2013 byl uspořádán v přísálí kulturního domu další ročník
Římovského ořechu, soutěže o nejlepší ořechovku. První místo z loňského ročníku
obhájil Karel Fojtl, který navíc připojil i místo druhé, třetí skončil Vladimír Steinochr.
28.listopadu 2013 se osazovalo LED vánoční osvětlení na sloupy veřejného
osvětlení a na vánoční stromek na návsi. Osvětlený stromek byl následně přihlášen do
soutěže firmy Ekolamp o nejhezčí obecní vánoční stromek, kde nakonec skončil na
9.místě.
V roce 2013 se v lese vytěžilo celkem 149 m3 dřeva. Výsadba – smrk 500 ks, buk 200
ks, jasan 100 ks, borovice 100 ks (na cca 2000 m2). Práce prováděli Jaroslav Nahodil,
Bohumír Machovec, Jiří Rygl st.a Jiří Kujal.
V prosinci byla na galerii kulturního domu provedena oprava a instalace
nového samostatného osvětlení a prostory byly následně nově vymalovány.
21. prosince 2013 se lidé opět sešli u vánočního stromku na návsi v Římově,
starosta obce popřál lidem klidné vánoce, následně vystoupily děti z MŠ Římov, lidé
si zazpívali koledy a občerstvili se horkým svařákem a čajem.
28. prosince 2013 proběhl 15.ročník předsilvestrovského výstupu na
Mařenku. Z římovské návsi se pěšky vydalo cca 85 občanů, děti mohly využít svezení
na koních z Holého mlýna. Na Mařence se sešlo více jak 1.000 občanů ze širokého
okolí, mínusem byla mlha, takže z rozhledny nebylo bohužel nic vidět. Po návratu
bylo v pohostinství připraveno pro účastníky z Římova občerstvení ve formě
výborného guláše. Někteří z účastníků do Římova dorazili koňským spřežením Jiřího
Hybáška, který čekal na křižovatce u Dašova a jakmile měl obsazeno, vyrazil směr
Římov. Účastníci z jiných obcí „dostavník“ obdivovali a záviděli, že jej sami
nemohou využít.

Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka
Investiční akce Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka zahrnují výstavbu
vodovodního přivaděče od Pokojovic přes Chlístov, Rokytnici nad Rokytnou a Římov
až do Čáslavic, rozvodných vodovodních řadů v Římově, kanalizace a čistíren
odpadních vod v Římově a v Čáslavicích.
Harmonogram prací:
Dne 27. 11. 2012 byla se zhotovitelem podepsána smlouva o dílo, a dne 18. 4.
2013 bylo zhotoviteli předáno staveniště pro zahájení realizačních prací.
Limitním termínem dokončení celého díla je 30. 11. 2014.
Dále byly smluvně dohodnuty následující dílčí termíny:
30. 4. 2014 Dokončení funkčně ucelených částí ČOV, kanalizace a odboček přípojek
splaškové kanalizace umožňující napojení ½ nemovitostí.
1. 6. 2014 Uvedení čistírny odpadních vod do zkušebního provozu
30. 9. 2014 dokončení kanalizace a ČOV v Římově a v Čáslavicích
Dosavadní průběh realizace akce ke dni vydání zpravodaje:
Vodovodní přivaděče - část vodovodního přivaděče od odbočení z Heraltického
přivaděče po AŠ Chlístov včetně objektu ČS Rokytnicko a VDJ Kobylí hlava je již
stavebně dokončena a je uvedena do předčasného užívání. Značná část vodovodního
přivaděče pro napojení obcí Rokytnice nad Rokytnou, Římov a Čáslavice je
provedena. Schází pouze úsek přivaděče v obci Římov a vystrojení armaturních
šachet. Zásobovací a rozvodné řady v místních částech Sádek a Veverka jsou také
dokončeny.
Kanalizace a ČOV Římov - v obci Římov je již položeno cca 73% stok veřejné
kanalizace. Zbývá zejména stoka v A-4 situovaná v komunikaci II/410 mezi Rokytnicí
n. R. a Želetavou. V současné době probíhají práce na odbočkách kanalizačních
přípojek na stoce A-1, A-1-1, A-4 a A-4-3. Objekty nádrží a provozní budovy ČOV
jsou po stavební stránce téměř hotové. Následovat bude technologické vystrojení,
příjezdová komunikace a terénní úpravy.
Vodovod Římov - v Římově byly položeny řady B-1, B-2 a část řadu A, což činí
cca 10% celkové délky rozvodné vodovodní sítě v Římově. Po provedení veřejných
řadů bude následovat realizace veřejné části vodovodních přípojek.

Napojování nemovitostí - v rámci stavby Vodovod a kanalizace pro obce
Rokytnicka jsou dodavatelem stavby (včetně subdodávek) realizovány hlavní
vodovodní a kanalizační řady včetně veřejných částí přípojek. Domovní části přípojky
si musí zajistit každý vlastník nemovitosti sám. Obec Římov zajistila zpracování
projektové dokumentace soukromé části přípojek a projednání územního souhlasu.
Projektová dokumentace byla předána vlastníkům napojovaných nemovitostí.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od
vyústění vnitřní kanalizace nemovitosti 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 zajistila 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. Do této DRŠ bude
zaústěna soukromá část přípojky.
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. 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 vodovodních přípojek byly
povoleny v rámci hlavních vodovodních 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 zajistila Obec Římov projekt vč. vydání územního
souhlasu.
Soukromé části přípojek financuje vlastník napojovaného objektu.
Veřejná část přípojek je hrazena investorem stavby veřejného vodovodu.
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 byla příslušná stoka napojena na kanalizaci, která
je zaústěna na čistírnu odpadních vod. O termínu přepojení přípojky na veřejnou
kanalizaci budou vlastníci připojovaných nemovitostí včas informování
prostřednictvím obecního úřadu.

Realizace domovních přípojek:
Realizace soukromé části kanalizační přípojky - kanalizační 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).
Dešťové povrchové i podzemní vody lze ponechat napojeny na stávající
dešťovou kanalizaci.
 do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.
Realizace soukromé části vodovodní přípojky - zemní práce soukromé části si
zajistí vlastník nemovitosti. Pokládku a montáž veřejné i soukromé části vodovodní
přípojky bude provádět budoucí provozovatel VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., která následně osadí i vodoměr. Veřejná část bude hrazena
z rozpočtu stavby. Soukromou část přípojky hradí vlastník připojované nemovitosti.
 Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno
s vodovodním potrubím užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného
zdroje vody (vlastní studny), který by mohl ohrozit jakost vody a provoz
vodovodního systému - viz. § 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
Předpokládaný
přípojek.

harmonogram přepojování vodovodních

a

kanalizačních

Kanalizační přípojky
30. 4. 2014 – zahájení přepojování nemovitostí na veřejnou kanalizaci.
1. 6. 2014 – zahájení zkušebního provozu ČOV Římov. K tomuto datu by měly být
napojeny na kanalizaci všechny nemovitosti, které budou mít
připravenou veřejnou část kanalizační přípojky s revizní šachtičkou.
Pro zahájení zkušebního provozu ČOV je nutné, aby na ČOV natékalo
co největší množství odpadních vod.
30. 9. 2014 – nejzazší termín přepojení všech nemovitostí na kanalizaci ukončenou
ČOV.

Vodovodní přípojky budou napojovány průběžně dle postupu prací na veřejných
vodovodních řadech. Vlastníci napojovaných nemovitostí budou o termínech
napojování informováni v dostatečném předstihu prostřednictvím obecního úřadu.
Vodné - platba za odběr vody z veřejného vodovodu bude účtována u každé
nemovitosti napojené na veřejný vodovod podle hodnoty odečtu vodoměru.
STOČNÉ
Platba za odvádění odpadních vod (stočné) bude účtováno následujícím způsobem:
1. Objekt bude napojen pouze na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci.
V tomto případě odpovídá množství vody odebrané z veřejného vodovodu
množství vody vypuštěné do kanalizace. Platba vodného a stočného tedy
bude vždy účtována podle množství vody odebrané z veřejného vodovodního
řadu, tedy podle hodnoty odečtu vodoměru.
2. Objekt bude napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a současně
využívá vlastní zdroj vody (studnu). V tomto případě bude vodné účtováno
dle hodnoty odečtu vodoměru. Platba za odpadní vody vypuštěné do
kanalizace (tzv. stočné) bude účtována paušálním poplatkem, který se odvíjí
od vybavenosti daného objektu, od počtu osob v domácnosti – 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.
3. Objekt bude napojen pouze na veřejnou kanalizaci a na vlastní zdroj vody.
V tomto případě bude stočné účtováno obdobně jako v bodě 2.
Další informace budou občané dostávat aktuálně prostřednictvím místního
rozhlasu, úředních desek a internetových stránek www.obecrimov.cz. Před zahájením
napojování vodovodních a kanalizačních přípojek budou svolány informační schůzky
s občany.
Financování
Celkové investiční náklady akce včetně projektové přípravy, technického a
autorského dozoru činí 199,5 mil Kč bez DPH. Na tuto akci byly získány dotace
z fondů Evropské unie ve výši 139,5 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.
Investor:
VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí
Projektant:
Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN
Dodavatel:
„Sdružení Rokytnicko“
D.I.S. spol. s r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
HABAU CZ s.r.o., Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz,
Rakousko
Technický dozor investora a provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

EKOLAMP - Lidé jsou ochotni ujít jen 714 metrů, aby ekologicky zlikvidovali
vysloužilé úsporné žárovky
Tři čtvrtiny Čechů považují zpětný odběr vysloužilých úsporných zářivek za
užitečnou službu, ale jen 40 % domácností této služby využívá. Spotřebitelé jsou
ochotni odnášet vyřazené zářivky průměrně do vzdálenosti 714 metrů.
Na skládkách ročně končí 60% doma použitých a vyřazených úsporných
světelných zdrojů. „To představuje značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun
směsi skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně,“ vysvětluje
základní důvody k recyklaci Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP,
která služby zdarma poskytuje. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo
by znečistit vodu v objemu 238 Máchových jezer.
Ke sběru lze motivovat vytvářením sběrných míst
Obce vycházejí občanům vstříc vytvářením veřejně dostupných sběrných
míst: „Například instalací malých sběrných nádob, které jsou k dispozici na obecních
úřadech,“ doplňuje Radoslav Chmela. Systém zpětného odběru a recyklace navíc
nabízí EKOLAMP obcím a občanům zdarma. Podle loňského průzkumu společnosti
EKOLAMP, který provedla společnost Markent, by polovina dotázaných přivítala,
pokud by nádoby na vyřazené světelné zdroje byly umístěny blíže než nyní.
„Spotřebitelé jsou ochotni odnášet vyřazené zářivky nejdále do vzdálenosti 714 metrů,
tato vzdálenost se z roku na rok zkracuje,“ rekapituluje výsledky průzkumu Radoslav
Chmela.
Obce nemusí zbytečně utrácet veřejné peníze
Obce se učí využívat bezplatný systém zpětného odběru elektroodpadu.
„Nechce se jim platit nesmyslné částky za likvidaci firmám, které si dosud najímaly.
Díky osvětě už obce vědí, že stejné a mnohdy kvalitnější služby mohou získávat
zdarma,“ shrnuje Radoslav Chmela.
Počet sběrných míst se rozšířil na bezmála 4 000
Vyřazené úsporné zářivky lze vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných
dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech,
na městských úřadech nebo v řadě firem. Doposud EKOLAMP rozmístil více než
1500. Obec Římov má malou sběrnou nádobu umístněnou za vchodem na obecní
úřad a přístupnou v provozních hodinách obecního úřadu.
O společnosti EKOLAMP s.r.o. - EKOLAMP je neziskovou organizací, která
byla v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM,
GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje
sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného
materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na
www.ekolamp.cz.

Společenská kronika obce
Počet obyvatel : 423

průměrný věk

42,308 let

Z toho :

207 mužů
216 žen

průměrný věk
průměrný věk

40,43 let
44,08 let

Obyvatelstvo :

děti do 15 let :
18-60 let :

15,13 %
57,68 %

15 - 18 let :
nad 60 let :

V roce 2012 se narodili :
15.3.2013

Štěpán Slatinský

Římov 126

14.5.2013

Dorota Dokulilová

Římov 145

29.7.2013

Dominik Michalčík

Římov 114

9.9.2013

Natália Belvončíková

Římov 65

7.11.2013

Tomáš Sobotka

Římov 66

V roce 2013 se do Římova přistěhovali :
Martina Grublová, Adam Jelínek

Římov 1

Tomáš Sobotka, Miluše Sobotková

Římov 66

Stanislava Buličková

Římov 46

Vojtěch Veverka

Římov 131

V roce 2013 se z Římova odstěhovali :
Ivo Hybášek

Římov 91

Václav Vilches

Římov 129

Michal Suchna, Martina Suchnová
Jan Suchna, Milan Suchna

Římov 87

2,13 %
25,06 %

Sňatky:
6.července 2013
6.července 2013
31.srpna 2013
19.října 2013

Čurda Jiří a Portyšová Iva, Římov 12
Piálek Tomáš a Nováková Žaneta, Římov 113
Dlouhý Tomáš a Nedvědická Simona, Římov 136
Adam Marek a Veronika Mušková, Římov 28
Významná životní jubilea oslavili :

70 let

Miluše Chromá
Jiří Hybášek
Miroslav Chromý

Římov 128
Římov 83
Římov 128

75 let

Květoslava Čurdová
Marie Dufková
Alžběta Hanzalová
Jiřina Kujalová

Římov 4
Římov 65
Římov 32
Římov 1

80 let

Josef Bobek
Jan Škrdla
Marie Rubáková
Vladimíra Radkovská

Římov 20
Římov 78
Římov 113
Římov 34

85 let

František Ondráček
Květoslava Nedvědická
Anežka Vyskočilová

Římov 47
Římov 18
Římov 86

92 let
93 let
95 let

Zdenka Bartíková
Marie Čurdová
Božena Chromá

Římov 111
Římov 6
Římov 107

V roce 2013 jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany :
14.1.2013

Josef Radkovský, Římov 34

ve věku 51 let

16.6.2013

Božena Chromá, Římov 107

ve věku 95 let
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