ZPRAVODAJ OBCE ŘÍMOV

2015

Vážení spoluobčané,
rok 2015 byl pro naši obec přece jen klidnější než dva roky předchozí.
Mnoho z nás se věnovalo úpravě svých domovů a také prostranství okolo domů, což
přispívá k tomu, aby byl Římov krásnou obcí a dobře a bezpečně se nám zde žilo.
Za pomoci dotace z Kraje Vysočina byla provedena rekonstrukce posledního
úseku chodníku od prodejny COOP kolem bytovky č. p. 15 ke křižovatce směrem na
Vísky. Opravy se dočkaly také určité úseky místních komunikací.
Z důvodu usnadnění odvádění srážkových vod jsou opraveny některé mostky,
kanály a propustky, za zděnou čekárnou byly osazeny nové sloupy veřejného osvětlení
a následně proveden pasport veřejného osvětlení, jako podklad pro možné obdržení
dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení na úspornější LED technologii.
Ve víceúčelové budově byla zateplena střecha nad šatnou mateřské školy,
kde docházelo k promrzání a vzniku plísní, ve školce mají novou kuchyň a to i
s pomocí výtěžku lednového obecního plesu. Do sálu kulturního domu je v rámci
výměny vybavení zakoupeno 12 nových stolů a v obci také proběhla celá řada
sportovních akcí.
Mnoho v naší obci je potřebné ještě vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je
potřeba hodně úsilí, práce, ale také dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance.
Dovolte mně, abych využil této příležitosti a poděkoval vám všem, kteří jste
dobře vykonanou prací přispěli ke zkrášlení obce a vytváření podmínek pro spokojený
a hezčí život.
Do nového roku 2016 vám přeji hodně zdraví, štěstí a lásky. Přeji Vám i
vašim rodinám hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.

Rostislav Novák
starosta obce

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva obce Římov v roce 2015
16. ledna 2015
-

-

inf. o veřejném projednání návrhu Změny územního plánu č. 1 dne 14. 1. 2015;
inf. o výstupu na Mařenku (cca 70 občanů), novoročním ohňostroji a 4. obecním
plese;
schválení dodatku ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci
investiční akce Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka – snížení příspěvku
obce na 8,694.173,- Kč včetně oprav místních komunikací;
schválení účelu dotace z Kraje Vysočina POV 2015 – oprava chodníků okolo
prodejny COOP;
schválení rozpočtu MŠ Římov na rok 2015 ve výši Kč 164.530,-;
diskuze o investičních, kulturních a sportovních akcích v obci v r. 2015 včetně
zajištění setkání seniorů 3. 10. 2015;
19. března 2015

-

inf. o vydání zpravodaje obce Římov za rok 2014;
inf. o jednání s Lesy ČR o toku Římovka 11. 3. 2015;
inf. o možnosti zřízení meteostanice v Římově;
inf. o požadavku zavedení prázdninového spoje Třebíč-Římov;
inf. o vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 a účast obce v soutěži;
inf. o požadavku Agentury ochrany přírody Havlíčkův Brod na vyčerpání tůně za
rybníkem U sv. Jana a vylovení rybníka;
inf. o zápisu dětí do MŠ Římov 18. 3. 2015 a vítání dětí 29. 3. 2015;
schválení výsledků provedené inventarizace za rok 2014;
schválení výsledku hospodaření MŠ Římov za rok 2014;
projednání předložených nabídek na opravu chodníků okolo prodejny COOP a
schválení nejvýhodnější nabídky p. Karla Fojtla ve výši Kč 217.769,75;
schválení návrhu rozpočtového výhledu obce na období 2015-2019;
schválení podání žádosti o dotaci z Úřadu práce Třebíč na VPP v období 1. 5.
2015 - 30. 4. 2016;
schválení změny č. 1 územního plánu Římov;
schválení vyrovnaného rozpočtu obce Římov na rok 2015 ve výši Kč 4,800.000,-;
schválení pověření schvalování rozpočtového opatření starostou obce;
schválení návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o systému nakládání
s odpady;
schválení návrhu poskytnutí daru dítěti při vítání dětí ve výši Kč 1.000,-- formou
dárkového poukazu;
schválení místního Programu obnovy venkova na období 2015-2018;
schválení instalace vítací cedule a cedule o zákazu podomního prodeje;

-

-

-

12. června 2015
inf. o kontrole České inspekce životního prostředí dne 30. 4. 2015;
inf. o návštěvě komise Vesnice roku dne 27. 5. 2015;
inf. o objížďce přes Římov ve dnech 1. 6. -31. 10. 2015 z důvodu uzavření obce
Štěměchy (výstavba kanalizace);
inf. o obdržení dotace z Úřadu práce na VPP pro Jiřího Kujala na období 1. 5.
2015 - 30. 4. 2016;
inf. o valné hromadě VAS Třebíč 10. 4. 2015 a zasedání Sdružení obcí pro
plynofikaci oblasti Kojetic 6. 5. 2015;
inf. o revizi hasicích přístrojů a doplnění v pohostinství a sále KD;
inf. o stanovisku Lesů ČR týkající se možného poldru na toku Římovka;
schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi Obcí Římov a ZOD Čáslavice;
schválení přezkoumání hospodaření obce Římov za rok 2014, závěrečného účtu a
účetní závěrky obce Římov a MŠ Římov za rok 2014;
schválení nejvýhodnější nabídky na opravu veřejného osvětlení za zděnou
čekárnou, kterou předložila firma Elektro Molák s.r.o. ve výši 118.840,40 Kč;
schválení finančního daru Římskokatolické farnosti Čáslavice ve výši Kč
20.000,- na vybudování vodovodní přípojky a odvlhčení zdiva fary v Čáslavicích;
seznámení ZO s úpravou rozpočtového opatření za duben - květen 2015;
schválení nabídky firmy Pozemstav Třebíč s.r.o. na opravu mostků a propustků
v Římově ve výši 57.475,-- Kč;
schválení zákazu kouření v celé víceúčelové budově č. p. 1 od 1. 7. 2015;
schválení obnovení termínovaného vkladu u J@T Banky ve výši 2,5 mil. Kč
s uložením na dvouletý termínovaný vklad s úrokovou sazbou 1,8 % p.a.;
diskuze o možnosti svěcení restaurovaných křížků při setkání seniorů 3. 10. 2015;
inf. o zkoušce požárních hydrantů;
inf. o koncertu skupiny Kozlaňáci v KD Římov 6. 9. 2015;
inf. o průběhu měření vzorků odpadních vod;
2. září 2015
inf. o pozvánce na oslavy 120 let SDH Římov dne 5. 9. 2015;
inf. o výsledku soutěže Vesnice Kraje Vysočina 2015;
inf. o nabídce firmy Izolace Diviš na opravu stříšky MŠ Římov;
inf. o kolaudaci ČOV Římov 25. 7. 2015;
schválení finančního daru Nemocnici Třebíč ve výši 5.000,-- Kč na zakoupení
celotělového ultrazvukového přístroje a gynekologického operačního stolu;
projednání zajištění setkání seniorů 3. 10. 2015 vč. svěcení restaurovaných
drobných sakrálních staveb;
seznámení ZO s úpravou rozpočtového opatření za červen - srpen 2015;
schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci
investiční akce Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka - snížení příspěvku
obce na Kč 8,364.637,-;
diskuze o zajištění setkání rodáků 4. 6. 2016;

29. října 2015
-

inf. o zdravotním ořezání stromů u obecního úřadu a památníku padlých p.
Procházkou z Vanče;
inf. o ověření stavu bytů ve víceúčelové budově stavebním odborem MěÚ Třebíč;
inf. o dotačním programu Kraje Vysočina POV 2016;
schválení záměru pronájmu nemovitosti č. p. 1 k umístění telekomunikačního
zařízení;
schválení Smlouvy č.1030027740/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene;
schválení fixace ceny za dodávku plynu od firmy E.ON ve výši Kč 595,- Kč / 1
MWh, 0,- Kč stálý plat na období 2016 - 2017;
schválení návratné finanční výpomoci Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti
Kojetic ve výši 35.000,- Kč se splatností do 31. 3. 2016;
seznámení ZO s úpravou rozpočtového opatření za září - říjen 2015;

10. prosince 2015
-

-

inf. o provedení pasportu veřejného osvětlení firmou E.ON;
inf. o semináři na financování sociální péče 24. 11. 2015 na MěÚ Třebíč;
inf. o obdržení daru – meteostanice pro římovské občany od ZOD Čáslavice;
inf. o provedeném auditu hospodaření Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 7.
12. 2015 s výsledkem bez výhrad;
inf. o pálení trávy a listí v Římově a o kontejneru na oblečení, kde byly vyhozeny
zetlelé a staré hygienicky nevhodné oděvy;
schválení umístění telekomunikačního zařízení na č. p. 1 firmě MIDGARD
Networks s.r.o. Brno a firmě JaroNet s.r.o. Jaroměřice n. Rok., za účelem
poskytování internetového připojení;
schválení rozpočtového provizoria počátkem roku 2016;
schválení inventarizační komise;
schválení rekonstrukce veřejného osvětlení v případě obdržení 70% dotace Efekt
2016 Ministerstva průmyslu a obchodu;
schválení účelu dotace POV 2016 – zateplení podlahy kulturního domu;
seznámení ZO s úpravou rozpočtového opatření za listopad 2015;
zamítnutí žádosti Diecézní charity Brno, oblastní charity Třebíč o finanční
příspěvek Kč 22.101,- a schválení finančního příspěvku Kč 5.000,--;
diskuze o : možnosti pronájmu rybníka U sv. Jana,
zajištění setkání u vánočního stromu 22. 12. 2015, výstupu na Mařenku 30. 12.
2015, novoročního ohňostroje 1. 1. 2016 a 5. obecního plesu 16. 1. 2016;
zajištění možnosti oslav dětského dne 28. 5. 2016 v rekreačním středisku
Březová;
setkání rodáků 4. 6. 2016 vč. žádosti občanům o zapůjčení historických fotografií.

Místní knihovna Římov
V roce 2015 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 40 čtenářů, z toho
11 dětí. Za celý rok knihovnu navštívilo 478 návštěvníků. Čtenáři si celkem půjčili
1143 titulů, z toho bylo 1012 knih pro dospělé, 80 pro děti a mládež a 51 knih
naučných.
Výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč se v tomto roce uskutečnil 2x a bylo
zapůjčeno 255 titulů všech žánrů.
Nechyběla ani již tradiční beseda s dětmi z naší mateřské školy a následná výstavka
jejich obrázků, kterou mohli shlédnout návštěvníci knihovny a zpříjemnit si tak chvíli
strávenou v knihovně.
Z obecního rozpočtu se pořídilo 26 nových knih. Každý, kdo přijde do knihovny,
může si nyní vybrat z celkových 2010 titulů. Pokud se rozhodnete naši knihovnu
navštívit, popřípadě se stát dalším čtenářem, jste srdečně zváni.
Na Vás a Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Dvořáčková.

Mateřská škola Římov
Rok 2015 začal pracovně, dali jsme si za úkol rekonstruovat výdejnu a
kuchyňku v naší mateřské škole. Kuchyňka byla původní a bylo to na ní už znát.
Naplnit toto předsevzetí nám pomohl výtěžek ze 4. obecního plesu ve výši 31.530,Kč, celkové náklady na rekonstrukci kuchyňky činily 48.836,- Kč (vodoinstalace,
elektroinstalace, kuchyň, osvětlení, varná deska, odsavač, myčka, nábytek). Při
realizaci této akce děkujeme za pomoc obci Římov.
V tomto roce se nám podařilo získat dotaci od kraje Vysočina na podporu
polytechnické výchovy v celkové částce 35.641,- Kč a děti se mohou těšit ze
stavebnice lego duplo a šroubovací stavebnice qurcetti tecno.
Velkou radost máme také z toho, že se Mateřská škola Římov naplnila do
plného počtu 20 žáků:
Kopečný Vojtěch - Římov 85; Brychta Denis - Římov 101; Hanzalová Vanesa a
Gabriela - Římov 141; Smutný Michal - Římov 93; Slatinský Matyáš a Štěpán Římov 126; Jelínek Adam - Římov 1; Čurdová Sára - Římov 12; Křišťálová Anna Římov 24; Nahodilová Aneta - Římov 121; Dufková Nela - Římov 87; Štumpf Patrik
- Lesonice 169; Eliáš Matouš - Římov 100; Moták Tobiáš a Berenika - Římov 146;
Dvorský Matyáš - Římov 1; Navrátilová Jana - Římov 40; Jonáš Čurda - Rokytnice
nad Rokytnou 275; Michalčík Dominik - Římov 114.
Do školy 1. 9. 2015 odešly tyto děti:
Eliáš Petr - Římov 100; Hanzal Jan a Bára - Římov 141 (ZŠ Čáslavice); Vondráčková
Martina - Římov 94 (ZŠ Třebíč).

S dětmi, které již odešly z mateřské školy, se setkáváme i nadále, protože
předškolní děti jezdí v tomto roce do ZŠ Čáslavice na „MINIŠKOLIČKU“, Martinka
Vondráčková nás dokonce navštívila ve školce. Všechny děti prospívají ve škole
dobře a škola je baví. To nás těší.
Některé akce se pro školku staly již tradiční - pásmo pro seniory, vítání
občánků, návštěvy divadel, návštěvy okolních školek, hrkání po vsi o Velikonocích,
jarní, podzimní i zimní tvoření pro rodiče, vánoční zpívání u stromu, rozloučení s
předškoláky a spaní v MŠ atd. Každý rok však přibude jedna nová akce, kterou se
školka prezentuje. Na konci roku 2015 uspořádala naše školka „Vypouštění balónků s
přáním Ježíškovi“, pokus o rekord v počtu vypuštěných balónků. Akce byla řízená
rádiem Impuls a bylo k ní zapotřebí nafouknutých balónků speciálním plynem, který
MŠ zakoupila z výtěžku prodeje starého papíru a plastových víček, jehož výtěžek byl
2.013,- Kč, za což Vám všem, kteří jste přispěli, děkujeme. Akce s balónky se
zúčastnilo na 50 dětí. Zbylý plyn byl použit na výzdobu sálu KD při 5. obecním
plese.
I nadále sbírá naše škola kovová víčka od piva a víčka plastová. Plastová
víčka prodáváme spolu s papírem, a víčka kovová věnujeme na dobročinné účely
Vojtíkovi Dufkovi z Třebíče, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Víčka
můžete nosit do MŠ i na obecní úřad. Děkujeme.
A jak rok 2015 začal, tak i pracovně končí a dalším naším předsevzetím je
vybudovat multifunkční zahradní domek na zahradě MŠ Římov.
Jana Báňová - ředitelka MŠ Římov

Z činnosti SDH Římov
SDH Římov měl ke konci roku 2015 44 členů, z toho je 6 žen a 2 členové do 18 let.
Činnost našeho sboru je stále obdobná, pomáhat spoluobčanům v nesnázích a chránit
před požáry a jinými živelnými pohromami.
10. ledna 2015 pořádala obec již čtvrtý obecní ples, na který naše organizace přispěla
částkou 500 Kč. Tato částka byla použita na nákup cen do tomboly. Naši členové se
aktivně podíleli na přípravě a organizaci plesu.
16. února 2015 proběhl v naší obci tradiční masopustní průvod. Sbor se ve spolupráci
s obecním úřadem účastnil přípravy a realizace této akce.
V měsíci dubnu jsme provedli pravidelnou údržbu techniky, úklid zbrojnice a 3.
května proběhl v celém našem okrsku den otevřených dveří.
16. května 2015 pořádal náš sbor okrskovou soutěž, která byla z technických důvodů
přesunuta na fotbalové hřiště v Čáslavicích. Touto cestou bychom rádi poděkovali
SDH Čáslavice za poskytnutí prostor pro pořádání soutěže a SDH Lesonice za pomoc
při přípravě a organizaci a za zapůjčení nezbytného technického vybavení.
30. května se naši členové podíleli na přípravě a organizaci dětského dne v naší obci.

5. září byla uspořádána oslava 120. výročí založení SDH Římov. Akce proběhla
v areálu dětského hřiště a v přilehlých prostorách kolem kulturního domu v Římově.
Byly provedeny ukázky zásahu hasičského sboru ze Želetavy. SDH Lesonice nastříkal
pěnu na louku a místní hasiči předvedli ukázku zásahu za použití plovoucího čerpadla.
SDH Římov děkuje všem členům i hostům, kteří se akce účastnili a zvláště bychom
rádi poděkovali SDH Lesonice za pomoc a spolupráci při pořádání této vzpomínkové
akce.
7. listopadu proběhla tradiční pouťová taneční zábava se skupinou MATADOR. Tuto
akci pořádají římovští hasiči již řadu let a je to jedna z hlavních akcí pro získání
finančních prostředků na naši činnost.
19. prosince jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým členem, funkcionářem a
starostou našeho sboru, panem Františkem Ondráčkem. Rozloučení se konalo
v kostele svatého Martina v Čáslavicích za účasti zástupců všech sborů našeho okrsku
i jiných okolních sborů. Po rozloučení byla rakev s ostatky pana Ondráčka uložena do
rodinného hrobu na hřbitově v Čáslavicích
V průběhu roku 2015 jsme zakoupili dovybavení výzbroje a výstroje pro soutěžní
družstva a pro zásahovou jednotku byly zakoupeny přilby a rukavice.
V průběhu celého roku jsme prováděli pravidelnou údržbu a kontrolu techniky.
Rádi bychom také poděkovali všem hasičům a hasičkám za jejich práci,
manželkám a manželům hasičů za toleranci a trpělivost, bez které bychom se této
práci mohli jen těžko věnovat. Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a pohodu v novém
roce, hodně síly, elánu a chuti do další práce.
Ing. Radomír Trnka
jednatel SDH Římov

Sportovní klub Římov, oddíl stolního tenisu
Konečná tabulka sezóny 2014 / 2015 OP II. třídy
1. TJ Sokol Jemnice C

22

17 3

2

272:124

59

2. Sokol Dukovany A

22

15 3

4

239:157

55

3. SDH Číměř A

22

13 6

3

234:162

54

4. TJ Sokol Výčapy B

22

14 1

7

243:153

51

5. SK BOB Team Třebíč A

22

9

5

8

196:200

45

6. TJ Sokol Kralice nad Oslavou A

22

8

5

9

188:208

43

7. SK Římov A

22

7

6 9

194:202

42

8. TJ Třebenice B

22

7

6

9

184:212

42

9. SKST Bochovice A

22

7

2 13

179:217

38

10. TJ Sokol Moravské Budějovice D

22

6

4 12

159:237

38

11. TJ Lukov B

22

4

2 16

148:248

32

12. Sokol Stařeč A

22

3

1 18

140:256

29

III. třída OP 2014 / 2015 – konečná tabulka
1. TJ Vladislav A

22

21 0

1

324:72

64

2. TJ Mikulovice B

22

17 1

4

274:122

57

3. SK BOB Team Třebíč B

22

16 2

4

240:156

56

4. TJ Sokol Výčapy C

22

12 4

6

221:175

50

5. TJ Sokol Rokytnice n/R C

22

10 5

7

210:186

47

6. TJ Sokol Rapotice B

22

9

9

192:204

44

7. SK Římov B

22

8 1 13

164:232

39

8. TJ Třebíč C

22

8

1

13

182:214

39

9. Sokol Stařeč B

22

7

1

14

164:232

37

10. TJ Sokol Kralice nad Oslavou B

22

6

2

14

161:235

36

11. TJ Sokol Březník A

22

5

2

15

141:255

34

12. KST Střítež A

22

1

1

20

103:293

25

4

IV. třída OP 2014 / 2015 – konečná tabulka
1. SK BOB Team Třebíč C

20

16 2

2

265:95

54

2. TJ Vladislav B

20

16 1

3

243:117

53

3. TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou D

20

16 1

3

249:111

53

4. Sokol Stařeč C

20

11 3

6

221:139

45

5. TJ Mikulovice C

20

10 1

9

202:158

41

6. SK Římov C

20

9

2 9

154:206

40

7. TJ Třebíč D

20

8

2 10

167:193

38

8. TJ Lukov C

20

5

1 14

151:209

31

9. SKST Bochovice B

20

4

3 13

146:214

31

10. SDH Číměř B

20

5

0 15

117:243

30

11. Sokol Dukovany B

20

2

0 18

65:295

24

Hracím dnem domácích zápasů je tradičně pátek v 18.00 hod.
SK Římov „B“ a SK Římov „C“ hrají svá utkání současně a SK Římov „A“ vždy
následující týden. Výsledky z minulých sezón i aktuální výsledky jsou zobrazeny na
webových stránkách www.obecrimov.cz – SK Římov.
Do nové sezóny vstoupil oddíl SK Římov v následujících sestavách :
SK Římov „A“ – Novák Rostislav, Stručovský Josef, Dufek Pavel, Stručovská Alena,
Diviš Aleš, Obůrka Michal.
SK Římov „B“ – Dufek Pavel, Diviš Aleš, Obůrka Michal, Otáhal Ondřej, Otáhal
Radim, Diviš Tomáš, Hobza Stanislav.
SK Římov „C“ – Hobza Stanislav, Jeřábek Jan, Stručovský Lukáš, Milostný Karel
st., Nahodil Martin, Otáhal Radim.
Zásluhou sponzorů byl zakoupen robot Robopong 2050 jak pro tréninky
mužů, tak i dětí, které mají kroužek stolního tenisu pod vedením pana Jiřího Saturky
st. vždy ve středu před tréninkem mužů. Před sezónou byly pro všechny hráče (kteří se
také na pořízení finančně podíleli) zakoupeny nové dresy SK Římov, Jiří Rygl ml.
provedl za finanční podpory firmy Alarmtec s.r.o. a Texprinter Římov potisk log
sponzorů a Miroslav Chromý ml. vyrobil sportovní ponožky SK Římov. Touto cestou
oddíl stolního tenisu SK Římov děkuje firmám za sponzorské dary.
Regionální přebor 2. třídy, podzim 2015
1. TJ Třebíč C

11

8 3 0

132:66

30

2. TJ Vladislav A

11

9 1 1

121:77

30

3. TJ Sokol Želetava A

11

7 3 1

127:71

28

4. SK Římov A

11

6 1 4

105:93

24

5. TJ Sokol Rapotice A

11

6 0 5

106:92

23

6. TJ Sokol Moravské Budějovice C

11

3 5 3

100:98

22

7. TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou C

11

5 0 6

93:105

21

8. SK BOB Team Třebíč A

11

4 1 6

85:113

20

9. TJ Sokol Kralice nad Oslavou A

11

2 4 5

86:112

19

10. TJ Třebenice B

11

3 1 7

87:111

18

11. SKST Bochovice A

11

1 3 7

78:120

16

12. TJ Mikulovice B

11

0 2 9

68:130

13

Regionální přebor 3. třídy – podzim 2015
1. TJ Sokol Rapotice B

9

8

0

1

110:52

25

2. TJ Lukov B

9

8

0

1

110:52

25

3. SK BOB Team Třebíč B

9

6

1

2

96:66

22

4. TJ Třebíč D

9

5

1

3

92:70

20

5. SK Římov B

9

5

0

4

85:77

19

6. TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou D

9

4

0

5

73:89

17

7. TJ Sokol Kralice nad Oslavou B

9

4

0

5

72:90

17

8. Sokol Stařeč A

9

2

1

5

64:98

13

9. Sokol Stařeč B

9

1

0

8

63:99

11

10. TJ Mikulovice C

9

0

1

8

45:117

10

Regionální přebor 4. třídy – podzim 2015
1. KST Střítež A

8

7

1

0

105:39

23

2. TJ Sokol Březník A

8

6

0

2

101:43

20

3. TJ Lukov C

8

5

1

2

92:52

19

4. SK Římov C

8 5 0 3

64:80

18

5. TJ Třebíč E

8

4

0

4

76:68

16

6. Sokol Stařeč C

8

3

1

4

67:77

15

7. SKST Bochovice B

8

2

0

6

40:104

12

8. SDH Číměř B

8

1

1

6

58:86

11

9. Sokol Dukovany B

8

0

2

6

45:99

10

V kulturním domě Římov se v roce 2015 uskutečnila dvě kola okresního
přeboru žactva:
- 21. března 2015 VIII. kolo za účasti 24 hráčů ze 7 oddílů. Vítězem se stal Dominik
Poskočil z Třebíče, 2. místo Ondřej Konvalinka z Lukova, 3. místo Tomáš Kočár
z Mikulovic.
- 14. listopadu 2015 III. kolo za účasti 20 hráčů z 84 oddílů. Zvítězil Václav Abrahám
z Výčap, 2. místo Tomáš Kočár z Mikulovic, 3. místo Nikolas Kříž z Jemnice.

Nohejbalový klub Římští Loupáci
http://www.trnohec.cz/

V sezoně 2015 tým Římských Loupáků reprezentovali tito hráči: Jakub
Spousta, Rosťa Hrdý, Pavel Čermák, Leoš Barák, Tomáš Pokorný, Ondřej Otáhal,
Ivan Piálek ml. a Tomáš Vošmera. Domácí zápasy mužstvo odehrálo na hřišti
v Loukovicích, kde bohužel není tak dobře vybavené zázemí jako v Římově, ale
z důvodu povrchu hřiště, který tvoří umělá tráva (pro nohejbal méně vhodný povrch),
rozhodli jsme se vrátit do Loukovic, kde je prosívka. V jarní části sezony mužstvo
předvádělo vyrovnané výkony, bohužel se nám většinu zápasů nepodařilo dotáhnout
do vítězného konce a často jsme prohráli rozdílem jediného bodu. Vyhrát se nám
podařilo dvakrát nad Okřešicemi a jednou nad Vladislaví, která nakonec vyhrála celou
skupinu. To ovšem nestačilo a mužstvo tak v základní části obsadilo 4. místo.
V podzimní části jsme v semifinále narazili na celek Sokol Třebíč. I přes velikou
snahu jsme nedokázali jejich odpor zlomit a prohráli jsme 2:0 na zápasy. Čekalo nás
tak alespoň utkání o 3. místo, kde jsme se střetli s týmem Bransouze, se kterými jsou
vždy vyrovnané zápasy. Bohužel i v těchto bojích nám chyběly potřebné zkušenosti a
snad i trocha štěstí a opět jsme podlehli 2:1 na zápasy a celkově tak obsadili 4. místo,
které však znamená udržení mužstva ve skupině "A".

Konečná tabulka skupiny "A"
1

Vladislav

2

Sokol „Result“ Třebíč

3

„Koupaliště“ Bransouze

4

NK Římští Loupáci

5

NC Okřešice

Tenisový klub Římov
http://tal-trebic.webnode.cz/
TAL - Tenisová Amatérská Liga – soutěž neregistrovaných hráčů nad 18 let
(do r. 2009 nad 35 let) pro okres Třebíč vznikla v roce 1999. Hraje se systémem každý
s každým dvakrát (vždy dvě dvouhry a jedna čtyřhra).

1
2
3
4
5
6
7

Tenisová amatérská liga, 2. liga
Game
Sety
Bio parta Třebíč
424:278
62:19
TK Římov
426:309
58:25
Royalty Třebíč
382:390
44:40
Real Jaroměřice
365:393
37:55
Jaroměřice B
332:382
34:50
Sokol Stařeč
334:397
28:52
IPB Třebíč B
280:394
25:45

Body
30
26
18
15
14
13
10

Mužstvo hrálo v roce 2015 ve složení: Aleš Diviš, Jiří Čurda, Aleš Čurda,
Josef Stručovský, Vítězslav Štork, Rostislav Novák.

Rok 2015 v Římově
1. ledna 2015 se setkali občané na návsi, kde nejprve starosta obce Rostislav
Novák krátce zhodnotil uplynulý rok a poděkoval občanům za toleranci a trpělivost
při průběhu největší investiční akce v historii obce – budování kanalizace, vodovodu a
ČOV. Následovalo přání všeho nejlepšího v novém roce 2015, spojené s přípitkem a
tradičním novoročním ohňostrojem.
V pátek 2. ledna 2015 se uskutečnil IV. ročník turnaje ve stolním tenise.
Tentokrát se hrálo netradičně na přelomu Nového roku, ale zato s rekordní účastí 18
hráčů. Odpoledne proběhlo rozlosování do čtyř skupin, z nichž byli hráči podle
umístění nasazení do pavouka. Občerstvení bylo zajištěno v místním pohostinství.
Vítězem turnaje se stal Josef Stručovský, který ve finále porazil Ivana Piálka ml. Na
třetím místě se umístil Pavel Dufek. Pohár útěchy získal Karel Milostný.
Celkové výsledky IV. ročníku turnaje ve stolním tenise:
1. Josef Stručovský
2. Ivan Piálek ml.
3. Pavel Dufek
4. Aleš Diviš
5. Michal Obůrka
6. Radim Otáhal
7. Martin Nahodil
8. Alena Stručovská
9. Stanislav Hobza
10. Tomáš Diviš
11. Jan Jeřábek
12. Zdeněk Meluzín

13. Karel Milostný
16. Vladimír Steinochr

14. Lukáš Stručovský
17. Jakub Meluzín

15. Jiří Čurda
18.Rostislav Bártík

V sobotu 10. ledna 2015 proběhla v naší obci a okolí Tříkrálová sbírka.
V jednotlivých obcích bylo vybráno:
Rokytnice nad Rokytnou
Římov
Markvartice
Chlístov
Horní Újezd
Kojetice

25 773,- Kč
11 534,- Kč
5 825,- Kč
11 485,- Kč
10 543,- Kč
10 058,- Kč

CELKEM

75 218,- Kč

Oblastní charita Třebíč vznikla 1. 9. 1992. Ve svých 23. zařízeních pomáhá
na území regionu Třebíč, Náměšť n. Osl. a Moravské Budějovice téměř 3000 lidem,
kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč činil
2,179.622,- Kč. Na této akci se podílelo 432 skupin koledníků a zapojilo se do ní přes
1500 dobrovolných pomocníků. Dary ze sbírky byly použity k financování rozvoje
činnosti Oblastní charity Třebíč. Pomoc směřovala na nákup biofeedback-EEG do
Rané péče Třebíč (služba pro podporu rodiny a dítěte se zdravotním postižením).
Z výtěžku byly dále podpořeny: Paprsek naděje, Probační program Most, Primární
prevence, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence a Domácí hospic sv.
Zdislavy, Taxis sociální rehabilitace, Streetwork, K-centrum Noe. Část výtěžku šla na
zahraniční humanitární pomoc na Ukrajinu, lidem postiženým zemětřesením
v Nepálu, lidem, kteří se ocitli v nouzi a lidem se zdravotním znevýhodněním.
10. ledna 2015 uspořádal obecní úřad 4. obecní ples za doprovodu hudební
skupiny Credit. Předtančení obstaraly 3 páry dětí z Taneční školy Starstep Třebíč,
mezi kterými byla také Lucie Kliková z Římova. Proti předchozím plesům byla nižší
účast - 127 platících návštěvníků, výtěžek z plesu činil 31.530,-Kč a byl použit na
zakoupení a vybavení kuchyně v Mateřské škole Římov.
Obecní úřad a Mateřská škola Římov děkují občanům, podnikatelům, firmám i
organizacím za příspěvky do tomboly.
14. ledna 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního
plánu Římov na obecním úřadě Římov za účasti zástupců obce, projektanta ing.
Brožka a ing. Hradilové z MěÚ Třebíč.
V období 16 - 30. ledna 2015 byly odstraňovány a štěpkovány náletové
dřeviny na polní cestě k Rašůvkám, aby tato cesta mohla být obnovena a více
využívána pro provoz zemědělské techniky. Štěpky byly následně zdarma rozváženy
občanům, kteří o ně projevili zájem.

V noci z 18. na 19. ledna 2015 došlo v Římově a okolních vesnicích k sérii
krádeží a pokusům o krádež v objektech a vozidlech. Obecní úřad doporučil občanům,
aby si zabezpečili majetek, nenechávali cenné předměty volně přístupné a v případě
pohybu podezřelých osob neváhali kontaktovat Policii ČR Moravské Budějovice na
tel. č. 974 277 741.
14. února 2015 se za mrazivého počasí uskutečnila tradiční masopustní
merenda za účasti 48 krásných a originálních masek: Žirafa a jaguár, Lucie Bílá a
Ilona Csáková, 4 mouky, Rumcajs, Cipísek a Manka, prodavač ETA p. Kopr, Addams
family, Petra Janů a Petr Janda, 2 rádcové z pohádky Šíleně smutná princezna,
Římovská mafie, Slepice se selkou a kohoutem + 2 kuřátka.
Koncem února 2015 pracovníci obecního úřadu pokračovali v odstraňování
náletových dřevin, a to na cestě k Hájku svobody. Následovalo opět štěpkování a
rozvoz občanům.
7. března 2015 se v sále kulturního domu v Římově za účasti cca 90 diváků o
své zážitky a fotografie z cesty po Bolívii podělili Vlasta a Jirka Pliskovi.
Diváky pozvali na promítání a vyprávění z cesty po zemi, která zatím neleží
v hledáčku cestovních kanceláří, přestože je jednou z nejpestřejších a nejzajímavějších
zemí Jižní Ameriky. Majestátné pohoří Královských Kordillér, mlžný prales Yungas,
náhorní pláň Altipláno se sopkami, bílou čepicí a barevnými lagunami pod nimi, solné
pánve, pouště se skalami rozmanitých tvarů i pozůstatky inckých a předinckých
kultur. To vše a mnohem více nabízí Bolívie ležící v srdci Jižní Ameriky. Je to země
nejen nevšedních přírodních krás, ale i země příjemných lidí, s více než 50%
původních indiánů.
V neděli 8. března 2015 jsme měli možnost přijít se pobavit společně s dětmi
na karneval, který již tradičně pořádali rodiče dětí z Římova. Všechny masky byly
úžasné, nejlepší byly na základě veřejného hlasování oceněny drobnou sladkostí. Opět
se sál zaplnil. Děti měly možnost vyřádit se v různých dovednostních disciplínách.
Letos nebyli vynecháni ani dospěláci, kteří ukázali, jak jsou šikovní.
Všem, kdo se zapojili do příprav i organizace během karnevalu patří velké
poděkování, stejně tak i těm, kteří se podíleli na výrobě masek a především všem
maskám, protože bez nich by akce neměla smysl.
29. března 2015 se v kulturním domě uskutečnilo vítání dětí, v programu vystoupily
děti z MŠ Římov pod vedením ředitelky Jany Báňové a učitelky Miroslavy Bílkové.
Vítáni byli :
Monika Froldová a Radomír Fňukal s dcerou Izabelou
Andrea Balounová a Jiří Kousal s dcerou Elen
Soňa Dokulilová a Josef Bobek se synem Josefem
Simona a Tomáš Dlouzí s dcerou Natálií
V průběhu dubna 2015 byly upravovány prostory v zasedací místnosti
obecního úřadu (rozvody vody, elektřiny, obklady mezi skříňkami), kam byla
následně instalována kuchyňská linka.

14. dubna 2015 byly pokáceny a vytrhány uschlé hlohy u křížku v Borovičku a 17.
dubna na stejném místě zasázeny stromy nové. Před obecním úřadem byly zasázeny
nové okrasné keře a rostliny.
15 - 16. dubna 2015 provedlo ZOD Čáslavice opravu polních cest směrem na
Březovou a nájezdu ze silnice II/410 směr k Hájku svobody.
16. 4. 2015 firma Demicarr pročistila a regenerovala povrch na víceúčelovém
Oranžovém hřišti v Římově.
V termínu 15 - 17. 4. 2015 se uskutečnila akce Čistá Vysočina – úklid okolo
silnic ve směru na Čáslavice, Želetavu, Rokytnici nad Rokytnou a okolo místních
komunikací v Římově a na Vískách.
30. dubna 2015 proběhlo tradiční pálení čarodějnic za budovou bývalé
základní školy. I přes chladnější počasí se jak děti tak i dospělí přišli pobavit.
Připravena byla opékaná trampská cigára, teplý čaj, svařené víno, pro děti sladkosti.
Od 18. května 2015 je u prodejny smíšeného zboží COOP HB pro
informování občanů nainstalována nová úřední deska, kterou vyrobil pan Miroslav
Dokulil.
26. května 2015 provedli pracovníci obecního úřadu instalaci vítacích cedulí
u vjezdů do Římova (VÍTÁ VÁS OBEC ŘÍMOV). Vítací cedule včetně informačních
cedulí týkajících se zákazu podomního prodeje v obci vyrobil Jiří Rygl ml.
27. května 2015 navštívila obec hodnotící komise soutěže Vesnice roku.
Kromě prohlídky obce byly zhlédnuty také všechny opravené drobné sakrální stavby,
které byly do této soutěže přihlášeny v rámci kategorie soutěže „Zlatá cihla
v Programu obnovy venkova“. Pozdějším vítězem soutěže Vesnice Kraje Vysočina se
stala obec Martínkov, kde se také 14. srpna 2015 uskutečnilo slavnostní vyhlášení
výsledků.
29. května 2015 byla dokončena instalace 5 sloupů se svítidly veřejného
osvětlení MODUS za zděnou čekárnou a kabelové vedení bylo před touto instalací
položeno do země.
30. května 2015 proběhla oslava dne dětí za bývalou základní školou.
Přítomní si po příchodu prohlédli historický traktor, prezentovaný panem Ladislavem
Novákem. Následovala ukázka policejního psovoda pod vedením pana Ladislava
Bártla, která zaujala všechny zúčastněné. Poté se děti vypravily na pohádkovou cestu,
na startu obdržely balíček se sladkostmi, na stanovištích plnily různé úkoly, seznámily
se také s hasičskou technikou místního SDH Římov. Po návratu děti dostaly párek
v rohlíku, točenou limonádu a drobné propagační předměty.
Od 15. června 2015 prováděla firma Pozemstav Třebíč vyčištění a opravu
propustků po celém katastru obce tak, aby nedocházelo k zanášení a ucpávání při
deštích. Následně byla provedena již potřebná oprava mostků pod Římovem a na
Vískách a oprava kanálu u křižovatky směr Březová.
V týdnu 15 - 21. 6. 2015 se Jiří Rygl st. zúčastnil týdenní okružní cyklojízdy
z Rokytnice do Rokytnice, při které najel společně s Petrem Machovcem a Libor
Štveráčkem na trase po Rokytnicích České republiky 860 km. Navštívili celkem 7
krajů, 19 okresů a v sedle kola strávili cca 50 hodin.

22. června 2015 byly v rámci reklamace vyfrézovány a nově vyasfaltovány
úseky na křižovatkách a opraveny ostatní komunikace v Římově i na Vískách.
27. června 2015 se na fotbalovém hřišti v Čáslavicích uskutečnilo za
ideálního fotbalového počasí utkání ŽENATÍ : SVOBODNÍ s konečným výsledkem
5:4 (1:2). Utkání proběhlo za účasti celkem 30 hráčů a početného publika fanoušků.
Branky: Marian Klika 2x, Rostislav Novák, Jaroslav Belvončík, Jaroslav Rygl –
Roman Durajka 2x, Michal Obůrka, Tomáš Pokorný.
Již od roku 2012 bylo zakázáno kouření v prostorách kulturního domu. Od
začátku roku 2015 se na nejvyšší úrovni jednalo o tom, že od ledna 2016 bude v celé
zemi platit zákaz kouření ve všech restauracích. Zastupitelstvo obce na tento termín
nečekalo a schválilo, že od 1. července 2015 platí zákaz kouření v celé víceúčelové
budově č. p. 1, tzn. i v místním pohostinství. Jako každé rozhodnutí, tak i toto bylo
přijímáno s rozporuplnými reakcemi, z nichž však převládal většinový souhlas se
zachováním kulturního prostředí. Kuřákům byly následně upraveny prostory
přístřešku před vchodem do pohostinství.
11. července 2015 se uskutečnil 5. ročník turnaje čtyřher v tenise na
Oranžovém hřišti v Římově. Turnaje se v letošním roce zúčastnilo 8 dvojic, včetně
dua ze Starče ve složení Vlčan R. - Caha T. Čest obce Římov pak hájily dvojice Dufek
P. - Trojan L., Diviš A. - Herynek M., Trnka V. - Vávra J., nejmladší duo Obůrka M. Trnka A. a sourozenecká dvojice Čurda J. - Čurda A..
Po odehrání 28 velmi kvalitních a nervydrásajících zápasů systémem každý
s každým, vykrystalizovali soupeři pro vyřazovací část. O cenu útěchy si to nejdříve
rozdali ve vzájemném souboji otec a syn Trnkové se svými spoluhráči. V tomto utkání
nakonec zvítězilo dravé mládí nad zkušeností. V prvním semifinále zdolali bři
Čurdové duo Dufek + Trojan a ve druhém semifinále podlehla favorizovaná dvojice
Diviš + Herynek hostům ze Starče Vlčan + Caha. Chuť si však spravili alespoň
v následném souboji o třetí místo. Ve večerním finále pak prohráli obhájci trofeje
Čurda J. + Čurda A. s dvojicí Vlčan + Caha, kteří se tak překvapivě, leč zaslouženě
stali konečnými vítězi a odvezli si z Římova pro letošní rok putovní pohár. Turnaje se
bohužel z časových důvodů nemohla zúčastnit řada kvalitních hráčů, kteří si brousili
zuby na vítězství. O to větší motivaci však třeba budou mít pro příští rok, aby se
kvality potvrdili i na dvorci. Poděkování patří hlavnímu pořadateli Jiřímu Čurdovi ml.,
za výborné klobásky panu Trnkovi st. a o pravidelné doplňování tekutin se staral pan
Čurda st. V neposlední řadě pořadatelé děkují všem, kteří se na přípravě turnaje
podíleli a těší se na následující, již 6. ročník v roce 2016.
Od poloviny července 2015 se rozeběhly práce na opravě chodníku od
prodejny smíšeného zboží COOP okolo bytovky č. p. 15 k nemovitosti č. p. 51. Na
tuto akci obec obdržela dotaci z Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova
ve výši Kč 105.000,--. Celkové náklady činily 217.769,- Kč a opravu prováděl p.
Karel Fojtl z Římova, který předložil nejvýhodnější nabídku.

V červenci 2015 byla provedena revize elektriky v obou bytech ve
víceúčelové budově. Následovalo ověření právního stavu bytů a zapsání do katastru
nemovitostí.
V zahradě mateřské školy byla pod schody propadlá kanalizační roura, kterou
odtékala voda z kanálu u silnice před obecním úřadem. Při deštích tato skutečnost
způsobovala, že všechna voda vytékala pod schody na dětské hřiště. Koncem července
2015 byla provedena oprava kanalizační roury a napojení na dešťovou kanalizaci pod
obecním úřadem.
Koncem července byl na Vískách umístěn žlutý kontejner na plast.
Tradiční turnaj v nohejbalu trojic se uskutečnil 22. srpna 2015 na Oranžovém hřišti.
Hráči se do jednotlivých družstev losovali, čímž došlo k oživení zápasů. Ve finále se
tak potkala družstva složená z hráčů hrající nohejbal příležitostně i pravidelně.
Konečné pořadí: 1. místo - Baloun Radim, Hrdý Stanislav, Hrdý Rostislav
2. místo - Muška Daniel, Hobza Stanislav, Piálek Ivan ml.
3. místo - Otáhal Ondřej, Steinochr Vladimír, Juříček Tomáš
6. září 2015 si agentura KulturTop Třebíč pronajala kulturní dům v Římově
pro uspořádání koncertu skupiny Kozlaňáci, známé z TV Šlágr. Cestu si do Římova
našlo spokojených 185 diváků.
Od jara 2015 probíhaly tenisové zápasy v rámci I. ročníku turnaje O pohár
starosty obce v tenisové dvouhře. Do turnaje se přihlásilo 12 římovských hráčů,
zápasy nakonec absolvovalo 10 hráčů s následujícím pořadím:
1. místo : Aleš Diviš
2. místo : Josef Stručovský
3. místo : Jiří Čurda
4. místo : Aleš Bartík
5. místo : Rostislav Novák
6. místo : Pavel Dufek
7. místo : Michal Obůrka 8. místo : Ivan Piálek ml.
9.místo: Vladimír Trnka
10. místo : Martin Nahodil.
Koncem září 2015 provedl p. Procházka z Vanče odlehčující a zdravotní ořez
lípy před obecním úřadem a po 10 letech výměnu bezpečnostního popruhu, který
k sobě drží rozdvojený kmen tak, aby nedošlo k rozlomení stromu. Stejně tak byly
ošetřeny lípy u pomníku padlých a upraveny smrky na návsi a u mateřské školy.
26. září 2015 se světila kaplička Narození Panny Marie na Vískách, kterou
postavil pan Roman Navrátil na svém pozemku: “Projektová dokumentace byla
realizována v zimě 2014. Stavba kapličky začala na jaře 2014 a dokončena byla na
podzim 2015. Co nás vedlo k postavení kapličky? Chtěli jsme, aby v obci přibylo
místo k setkávání rodin, seniorů a všech občanů z přilehlé oblasti. Aby zastavení a
zamyšlení u Panny Marie bylo pramenem našeho života a oporou i radostí uprostřed
každodenního shonu a ruchu. Ke kapličce bychom ještě v budoucnu rádi přistavěli
zvoničku. V květnu se sejdeme na májové pobožnosti a v září na pouti k Narození
Panny Marie. Chceme poděkovat Antonínu Vidourkovi za krov a všem, kteří přiložili
ruku k dílu při stavbě kaple, rovněž za jakoukoliv pomoc a podporu všem
zúčastněným. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o to, že do budoucna bude kaplička
symbolem obce pro místní i kolemjdoucí. Klíče si můžete vyzvednout ve mlýně
nebo u Navrátilů. O Vánocích se stala duchovním prostorem pro všechny lidi dobré

vůle. Keramický betlém, vánoční výzdoba i zpívání koled s kytarou na Štědrý
den potěšil nejen děti, ale i dospělé. V kapli svítilo světlo z Betléma
a každý, kdo šel kolem, si mohl zapálit svíčku. Mnozí si odnesli
betlémské světlo domů. Vstupujeme do nového roku 2016. Přejeme všem hlavně
zdraví. Až půjdete okolo, přijďte se podívat“.
3. října 2015 se uskutečnilo tradiční setkání seniorů. Rozesláno bylo 103
pozvánek, účast přislíbilo 71 seniorů a sobotní odpoledne si nakonec užilo 68
účastníků. K tanci a poslechu hrála skupina KS Kvartet a v programu se představily
děti z Mateřské školy Římov převlečené za popeláře.
Ještě před setkáním seniorů byly panem farářem Stanislavem Mahovským
posvěceny všechny opravené drobné sakrální stavby v katastru obce, tzv. Suchnův
křížek u výjezdu z obce směr Želetava, kříž u Novákových č. p. 27, Velký kříž pod
javorem nad Římovem směr Rokytnice n. R., Černý křížek na Vískách, socha sv.
Floriána, socha sv. Jana Nepomuckého, křížek v Borovičku a Boží muka.
V sobotu 24. října 2015 v prostorách sálu kulturního domu připravili rodiče
dětí „Vyřezávání dýní“, které si děti následně odnesly ke svým domovům.
Mikulášský turnaj v malé kopané se konal 14. listopadu 2015 za účasti 7
mužstev, za které nastoupilo celkem 51 hráčů:
Ve finále zvítězila po velkém boji Rokytnice B 3:2 nad mužstvem Bohové Arény
Římov.
V zápase o 3. místo porazil Římov celek Starče 2:0.
Nejlepším střelcem turnaje se s 11. brankami stal Michal Pavela z mužstva Římov.
1. místo: Rokytnice B (Široký M., Sochna R., Vahiľa M., Musil R., Hakl L., Herbrych
J., Hobza L., Ježek R.),
2. místo: Bohové Arény Římov (Otáhal O., Spousta J., Nahodil M., Barák L.,
Pokorný T., Baloun R., Nosek J.),
3. místo: Římov (Čurda J., Šmehlík D., Piálek I.ml., Brychta M., Pecka T., Pavela M.,
Loucký L.)
4. místo: Stařeč (Vlčan R., Linhart M., Kašiar D., Linhart R., Tomek D., Martének
M., Lauš L., Smejkal V.)
5. místo: FC Nekopnem si (Obůrka M., Busta M., Sukaný A., Slovka V., Rampír F.,
Vecheta J., Benda J.)
6. místo: Obec Římov (Belvončík J., Bednář P., Hanzal J., Hanzal R., Klika M.,
Novák R., Rygl J.)
7. místo: Rokytnice A (Šulc R., Talpa D., Hobza J., Ferkl R. ml., Štork M., Kalina P.)
15. listopadu 2015 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo vítání
dětí – vítáni byli Michaela Křivánková a Vítězslav Bartík s dcerou Sofií Křivánkovou,
v programu vystoupily děti z MŠ Římov pod vedením ředitelky Jany Báňové a
učitelky Miroslavy Bílkové.
V listopadu 2015 byl dokončen pasport veřejného osvětlení, který vyhotovila
firma E.ON. Pasport byl vyhotoven jako jeden z podkladů pro možné podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v Římově v následujících letech.

21. listopadu 2015 proběhl v kulturním domě v Římově VI. ročník soutěžní
ochutnávky ořechovky "ŘÍMOVSKÝ OŘECH 2015". Do soutěže bylo zapsáno 18
vzorků ořechovky. Oproti předchozím ročníkům byla změna v hodnocení, kdy poprvé
hodnotili soutěžní vzorky všichni účastníci.
Konečné výsledky :
1. místo Milostný Karel

2. místo Nahodil Rostislav

3. místo Milostný Karel

5. ročník turnaje ve stolním tenise proběhl v pátek 18. prosince 2015 za účasti 14
hráčů:
1. místo Rostislav Novák, 2. místo Aleš Diviš,
3. místo Pavel Dufek,
4. místo Michal Obůrka, 5. místo Ondřej Otáhal, 6. místo Radim Otáhal,
7. místo Martin Nahodil, 8. místo Karel Milostný, 9.místo Jan Jeřábek-vítěz útěchy,
10. místo Jiří Čurda,
11. místo Radek Trnka, 12. místo Jan Hanzal,
13. místo František Holub, 14. místo Rostislav Bartík
22. prosince 2015 se občané setkali u vánočního stromu na návsi, kde pro
každého byl připraven horký čaj nebo svařené víno. Děti z Mateřské školy si
připravily krátké pásmo a následně zahrála koledy a vánoční písně hudba pod vedením
Davida Veleby z Rokytnice n. Rok., a dotvořila tak krásnou vánoční atmosféru, která
byla i letos bez sněhu.
23. prosince 2015 provedla firma Izolace Diviš zateplení přístřešku šatny
mateřské školy.
27. prosince 2015 dopoledne proběhlo hokejové utkání ženatí : svobodní na
stadionu v Moravských Budějovicích s konečným výsledkem 13 : 5 ve prospěch
ženatých.
ZOD Čáslavice věnovalo obci Římov IP meteostanici ME13, která byla 28.
prosince 2015 nainstalována nad obecní úřad a následně propojena s internetovými
stránkami obce. Aktuální i historické údaje je možné zhlédnout na : http://moje.meteopocasi.cz/rimov/
nebo
http://www.meteo-pocasi.cz/maps/cz/vysocina/779meteostanice-rimov/.
29. prosince 2015 se uskutečnil v místním pohostinství turnaj v mariáši.
Pozvání přijali i hráči z Babic, Rokytnice n. R. a Třebíče a sešlo se 17 účastníků.
Nejstarším hráčem byl pan Miroslav Dokulil z Římova. Hrálo se na pěti stolech. Ve
finále se utkali nejlepší čtyři při tzv. „pauzíráku“. Vypadlí hráči měli ještě možnost si
zahrát o nejlepšího hráče poražených. Všichni hráči byli pohoštěni zajícem na smetaně
a plzeňským ležákem.
Pořadí: 1. místo David Šilhavý
2. místo Ondřej Otáhal 3. místo Martin Nahodil
Cena útěchy: Pavel Dufek
Ve středu 30. prosince 2015 proběhl tradiční, již 17. předsilvestrovský výstup
na Mařenku, kterého se z Římova zúčastnila početná, cca 70 členná skupina turistů.
V poledne se na vrcholku uskutečnil slavnostní přípitek starostů z obcí mikroregionů,
zúčastnění si opekli špekáčky, vzájemně ochutnali domácí pálenky a následoval

návrat do Římova, kde bylo v pohostinství připraveno občerstvení ve formě guláše,
který uvařil místostarosta obce Jiří Rygl.
31. prosince 2015 se pro všechny zájemce uskutečnila v prostorách
kulturního domu silvestrovská oslava s vlastním programem.
O vánocích se v soutěži Horáckých novin O nejkrásnější vánoční strom
objevil mezi 9 nominovanými také vánoční strom na návsi v Římově. Následně mohli
lidé zaslanými sms zprávami rozhodnout, který strom je nejkrásnější. Po vyhodnocení
zaslaných hlasů vyhrál tuto soutěž vánoční strom – smrk v Římově, který je celý
ozdoben LED řetězy v barvě studené bílé. Nutno podotknout, že tomuto stromu již
roste konkurence a to u mateřské školy, kde je smrk ozdoben LED řetězy v barvě teplé
bílé.

Počasí v Římově v roce 2015
Přirozené počasí již řadu let neexistuje. Střídání čtvero ročních období již
neznáme. Ze zimy jdeme rovnou do tropických teplot a z nich pak rovnou do zimy.
Leden je z hlediska počasí typickým zimním měsícem, ale teploty tomu neodpovídají.
Letošní leden byl s teplotami nad nulou a to až 10 °C, bez sněhové nadílky. Zažili
jsme nejteplejší zimu za posledních 85 let. Zimní měsíce, tedy leden a únor, byly
teplotně nadprůměrné, přívaly sněhu přišly před Velikonocemi, ale neměly dlouhého
trvání, protože teploty v následujících dnech se pohybovaly od dvou do osmi stupňů.
Letošní dubnové počasí je pro změnu o měsíc napřed, projevoval se nám květnový ráz
počasí, kdy teploty často stoupaly nad 20°C. První dekáda května byla zpočátku
nezvykle chladnější a deštivější. Po krátkém ochlazení ale průměrné denní teploty
opět šplhaly přes 20 °C. Konec druhé a zejména poslední dekáda května byla konečně
slunečná a teplá s teplotami okolo 25 °C i vyššími. Po poměrně deštivém květnu to
letos vypadalo, že si v červnu konečně užijeme sluníčka a letních teplot. Vždyť i jedna
z pranostik říká, že "Na mokrý květen přichází suchý červen" Pranostika se vyplnila,
červen byl suchý s tropickými teplotami. První dny července přinesly pravé tropické
počasí a slunečnou oblohu. Vyskytovaly se teploty až 38°C, na přímém slunci až
50°C, praskaly teploměry, vysoké teploty trvaly nepřerušeně 14 dnů. Závěr měsíce
přinesl ochlazení na příjemné teploty 20 až 26 °C. Poslední dekáda v červenci přinesla
pokračování tropického počasí, vrcholem co se maximálních teplot týká, byl 22.
červenec, kdy bylo naměřeno 39.2°C. Objevily se i tzv. tropické noci s teplotami v
minimech nad 20°C. Během dekády příliv teplého vzduchu pouze přerušil přechod
slabé studené fronty, dne 25. července kdy teploty poklesly pod 25°C. Postupně
docházelo k dalším poklesům teplot, a to na 15 až 9°C. Červenec 2015 se zapíše do
historie, byl totiž nejteplejším červencem na naší planetě od roku 1880. Vlivem
tropických teplot začaly žně již 11. července. Horké vlny v létě s teplotami šplhajícími
vysoko nad třicítku byly možná příjemné pro ty, co můžou trávit většinu dne u
kvalitní vody ke koupání, pro většinu lidí ale představují určitou zátěž a stres pro
organismus. Trápilo nás mimořádné sucho. Sucho nás trápilo i loni, jenže na rozdíl od
loňského roku je letošní sucho mnohem závažnější. V srpnu převládalo chladnější

počasí, avšak jeho závěr přinesl opět tropické teploty. První týden v září bylo počasí
rekordně teplé. Teplotní rekordy padly na většině území, odpoledne se pohybovaly
mezi 31 °C až 35 °C. Hned druhý školní týden vypadal jako pravý podzim – ranní
teploty klesly jen k 5 °C, tvořily se mlhy a odpolední zůstávaly v rozmezí 9 až 17 °C.
Skončila tak tropická vedra, která u nás v posledních dnech panovala. Ochladilo se tak
o více než 15 °C. Letošní léto přineslo rekordních 53 tropických dní. V noci z 31. září
na 1. října se přihlásil noční mrazík mínus 3 stupně. Počasí říjnové mělo ráz podzimu,
teploty kolem 10 °C, občasné mlhy a deštík. Začátek listopadu byl ve znamení
oblačnosti a dešťových přeháněk, od 6. listopadu se výrazně oteplilo, teploty
vystoupaly na příjemných 18 °C. Svatého Martina jsme mohli přivítat v šortkách, na
bílém koni nepřijel, naopak přivezl teplé počasí. Ochladilo se až 21. listopadu, kdy se
snesly první sněhové vločky, zakrátko však roztály. Prosinec byl ve znamení
extrémních teplot, kdy teploty se pohybovaly kolem deseti stupňů nad nulou. Štědrý
den spíše připomínal jaro, bylo teplo a slunečno, v tomto období rozkvétaly jabloně,
petrklíče a kvetlo plno sedmikrásek. Bylo stále beze sněhu. Zima se sněhem se
přihlásila až po Novém roce.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ŘÍMOVĚ
V roce 2015 byla v Římově dvě místa pro sběr tříděného odpadu a to za
zděnou čekárnou, kde jsou umístěny tři kontejnery na plast, po dvou kontejnerech na
barevné sklo, papír, bioodpad a jeden kontejner na bílé sklo.
U prodejny smíšeného zboží COOP bylo kontejnerové stání opraveno v roce 2013 a
jsou zde k dispozici 3 kontejnery na plast, po dvou kontejnerech na barevné sklo, bílé
sklo, papír a jeden kontejner na bioodpad.
Na Vískách mají občané k dispozici 1 kontejner na plast a na jaře 2016 zde
bude umístěn kontejner na bioodpad.
V rekreačním středisku Březová, které územně náleží do Římova, se může
odpad ukládat do dvou plastových kontejnerů, dvou kontejnerů na papír a jednoho
kontejneru na sklo.
V Římově je u prodejny smíšeného zboží COOP umístěn kontejner Charity
Třebíč na použité ošacení a obuv, které následně slouží pro další využití potřebným
lidem. 19. listopadu 2015 však bylo po otevření kontejneru pracovníky Charity
zjištěno, že se uvnitř nachází naprosto nepoužitelné, staré, zapáchající a nezabalené
zbytky ošacení, které zcela logicky odmítli odvézt a jeho likvidace tím pádem připadá
na obecní úřad. Obecní úřad žádá občany, aby do kontejneru vhazovali pouze
použitelné druhy ošacení a obuvi. 2x ročně je organizován svoz objemného odpadu a
také je možné využívat sběrných dvorů, kam může být takovýto ODPAD ukládán.
Bohužel, v průběhu roku jsou i do kontejnerů na tříděný odpad (plast, sklo, papír)
ukládány odpadky, které tam nepatří (staré hadry, uhynulá zvířata, dětské pleny,

zbytky jídla apod.). I zde žádáme občany, aby do jednotlivých kontejnerů vhazovali
odpad, pro který jsou nádoby určeny.
V obci je také dostatečný počet kompostérů a kontejnerů na bioodpad, přesto
se vyskytují případy, kdy občané opakovaně a bezohledně pálí trávu, listí … a
zhoršují tím ovzduší, které všichni dýcháme.
V roce 2015 neplatili občané poplatek za svoz komunálního odpadu, který
dříve činil 450,- Kč/osobu. Zastupitelstvo obce chtělo tímto krokem poskytnout
občanům určitý bonus za trvalý pobyt v obci a také snahou o zamyšlení se nad
zlepšením třídění odpadů, aby odpad, který lze vytřídit a dále zpracovávat, nekončil
v popelnicích. Zdá se, že toto rozhodnutí mělo pozitivní vliv, neboť dle evidence
přibylo vytříděného odpadu, za který obec dostává určitý finanční příspěvek a naopak
se snížilo množství sváženého komunálního odpadu. V roce 2016 tak občané opět
nebudou platit poplatek za svoz komunálního odpadu a záleží na každém z nás, jestli
tak bude i v následujících letech. V následující tabulce je uvedeno množství
sváženého odpadu (v tunách) v uplynulých pěti letech:

2011

2012

2013

2014

2015

Papír a lepenkové obaly

2,682

4,242

8,464

5,439

5,509

Plastové obaly

3,880

5,555

6,861

8,136

8,420

Skleněné obaly

6,675

5,181

5,918

5,809

6,404

100,212

95,292

94,962

88,723

78,921

Směsný komunální odpad

Společenská kronika obce
Počet obyvatel : 420
Z toho :
Obyvatelstvo :

202 mužů
218 žen
děti do 15 let :
18-60 let :

průměrný věk

42,20 let

průměrný věk
průměrný věk
14,52 %
56,19 %

41,54 let
42,82 let
15 - 18 let :
nad 60 let :

3,33 %
25,95 %

V roce 2015 se narodili :
Sofie Křivánková

22. 7. 2015

Římov 110

29. března 2015 se v kulturním domě uskutečnilo slavnostní vítání dětí:
Izabela Fňukalová
Josef Bobek

Římov 137
Římov 58

Elen Kousalová
Natálie Dlouhá

Římov 133
Římov 136

15. listopadu 2015 se v zasedací místnosti obecního úřadu
uskutečnilo slavnostní vítání dětí:
Sofie Křivánková

Římov 110

Sňatky :
13. 6. 2015 Kristýna Plisková, Římov 149 a Roman Luňák, Husova 810, Mnichovice

V roce 2015 se do Římova přistěhovali :
Martina Vondráčková, Anna Němcová

Římov 94

Jana Navrátilová

Římov 40

Alexandr Lokajíček, Xenie Lokajíčková

Římov 43

Tereza Hošková

Římov 86

V roce 2015 se z Římova odstěhovali :
Veronika Marková

Římov 28

Pavel Klár

Římov 139

Tomáš Křišťál

Římov 24

Kristýna Plisková

Římov 149

Významná životní jubilea oslavili :
Marie Hybášková

Římov 35

Ludmila Bartíková

Římov 122

Marie Došková

Římov 15

Karel Čurda

Římov 6

František Novák

Římov 27

Božena Sikorská

Římov 99

Josef Bartík

Římov 110

80 let

Marie Obůrková

Římov 23

85 let

Růžena Ryglová

Římov 102

Karel Bobek

Římov 125

90 let

Františka Pecková

Římov 49

94 let

Zdenka Bartíková

Římov 111

70 let

75 let

V roce 2015 jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany :

24. 1. 2015

Žofie Bobková, Římov 123

ve věku 91 let

5. 4. 2015

Jarmila Nahodilová, Římov 50

ve věku 87 let

23. 7. 2015

Marie Vyskočilová, Římov 86

ve věku 79 let

14. 8. 2015

Antonie Krulová, Římov 12

ve věku 87 let

17. 8. 2015

Marcela Stejskalová, Římov 35

ve věku 43 let

12. 12. 2015

František Ondráček, Římov 47

ve věku 87 let
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