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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás přivítala na stránkách prvního čísla Číměřského 

zpravodaje. 

K vydání tohoto zpravodaje nás vedla naše roční zkušenost v působení 

obecního zastupitelstva v naší obci. Vidíme potřebu Vás informovat o dění 

v naší obci, ať už se jedná o tak důležitou skutečnost, jako je např. 

financování, rozpočet, plány, závazky, kulturní dění apod. 

V tomto zpravodaji má každý ze zastupitelů prostor k vyjádření své 

myšlenky, skutku, nápadu … 

 

Jako prvnímu předávám slovo panu starostovi Václavu Komínkovi. 

                                              

           Lenka Hůlková  
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Informace OÚ Číměř 

Splašková kanalizace 

Dle dohody s firmou PKS INPOS a.s. budou v letošním roce stavební práce ukončeny 21. 12. 

2011. V případě komplikací nejpozději 22. 12. 2011. Uvedené rozhodnutí je učiněno z důvodu 

zachování klidu o svátcích a zamezení komplikací, které by mohla způsobit jakákoliv porucha 

plynovodu či vodovodu, kterou při zemních pracích nikdy nelze vyloučit. Práce budou obnoveny až 

v roce 2012. 

Žádost OÚ Číměř 

Tímto žádáme občany, aby v zimním období nevstupovali na zmrzlý nebo sněhem pokrytý 

trávník na ploše sportovního areálu „Na Poustkách“ a čerstvě vysetý trávník za budovou 

společenského centra obce. 

Otevírací doba pohostinství společenského centra na konci roku 2011 

všední dny beze změny         

24. 12. 2011  zavřeno             

26. 12. 2011   otevřeno od 15:00 hod.      

31. 12. 2011   zavřeno           

1. 1. 2012       otevřeno od 15:00 hod. 

 

 Touto cestou děkuji Lence a Táni za velkou pomoc při organizaci veškerých akcí pořádaných 

ve společenském centru. Všechny tyto akce prováděly bez finančního či materiálního ohodnocení. 

Otevírací doba pohostinství společenského centra v roce 2012 

- ve všední dny a v sobotu se otevírací doba posouvá na 18:00 hod.   

(středeční cvičení žen dle dohody) 

- v neděli se otevírací doba posouvá na 14:00 hod. 

- zavírací doba v pátek a v sobotu se posouvá na 24:00 hod.  

(po domluvě i na později) 
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Otevírací doba potravin na konci roku 2011 

24. 12. 2011  7:00 – 9:00          28. 12. 2011 6:00 – 9:00 14:30 – 16: 30 

25. 12. 2011  zavřeno          29. 12. 2011 6:00 – 9:00 14:30 – 16:30 

26. 12. 2011   zavřeno     30. 12. 2011 6:00 – 9:00     14:30 – 16:30 

27. 12. 2011 6:00 – 9:00    31. 12. 2011   6:00 – 9:00           

 

Marcela Havelková 

Ukončení provozu TKR 

Pro jistotu znovu upozorňujeme, že dne 31. 12. 2011 končí vysílání TKR v Číměři.  

Investice obce Číměř v roce 2011 

Byla zahájena stavba ČOV a splaškové kanalizace. Za pomoci dotace ČEZ distribuované přes 

energoregion 2020 ve výši 52 000 Kč obec pořídila malotraktor JOHH  DEER na sečení trávy náhradou 

za dosluhující malotraktor HUSGWARNA. Cena nového traktůrku byla necelých 98 000 Kč. 

Investice Obce Číměř v roce 2012 

Bude pokračováno ve stavbě ČOV Vladislav, splaškové kanalizace a vybraných částí dešťové 

kanalizace. Nově je připravována investice do elektrického zvonění v místní kapli Nejsvětějšího srdce 

Ježíšova. Jakákoliv iniciativa ohledně přestavby bývalého KD na požární zbrojnici a sklad obce je 

zastavena pro názorovou neshodu jak mezi občany, tak mezi členy zastupitelstva. 

Využívání sběrných dvorů v Třebíči 

Od poloviny letošního roku neplatí obec za využití sběrných dvorů paušální poplatek, ale 

platby jsou účtovány za každou jednotlivou návštěvu. Bylo vhodné jezdit méně často a s více 

naloženým přívěsem. Přehled návštěv dostane obec k nahlédnutí při každé fakturaci. 

Upozornění 

V poslední době se navyšuje četnost úmyslného poškozování obecního majetku. (Jezdění autem po trávníku 

sportovního areálu, jezdění na kolech po celém hřišti ve skupinách, ničení fasády na společenském centru atd.) 

Od tohoto data budou všechny známé případy zveřejňovány včetně jmen osob, které se na ničení obecního 

majetku podílely. 
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Stavba ČOV a kanalizace  

– historie, současnost, budoucnost 

V roce 1991 byla zahájena příprava stavby kořenové čistírny odpadních vod „Na Poustkách“ a 

jednotné kanalizace po celé obci Číměř. Uvedený investiční záměr měl velkou podporu na okresním 

úřadě v Třebíči, kde tehdejší referát životního prostředí měl zájem na vybudování referenční stavby, u 

které by bylo možné ověřit její provozní parametry v klimatických podmínkách našeho okresu. Po 

komplikovaných a neúspěšných jednáních o koupi dalších pozemků „Na Poustkách“ a vyklizení 

bažantnice byla příprava této stavby zastavena. Pro zajímavost uvádím, že s realizací uvedeného 

investičního záměru začala se zpožděním dvou až tří let obec Rudíkov, která uvedený a na Vysočině 

poměrně ojedinělý projekční záměr, rozložený do několika etap, ve volebním období 2002–2006 

úspěšně dokončila. 

 

V roce 1999 byla zahájena projekční a organizační příprava stavby ČOV Číměř a splaškové 

kanalizace v Číměři zároveň s přípravou území pro pozdější výstavbu nových RD. Po neúspěšných 

jednáních s vlastníky pozemků byla zastavena jak příprava území pro novou výstavbu RD, tak 

následně i příprava stavby ČOV Číměř a splaškové kanalizace v Číměři. Důvodem pro zastavení 

přípravy stavby ČOV a splaškové kanalizace byla skutečnost, že obec pod 300 tak zvaných 

ekvivalentních obyvatel neměla podle tehdy platných dotačních pravidel žádnou možnost dosáhnout 

na potřebné státní dotace. 

 

Po dohodě obcí Číměř, Smrk a Vladislav byla nákladem obce Vladislav pořízena studie, jejímž 

cílem bylo najít co nejekonomičtější řešení pro čistění odpadních vod z uvedených obcí. Studie 

potvrdila předpoklad, že nejlepším řešením je společná ČOV s oddělenou splaškovou kanalizací. 

V první variantě se počítalo s využitím upravené ČOV firmy TANEX. Z důvodů majetkoprávních a 

nemožnosti vyřídit na tuto variantu dotace a dalších možných rizik, jako komplikace při omezení nebo 

zastavení stávající výroby v TANEXU, bylo od tohoto záměru upuštěno. 

 

Následně obec Vladislav přerušuje s obcemi Smrk a Číměř spolupráci na přípravě společné ČOV 

a začala podnikat samostatné kroky k zajištění ČOV a kanalizace jen pro obec Vladislav. 

 

Poté, co se ukázalo, že toto úsilí obce Vladislav nemá šanci na úspěch, zakládají v roce 2001 

obce Číměř, Smrk a Vladislav ekologický mikroregion Vladislav, jehož jediným cílem je vybudování 

společné ČOV ve Vladislavi a vybudování splaškových kanalizací. Pro snížení rizika změny postoje 

některé ze zúčastněných obcí je do zakladající smlouvy vložena preambule o smluvní pokutě ve výši 

5 000 Kč na občana. 

 

Projekční příprava stavby měla svůj poměrně složitý a komplikovaný vývoj, zejména v umístění 

vlastní ČOV. První projekčně připravovanou variantou, na kterou bylo vyřízeno i územní rozhodnutí, 

bylo umístění ČOV v k.ú. Číměř nad Jihlavou v místní trati „Na Olšových“. Dále se jednalo o louce 
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naproti hřbitovu ve Vladislavi, louce před školkou ve Vladislavi a tzv. farským polem před sokolovnou 

ve Vladislavi. Podobně komplikovanou záležitostí bylo i projednání trasy některých kanalizačních stok 

zejména ve Vladislavi a umístění čerpacích stanic tentokrát zejména v Číměři. Výsledkem je stav kdy 

ČOV Vladislav a některé čerpací stanice nestojí v ideálních místech, ale tam, kde se šlo domluvit.  

 

Z důvodu nedostatečné výše dotace jsou stavby ČOV Vladislav, ČOV Hrotovice a další vyřazeny 

z projektu ochrany vod v povodí řeky Dyje I. etapa. 

 

V roce 2005 je pod hlavičkou svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči podána 

neúspěšná žádost do programu „Infrastruktura“ na stavbu ČOV Vladislav a splaškových kanalizací. 

Žádost byla neúspěšná z důvodu toho, že ministerstvo zemědělství ČR v průběhu přípravy změnilo 

pravidla pro poskytování dotací vložením podmínky, že odkanalizovávané území nesmí mít stavební 

proluky větší než 200 m. Vzdálenost mezi zúčastněnými obcemi a místní částí Hostákov je 

samozřejmě několikanásobně vyšší. 

 

Od roku 2007 je stavba ČOV Vladislav a splaškové kanalizace trvale součástí projektu „Ochrana 

vod v povodí řeky Dyje – II. etapa“, na který je po několika dílčích nezdarech v roce 2010 úspěšně 

vyřízena potřebná dotace. Obec Smrk těsně před vyřízením dotace z důvodu finančních rizik pro 

hospodaření obce, odstupuje z účasti na společném projektu. Na základě právního názoru, že 

úspěšným vyřízením dotace, ostatním obcím vlastně nevznikla prokazatelná škoda, obce Číměř a 

Vladislav nepřistupují k vymáhání smluvní pokuty. 

 

Pro představu o rozsahu tohoto projektu, vkládám organizační schéma, ze kterého vyplývá 

jeho dnešní rozsah.  
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Struktura projektu „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“ 

Základní struktura projektu 

 
 

Na projekt „Ochrana vod v povodí řeky Dyje - II. etapa“ byla vyřízena následující procenta 

dotace: 

- dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 72,73 % 

- dotace ze Státního fondu Životního prostředí ve výši 4,27 % 

- vlastní zdroje svazků a obcí ve výši 23 % 

Vzhledem ke skutečnosti, že dle stanoviska Státního fondu Životního prostředí, je jediným 

možným kritériem pro výběr dodavatele pouze nabídnutá cena, dochází ke stavu, kdy jsou podle 

jednotlivých staveb vysoutěženy ceny od 65 % až po téměř 50 % předpokládaných, nebo jinak 

projekčních cen. 

 

Uvedená skutečnost má dále vliv na to, že výše poskytnuté dotace z OPŽP klesá o jednotky 

procent ze SFŽP řádově o desetiny procenta a potřebné vlastní zdroje se zvyšují v řádu několika 

procent. Významně se zvyšuje i riziko selhání některého z dodavatelů z finančních důvodů. 
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Po všeobecné informaci o projektu „Ochrana vod v povodí řeky Dyje – II. etapa se už dále budu 

věnovat naší stavbě ČOV Vladislav a splaškové kanalizace. 

 

Výše finančního příspěvku Obce Vladislav a Obce Číměř je stanovena tak, že od celkových 

nákladů stavby, tj. stavebních nákladů vč. 9,7% rezervy a ostatních nákladů, jsou odečteny veškeré 

získané dotace související s danou stavbou a 10% z celkových nákladů, které hradí Svazek. Náklady na 

výstavbu objektů kanalizace jsou pro každou obec dané – viz „Náklady stavby“ a u ČOV se náklady 

dělí pro městys Vladislav a obec Číměř v dohodnutém poměru 5 : 1 (tento poměr odpovídá cca počtu 

napojených EO – ekvivalentních obyvatel obcí).  Finanční příspěvek bude poskytován městysem 

Vladislav a obcí Číměř na Svazek formou zálohy dle platebního harmonogramu, který je uveden dále. 

Po ukončení stavby (po kolaudaci stavby) bude příspěvek vyúčtován na základě skutečně získaných 

dotací a celkových nákladů stavby, včetně případných nákladů za méněpráce a vícepráce hrazených 

z rezervy. Případné vícepráce nad rámec rezervy hradí obce. 

 

NÁKLADY STAVBY: ceny bez DPH 

Stavební náklady - (vč. rez. 9,7%) 101 738 394,-Kč  

 z toho  2A ČOV Vladislav 25 013 628,-Kč  

 z toho Vladislav 20 844 690,-Kč  

 z toho Číměř 4 168 938,-Kč  

 2B Číměř Kanalizace 16 020 968,-Kč  

 2C Hostákov Kanalizace 16 061 206,-Kč  

 2D Vladislav Kanalizace 44 642 592,-Kč  

Ostatní uznatelné (dotované) náklady   8 107 650,-Kč  

 z toho  Vladislav 6 498 690,-Kč  

 Číměř  1 608 957,-Kč  

Ostatní neuznatelné (nedotované) náklady 16 228 853,-Kč  

 z toho Vladislav  13 166 942,-Kč  

 Číměř 3 061 911,-Kč  

Úrok z půjčky SFŽ 592 000,-Kč  

 z toho  Vladislav 474 518,-Kč  

  Číměř 117 482,-Kč    

Celkové náklady: 126 557 725,-Kč 

 

Ostatní náklady zahrnují v sobě zejména náklady na: zpracování záměru stavby, generely, 

dokumentace (DUR, DSP, TD, atd.), kamerové zkoušky, inž. geologické průzkumy, geodetické 

zaměření, inženýrské činnosti, žádosti, výběrová řízení, úroky z úvěrů a další nutné náklady související 

se zajištěním přípravy a realizací stavby. 
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PŘEDPOKLÁDANÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ: ceny bez DPH 

dotace EU a SFŽP  85 826 236,-Kč 

 z toho  Vladislav 68 794 085,-Kč 

 Číměř 17 032 150,-Kč 

Svazek 10% z celk. nákladů 12 655 772,-Kč  

Obec Vladislav 22 646 936,-Kč  

Obec Číměř    5 428 781,-Kč     

Celkem  126 557 725,-Kč   

 

Výše finančního příspěvku Obce Vladislav činí 22 646 936,-Kč 

 

Výše finančního příspěvku Obce Číměř činí 5 428 781,-Kč 

   

Pro celkový přehled o náročnosti financování stavby uvádím, že rozpočtové příjmy obce mají už 

téměř čtvrtý rok v řadě klesající tendenci s tím, že do budoucna můžeme pravděpodobně očekávat 

další zrychlení poklesu ve výběru daní. Rozložení splátkového kalendáře je zřejmé z následující 

tabulky. V další tabulce jsou uvedeny naše splátky půjčky u České spořitelny na stavbu Společenského 

centra obce. 

 

ČOV Vladislav a splašková kanalizace Číměř      

5 428 781,-Kč 

splátka č. splatnost do: Kč   

0 již uhrazeno do 12/2010 340 000,-   

1 30.9. 2011 200 000,-   

2 30.6. 2012 565 000,-   

3 30.6. 2013 565 000,-   

4 30.6. 2014 565 000,-   

5 30.6. 2015 565 000,-   

6 30. 6. 2016 565 000,-   

7 30. 6. 2017 565 000,-   

8 30. 6. 2018 565 000,-   

9 30. 6. 2019 565 000,-   

10 30. 6. 2020 368 781,-   

Celkem  5 428 781,-   
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Stavba Společenského centra obce Číměř 

Rok Splátka jistiny Splátka úroků Splátky celkem 

2009 3 631 171,00 220 225,40 3 851 396,40 

2010 4 761 829,00 205 116,50 4 966 945,50 

2011 196 800,00 78 220,80 275 020,80 

2012 196 800,00 68 261,50 265 061,50 

2013 196 800,00 57 908,10 254 708,10 

2014 196 800,00 47 751,90 244 551,90 

2015 196 800,00 37 595,60 234 395,60 

2016 196 800,00 27 525,20 224 325,20 

2017 196 800,00 17 283,30 214 083,30 

2018 196 800,00 7 126,90 203 926,90 

2019 32 478,00 201,30 32 679,30 

Celkem 9 999 878,00 767 216,50 10 767 094,50 

 

Ke stavbě splaškových kanalizací uvádím ještě jednu velmi důležitou skutečnost. Státní fond 

životního prostředí České republiky připouští v souvislosti se stavbou splaškové kanalizace, pouze 

opravu místní komunikace v šíři 1,1 metru. Vše ostatní je z hledisla dotace neuznatelný náklad. 

Z přiložených tabulek je dále jednoznačně zřejmé, že naše obec na doplacení zbývajících čtyř až pěti 

metrů v žádném případě nemá potřebné finanční prostředky. Půjčit si také nemůžeme, protože by 

nám už stejně nikdo nepůjčil a ani my bychom další půjčku nebyli schopni ufinancovat. 

 

V této chvíli je naší snahou dojednat variantu, že opravy místních komunikací posouváme až na 

rok 2013 z důvodu většího samovolného „sednutí“ zeminy a opravu místních komunikací provést 

v minimální variantě podkladových vrstev. Na tento způsob opravy nám sice nikdo žádnou záruku 

nedá, ale při námaze které jsou místní komunikace ve většině své délky vystaveny, by to snad mohlo 

na potřebných přibližně šest až osm roků stačit. 

Václav Komínek 

 

Úřední deska OÚ Číměř 

Úřední deska se v zimních měsících stává nečitelná. Díky rozbitému sklu se také ztrácí magnety a 

dokumenty. Dali jsme na radu našeho spoluobčana a úřední desku umístíme do jedné z výloh 

prodejny potravin. 

 

Lenka Hůlková 
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Další informace z obecního úřadu 

Narození nových občánků: 

23. 1. 2011 Hepburn Peter Alexander Číměř 17 

19. 4. 2011 Boučková Kateřina  Číměř 27 

 

Milý rodiče, přejeme Vám, aby Vám vaše děti byly radostí a abyste spolu zažili hodně 

krásných chvil, na které budete vždy rádi vzpomínat. 

Vám, milé děti, přejeme všechno to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se Vám Váš život 

vydaří podle vašich představ. 

 

Úmrtí našich občanů: 

27. 2. 2011 Komínková Marie 84 let Číměř 5 

12. 4. 2011 Knotková Marie 71 let Číměř 52 

15. 5. 2011 Kotrba Vladimír  38 let Číměř 4 

 

V životě člověka jsou chvíle, o kterých všichni víme, že jednou přijdou a přeci nás jejich 

příchod překvapí. V tomto roce nám odešli 3 naši spoluobčané. Pevně věříme, že v našich 

vzpomínkách zůstanou navždy. 

 

Naši jubilanti: 

Protivínská Zdeňka 20. 03. 1951 60 let  Číměř 51 

Šumpela Oldřich 02. 07. 1951 60 let   Číměř 39 

Krátká Marie  08. 12. 1951 60 let  Číměř 49 

Topilová Marie  09. 12. 1951 60 let  Číměř 18  

Nevoral Josef  26. 05. 1941 70 let  Číměř 37 

Ondráčková Anežka 21. 07. 1941 70 let  Číměř 19 

Česnek  Jiří  15. 04. 1936 75 let  Číměř 40 

Knotek František 03. 01. 1931 80 let  Číměř 52 

Zadorožná Anežka 06. 01. 1926 85 let  Číměř 23 

Topilová Marie  01. 12. 1926 85 let  Číměř 6 

 

Jménem obce Číměř Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a se srdečným přáním, aby se Vám 

ještě dlouho v naší obci dobře a bezpečně žilo. 
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Sňatky: 

Ludvík Pavlík Číměř 33 a Lucie Valová Třebenice 69  18. 6. 2011 

Ondřej Pavlík Číměř 16 a Kateřina Hrůzová Lipník     15. 10. 2011 

Martin Lavický Číměř 56  a Zuzana Janigová Třebíč      3. 12. 2011 

 

Vážení novomanželé, přejeme Vám, aby Vaše manželství bylo spokojené a aby byl Váš 

společný život dobrým příkladem pro Vaše děti a blízké. 

 

 

 

Počet a složení obyvatel  

   2011 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

18
69

18
90

19
10

19
30

19
61

19
80

19
92

19
94

19
97

20
11

 

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 

Počet obyvatel 192 196 184 191 189 213 218 176 171 217 

 

Rok 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1997 2001 2011 

Počet obyvatel 210 214 227 230 226 226 224 215 212 

 

Lenka Hůlková 
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Kulturní dění v roce 2011 

     Přesto, že nejsme zrovna největší obec, pořádáme jednu 

akci za druhou. Za tento rok jsme toho stihli opravdu hodně. 

Začátek roku jsme odstartovali dětským maškarním karnevalem, 

který se uskutečnil 19. února.  

 

 Zúčastnila se spousta dětí v maskách, 

ale i dospělých. Každé dítě, které 

namalovalo obrázek své nebo jiné 

masky, dostalo u vstupu dárek. 

Tancovalo se, plnily se soutěže a různé 

úkoly, nálada byla veselá a děti 

odcházely spokojené. Vstupné bylo 

dobrovolné, celé maškarní odpoledne 

doprovázela hudební skupina Duo Deli. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejen děti se bavily 
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Další úspěšnou akcí pro děti, bylo maňáskové divadýlko Zdravíčko, které v naší obci 

vystoupilo 4. března, a jak 

mnozí z Vás ví, bylo tu již 

podruhé. Tentokrát s 

pohádkami Šípková Růženka a 

Perníková chaloupka. O jeho 

oblibě svědčila velká účast 

návštěvníků, sál Společenského 

centra byl doslova zaplněn do 

posledního místa, vstupné bylo 

symbolické: 

          děti 10 Kč a dospělí 20 Kč. 

 

 

 

V prvním kole Mariášového turnaje sice nebyl zaplněn celý sál (sešlo se 21 účastníků), o to 

napjatější ale byla atmosféra ze hry. Milovníci mariáše se v 

našem centru sešli 14. května, startovné bylo 200,-Kč a 

zahrnovalo snídani a chutný oběd. Druhé kolo turnaje se 

bude konat 30. prosince, na které přislíbilo účast více hráčů, 

než na kolo první. Na karbaníky všech věkových kategorií se 

budeme těšit. 

 

      Oblíbenou tradicí s velkou účastí se stalo Dlabání dýní, jehož se 22. října konal již 3. ročník. 

Děti si donesou lžíci nebo jiné pomůcky a hlavně dýni, kterou si za pomoci rodičů vyřežou a vydlabou 

podle svých představ. Po dokončení se všichni se zapálenými dýněmi vyfotí před Společenským 

centrem. Je to akce hlavně pro děti, ale i přesto někteří rodiče tvoří sami a děti pobíhají s kamarády. 

Účast je pokaždé velká. 
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Od 26. října jsme se v sále našeho Společenského centra začaly hýbat. Každý středeční večer 

zde probíhá cvičení pro ženy. Podle vyplněných dotazníků, které byly rozeslány ženám v Číměři, 

Střížově a Vladislavi, byla vybrána ZUMBA (fitness program v rytmu latinsko-americké hudby, který 

kombinuje prvky aerobicu a tance), kombinovaná s posilováním a protahováním. Potěšilo nás, kolik 

žen se do cvičení zapojilo. První tři středy jsme byly všechny společně v jedné lekci, ale přesto, že je 

sál poměrně velký, nás bylo hodně a místa málo, proto jsme se rozdělily do dvou lekcí. První je od 

17:30 do 18:30 a druhá je od 19:00 do 20:00 hodin. Naší sympatickou lektorkou je slečna Jitka 

Valdmanová a dojíždí k nám z Třebíče. V současné době plánujeme zumba maraton, nebo nějaký jiný 

bonus pro naše věrné cvičenky. 

 

 
      

V průběhu vánočních svátků si budou 

moct odpočinout, od pojídání cukroví, všichni 

příznivci pingpongu. 25. prosince proběhne již 3. 

ročník turnaje, kde se 40 borců rozdělí do tří 

skupin. 

1. skupina – děti do 14 let 

2. skupina – neregistrovaní hráči 

3. skupina – hráči dnes či dříve registrovaní 

Začátek turnaje předpokládáme v 9:00 hod. 

kategorií mládež do 14 let, ale turnaje probíhají celý den a končí až ve večerních hodinách. Další 

průběh bude upřesněn až podle počtu přihlášených. Zaregistrovat se je možné v pohostinství 

Společenského centra nebo u pana Komínka telefonním čísle 724 136 140. Přijďte tedy podpořit své 

favority. 
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Jak jste si jistě všimli, v našem Společenském centru se pořádá více různých akcí jako jsou 

například schůze myslivců ze spolku Klučov, kteří tu po honu mívají oběd, dále také oslavy narozenin, 

firemní večírky, sraz ze ZŠ, a v neposlední řadě i taneční zábavy (v letošním roce zde hrála místní 

skupina Fáze a to hned 2x, stejně tak tu byla 2x vladislavská skupina Les-Barock, a na jedné zábavě i 

skupina Lubošou). 

 

     Venku před centrem letos proběhlo 2x grilování makrel a to 28. května a 9. července. Ryby 

připravuje pan Slavík z Přeckova a návštěvníci měli možnost posedět pod slunečníky, pochoutku si 

sníst na místě a dát si k tomu točené pivo. Výborně připravené ryby si mohli návštěvníci koupit i 

domů. 

 

     Z důvodu malé účasti v předchozích dvou letech jsme se letos s lítostí rozhodli poprvé nepořádat 

vázání adventní výzdoby, adventní koncert a Silvestr. Všem, kteří se těchto akcí pravidelně účastnili, 

se tímto omlouváme a doufáme, že si vyberou mezi jinými aktivitami. 

 

 Pozvání na akce v roce 2012: 

masopust – průvod obcí  18. 2. 2012  pořádá SDH Číměř, ČČK Číměř 

dětský karneval   17. 3. 2012  v sále společenského centra 

tradiční pouť   17. 6. 2012  pořádá ČČK Číměř 

 

Přesto, že si myslíme, že různých akcí je poměrně dost, a je z čeho vybírat, uvítáme Vaše rady 

a připomínky. Pokud Vám tu nějaká akce chybí, ať už jde o tvořivé dílničky různého druhu, koncert 

nebo zábavu s dechovou hudbou, nebo něco podobného jako třeba pedikůra, tak nám vaše nápady 

napište. Pokusíme se je zrealizovat. 

 

                                                                                  Táňa Slabá 

 

Pozvání na bohoslužby o svátcích: 

Štědrý den   24. 12. 2011    v 15:30 hod. půlnoční pro děti   Střížov 

hrát bude při mši svaté hudební skupina "Fáze" 

Boží hod 25. 12. 2011  v 9:00 hod. Střížov 

    v 15:00 hod. Vladislav   

živý betlém s vystoupením hudební skupiny "Fáze".         

Druhý svátek vánoční, sv. Štěpána   26. 12. 2011     v 9:00 hod. Střížov  

Nový rok  1. 1. 2012    v 9:00 hod. Střížov  

P. Jiří Bradáč
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Obnova tradičních pastvin na Třebíčsku 

  

Žadatel: Český svaz ochránců přírody Kněžice (www.csopknezice.cz) 

 
Český svaz ochránců přírody Kněžice dlouhodobě zkoumá a sleduje významné přírodní 

lokality. Na okrese Třebíč a Žďár nad Sázavou nyní pečuje asi o 26 ha květnatých luk a pastvin 

(tradiční kosení a pastva ovcí). 

 

V regionu východně od Třebíče leží výjimečné suché pastviny. Jsou nejen kulturním dědictvím 

po předcích, ale též důležitým útočištěm rostlin a živočichů. Po staletí to byly tradiční (obecní) 

pastviny dobytka, posledních padesát let ale valem zanikají. Pomocí projektu zaměřeného na péči 

chce ČSOP některé zajímavější pastviny v regionu obnovit.  

 

Také v okolí naší obce leží tradiční pastviny, které registrují jako přírodovědecky významná 

místa. Jedná o pozemky v katastrálním území Číměř nad Jihlavou, parc. č. dle KN 280/5 (o výměře:   

16 027 m2, druh: ostatní plocha, LV: 10001) a 277/3 (o výměře: 3 736 m2, druh: ostatní plocha, LV: 

10001). Tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Číměř. Na těchto parcelách český svaz ochránců 

přírody 

Kněžice 

počítá           

se zavedením 

pastvy ovcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu nabízí převzetí péče o místa, která dlouhodobě zůstávají ladem (jsou třeba i 

nevzhledná, mohou být vnímána jako požární nebezpečí atd.).  

 

Je tady příležitost tato místa zkulturnit a dát jim smysl. Aktivity projektu se samozřejmě 

mohou stát námětem pro prezentaci obce. Český svaz ochránců přírody Kněžice nabízí také možnost 

uspořádání společné vycházky pro občany a zástupce obce. 

 

Podle možností by část práce provedli místní lidé (brigádně kosení, hrabání, vyřezávky 

dřevin), je možné i zapojení živnostníků a dobrovolných spolků (větší objem práce na smlouvy).  
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Aby projekt vyhověl podmínkám získání dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), 

bylo třeba: 

- Zajistit nájemní smlouvu na pozemek (nebo na jasně vymezenou část pozemku), nebo 

alespoň souhlas s provedením zásahů. Projekt musí mít desetiletou udržitelnost, to znamená, 

že souhlas/nájem musí trvat příštích 14 let (4 roky trvání projektu + 10 let udržitelnost). 

Během té doby nelze pozemky využít k jiným účelům.  

- Povolení ke kácení dřevin.   

- Soulad s územním plánem. 

 

ČSOP bude nositelem projektu a zcela bude zodpovědný jak za realizaci všech naslibovaných 

prací, tak za udržitelnost. Obec není zodpovědná za projekt, ale musí umožnit provedení prací a 

udržitelnost (tj. nelze pozemky využít k jiným účelů, nelze změnit způsob využití pozemku – např. 

převod na les nebo zastavěné území, je třeba na tato území myslet taky v územním plánu).  

Podrobnější zdůvodnění projektu 

Jde o projekt na záchranu tradičních pastvin v území východně od Třebíče, vymezeného 

zhruba v prostoru Třebíč – Budišov – Tasov – Náměšť nad Oslavou – Vladislav - (Třebíč). Leží zde 

nejméně 100 ha tradičních pastvin, většinou v obecním vlastnictví (evidují 46 lokalit). V regionu mají 

nyní v péči 4 lokality (v k.ú. Vladislav, Ptáčov u Třebíče a Třebíč) a realizují menší projekty na zapojení 

veřejnosti a samospráv do péče o pastviny (obecní pastviny ve Vladislavi a v Třebíči). Nyní plánují 

aktivity rozšířit o další cenné plochy. 

 

Pastviny v tomto prostoru existují nejméně tisíc let a během doby se zde vyvinula 

přírodovědně a ochranářsky hodnotná společenstva suchých 

kostřavových trávníků, s vysokým zastoupením zvláště 

chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Tradiční 

pastviny valem mizí. V období po 2. svět. válce jich převážná 

většina v regionu zanikla kvůli zalesňování, zástavbou (nejen 

rodinné domky, ale i chaty a zahrádky, průmyslové a 

zemědělské komplexy, dopravní infrastuktura), zavážení 

odpadem, rozoráním atd. Pokud lokality nebyly zničené přímo, 

obvykle ztratily velkou část svojí přírodní hodnoty vlivem zarůstání křovím a náletem dřevin, porosty 

expanzivních travin a ruderalizací (vliv chemie z okolních polí). Všechny popsané neblahé procesy 

stále běží a pastviny zanikají dál. Bez systémového řešení tyto pastviny nyní nebo v příštích 

desetiletích zcela zaniknou nebo ztratí přírodní hodnotu už jen tím, že o ně nikdo nepečuje.  

 

Tradiční pastviny na svazích údolí a stepní pahorky mezi poli na Třebíčsku z velké části určují 

identitu krajiny.  Nejsou nijak velké rozlohou, ale je jich v projektovém území hodně. To umožňuje 

existenci řadě druhů živočichů, kteří z jiných rozsáhlých území již vyhynuli. Rostliny lze snadno 

ochránit i na malé ploše, ale pro některé živočichy musí být funkční celá krajina. Předpokládá to 
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spojitou síť příhodných biotopů. Biotopů, kde nacházejí svoje životní prostředí, svoji potravu, úkryt, 

podmínky pro rozmnožování, přezimování atd.  Typickým představitelem je motýl okáč kostřavový. 

Patří k druhům, které není možné ochránit na jediné, nebo několika málo lokalitách. Proto ČSOP 

usiluje o ochranu a obnovu pastvin v širším měřítku. Projekt umožní zavedení dobré péče ve 

stěžejních plochách tradičních pastvin v regionu. 

 

Projektové území je omezené na ucelený region. Jde o relativně nejteplejší část prostoru 

Třebíčského syenitového masivu. Skalní hornina velmi často vychází na povrch v podobě různě 

velkých pahorků se syenitovými balvany. Buď jsou to lesnaté nebo křovinaté remízky, nebo pastviny. 

Vodní toky mají zaříznutá údolí a jejich svahy jsou opět často pastvinami. Kromě páteřních údolí 

Oslavy a Jihlavy se to týká i přítoků a krátkých bočních údolí, která jsou (byla) často celá tradičními 

pastvinami.  

 

 

     Lenka Hůlková 

 

 

Horácko – ekologický mikroregion 

Díky finanční podpoře společnosti ČEZ se v loňském roce podařilo vytvořit filmový dokument 

o všech sdružených obcích Horácka. DVD zachycuje kulturní památky, krajinu, turistické zajímavosti, 

sportovní a společenské dění v obcích mikroregionu . 

 

Tento dokument namluvil herec Pavel Soukup. Na pořadu spolupracovali starostové 

jednotlivých obcí a městysů: Budišov, Čikov, Číměř, Dalešice, Hodov, Hroznatín, Kamenná, Kojatín, 

Koněšín, Kozlany, Kramolín, Nárameč, Nový Telečkov, Ocmanice, Okarec, Oslavička, Pozďatín, 

Přeckov, Pyšel, Rohy, Rudíkov, Slavičky, Stropešín, Studenec, Studnice, Tasov, Třebenice, Třesov, 

Trnava, Valdíkov, Vladislav, Vlčatín a Zahrádka. 

 

Přikládáme Vám zmíněné DVD. Jistě Vám neuniknou záběry naší vesnice a jeho okolí. DVD je 

natočeno velice příjemným a milým způsobem. Věříme, že vám udělá radost. 

 

 

Lenka Hůlková 

                                                            

 

 

 

 

 



  

 - - 21 - -     

Farnost 

 
Vážení přátelé, čas nám nezadržitelně ubíhá a nás nezadržitelně dělí už jen 

několik dnů od radostných svátků Kristova narození. Děti v tyto dny počítají, 

kolikrát se ještě vyspí, než přijde tolik očekávaný Ježíšek. Věřím však, že se 

těší nejen děti, ale že i každý z nás se nějakým způsobem na tyto 

svátky těší i v té ne zrovna snadné a jednoduché době. 

 

V těchto dnech, kdy se také blížíme k závěru občanského roku, se mnozí ohlížejí zpět za 

uplynulým rokem a hodnotí všechno možné i nemožné. Také já jsem byl požádán, abych se jako 

správce farnosti Střížov-Číměř aspoň krátce za tím končícím rokem ohlédl. 

 

V končícím roce se v životě farnosti střídali chvíle radostné i méně radostné, tak jako se střídají 

v životě v životě každého z nás.  

 

Mezi ty příjemné a radostnější patří to, že se nám na začátku roku podařil umazat malý dluh, 

který jsme ještě měli po opravách, přesněji řečeno po úpravách, kolem farního kostela ve Střížově. 

Během roku se díky ochotě několika málo lidí začalo s úpravami pro elektrické zvonění na kapličce 

v Číměři. 

 

Mimo to se konaly pravidelné poutní mše svaté jak v Číměři, tak ve Střížově, při kterých hrála 

hudební skupina „Fáze“. V měsíci září se nám podařilo uskutečnit farní pouť do Staré Boleslavi ke 

svatému Václavu a bylo by toho ještě hodně, o čem by se dalo psát; toto je jen stručný výběr. 

 

Ve výčtu těch radostných událostí bychom neměli zapomenout na to, že v roce 2011 byly ve 

farnosti 4 křty, 2 děvčata a 2 chlapci. Těmi smutnějšími okamžiky byly dva pohřby ve farnosti, paní 

Komínková Marie z Číměře a paní Helena Mašková ze Střížova. 

 

Na začátku jsem se zmínil o tom, že už nás dělí jen několik dnů nejen od vánočních svátků, ale i 

od konce občanského roku. 

 

Chtěl bych tedy každému z vás popřát krásné a radostné prožití svátků Kristova narození a 

požehnaný Nový rok 2012. 

  

                                                                P. Jiří Bradáč     
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Červený kříž 

Dne 26. 11. 2011 v 16:00 se v sále společenského centra v Číměři konala slavnostní chůze 

věnovaná 50letému založení místního spolku Českého červeného kříže v Číměři. 

 

Zúčastnilo se celkem 30 

členů, za Oblastní spolek 

Českého červeného kříže 

v Třebíči pozvání přijala 

předsedkyně paní Hana 

Fukalová. Během slavnostní 

schůze bylo vysloveno 

poděkování a předání květin 3 z 

5 žijících zakládajících členů – 

paní Anežce Ondráčkové, 

Anežce Zádorožné a Anežce 

Boučkové. Manželé Topilovi se 

ze zdravotních důvodů schůze 

nezúčastnili. Po oficiální části 

schůze následovala taneční 

zábava. 

 

 

 

   

 Český červený kříž v Číměři má nyní 34 členů a byl založen 22. 11. 1961, u jeho zrodu stálo 14 

zakládajících členů. První předsedkyní byla paní Marie Topilová, která v roce 1971 předala funkci paní 

Květě Šťávové, která ji vykonává dodnes. Peníze na činnost získávala organizace prodejem známek, 

losů, pořádáním maškarního průvodu a mikulášských besídek. S příchodem dalších členů 

v následujících letech se i činnost organizace rozrostla. Zahrnuje v průběhu roku organizování 

průvodu masek obcí, dětského dne, pouťové zábavy, v jejímž pořádání se střídá se sborem 

dobrovolných hasičů v Číměři, dále karnevalů, mikulášských besídek, byla uskutečněna řada 

předváděcích akcí, kurzy vaření, dlabání dýní i příprava adventních věnců.  

     Část takto získaných peněz byla věnována na potřebné účely: 

 V březnu 2005 bylo předáno 5 000 Kč na pořízení monitoru na dětské oddělení 

 V srpnu 2005 3 000 Kč na opravu farního kostela ve Střížově 

 V roce 2007 bylo poskytnuto 1 000 Kč na nákup odběrového křesla pro dárce pro odběrové 

středisko v Třebíči. V průběhu let byla uspořádána řada sbírek na pomoc bývalé Jugoslávii, 

Rumunsku, na vybavení dialýzy v Nemocnici Třebíč i na nákup čistících věcí v době povodní. 
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 Z řad členů Českého červeného kříže v Číměři i jejich rodinných příslušníků vzešla řada 

dobrovolných dárců krve. Paní Věra Zásmětová darovala krev a krevní plasmu více než 110 x a 

obdržela Zlatou medaili 3. třídy.  

 

Za dlouholetou práci v Červeném kříži byla v dubnu 1999 oceněna zástupci ústředí ČČK  

dlouholetá současná  předsedkyně paní Květa Šťávová. 

 

 
Stávající členové ČČK Číměř 

 

MUDr. Alena Holubová 
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SDH Číměř - ženy 

Vážení a milí spoluobčané, 

 

     pomocí tohoto článku bych Vás ráda seznámila s věcí hasičskou. Nevím, zda všichni víte, že v 

Číměři máme i hasičky, je to totiž záležitostí nedávné minulosti. Bylo by fajn, kdybyste všichni věděli o 

naší činnosti a hlavně i o tom, že aktivita a udržování kondice není pouze pro lidi mladé. Naše starší 

hasičky jsou toho důkazem. Na závodech se jim vede velmi dobře a i tréninků se zúčastňují velmi 

aktivně. Pozadu nejsou ale ani hasičky mladší. Sice tam to malinké "flákačství" je, ale i o nich se dá 

říci, že jim požární sport není cizí a přinejmenším se snaží, aby i ony podávaly dobré výsledky. 

 

     Jak už jsem se zmínila, tréninky hasiček začaly nedávno. Prvním takovým impulsem pro 

založení týmu byly pro všechny jistě známé závody v Kojatíně, které nesou název "Kojatská baba". Je 

to závod, kde hasičky nevyužijí jen své zkušenosti v oblasti požárního sportu, ale také svůj smysl pro 

humor a v neposlední řadě fantazii. Těchto závodů jsme se zúčastnily, a proto můžeme být hrdé na 

vítězství, které jsme si dovezly.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Po závodech v Kojatíně jsme se zúčastnily i dalších závodů, ale tím největším a nejdůležitějším 

byl pro nás závod v naší obci. Závod "O pohár starostky SDH Číměř" se uskutečnil 15. 10. 2011 na 

našem hřišti. Předcházely tomu velké přípravy. Zajišťování občerstvení, shánění sponzorů, příprava 

hřiště a hlavně menší přestavba dřevěné boudy na "šenk". Všechno tohle potřebovalo hodně úsilí a 

hlavně pevné nervy. Velkým překvapením pro nás bylo, kolik družstev se našich závodů zúčastnilo a 

opravdu nás potěšilo to, že se tu všem moc líbilo, a proto doufáme, že příští rok se akce uskuteční 
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znovu a to snad ještě v lepší kvalitě provedení. Velký dík patří také sponzorům, bez kterých by závody 

nebyly. 

 

 
     

 Nějakou informaci ke konci. V sobotu 17. 12. 2011 se v Kojatíně konaly zimní závod "O 

vánočního kapra". I přes velkou zimu se účastnila obě družstva. Starší ženy se umístily na stupni 

vítězů a jednoho kapra si dovezly domů. 

 

Závěrem bych ráda poděkovala všem těm, kteří nám pomáhají! 

Zuzana Česneková 
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Na závěr trocha historie 

 Zde je kopie Protokolu o osamostatnění naší obce z roku 1920. 
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  Vážení spoluobčané, Vám všem přejeme, abyste do nového roku vykročili 

šťastnu nohou a s optimismem. Jistě nás potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to 

patří k životu. Nezapomeňme však na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění. 

 

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku, všechno 

dobré, pevné zdraví, hodně Božího požehnání a hodně osobních i pracovních úspěchů. 

 

                                                                                                                zastupitelé obce Číměř 

 

 

 Vážení spoluobčané, pročetli jste se na konec zpravodaje. Snažili jsme se Vám v krátkosti 

popsat sled jednotlivých důležitých a zajímavých informací. Nic není dokonalé. Pokud budete mít 

nápad, připomínku, radu jak zkvalitnit, vylepšit společný život v naší vesnici, dejte nám prosím vědět. 

Zpětná vazba je pro nás hodně důležitá, s Vaší pomocí se můžeme posunout dále. 

 

 Návrhy a připomínky, (nejen) k obsahu zpravodaje, nám prosím pište na adresu obecního 

úřadu, nebo také můžete e-mailem: ou@cimer.cz či hulkova@oknaco.cz.  

mailto:ou@cimer.cz
mailto:hulkova@oknaco.cz
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