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Vážení spoluobčané,  

čas plyne jako voda, je tu opět prosinec a s ním i druhé číslo Číměřského 

zpravodaje. 

Přemýšlím o tom, jaký vlastně byl rok 2012 z pohledu vedení obce. Byl to 

určitě rok náročný, rychlý, plný práce, rozhodnutí a především změn.  

Tou největší změnou byl odchod pana Václava Komínka z postu starosty. 

Nemohu tedy začít jinak, než poděkováním panu Václavu Komínkovi, který 

tuto činnost vykonával obdivuhodných 22let.  

Za tuto dobu se v obci zasloužil o velké realizace, jako např. vybudování 

vodovodu, plynofikace, sportovního hřiště, rekonstrukci obecního úřadu a 

nástavbu Společenského centra, kanalizaci a spoustu dalších větších či 

menších realizací.  

Ještě jednou děkujeme za 22 let práce v naší obci a přejeme hodně zdraví a 

radosti ze života.  

V letošním zpravodaji se dočtete o nejdůležitějších investičních akcích, o 

kanalizaci, chystaných investicích na rok 2013, kulturním dění a spousty 

dalšího….. 

                                              

           Lenka Hůlková  
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Informace OÚ Číměř 

Změny na postu starosty obce 

 Dne 28. 6. 2012 na veřejné schůzi zastupitelstva oznámil pan Václav Komínek rezignaci na 

post starosty obce.  

 Dne 6. 8. 2012 se vzdal i funkce zastupitele. Sedmičlenné zastupitelstvo doplnil pan  Jiří Topil. 

 Od této chvíle jsme veškerou agendu převzali s místostarostou Ing. Jaroslavem Vechetou. 

Začátky pro nás nebyly úplně jednoduché, čekalo nás hodně práce. Naštěstí kolem nás bylo dost 

ochotných lidí, kteří nám s danými situacemi pomáhali (nejen na úřadech, ale i v obci).  

 Za období provizoria se nám povedlo vyřešit poměrně dost záležitostí, a to hlavně ve 

prospěch obce. Se společností, která v naší obci provozovala TKR, jsme vyjednali storno II. faktury 

v částce 28.000 Kč, za, v té době dosud nevystavenou, výpověď právě TKR. 

 Měsíčně obec hradila poplatek psímu útulku v Třebíči, poněvadž byla v našem katastru 

odchycena fenka psa. Měsíční náklady činily 1.400 Kč. Dohodli jsme se s provozovatelem útulku, že 

sepíšeme smlouvu, ve které fenku útulku darujeme. Tímto počinem zanikla obci povinnost platit 

1.400 Kč měsíčně. 

 Dotáhli jsme také do konce pojistnou škodní událost, která se stala v roce 2010, a to vloupání 

do obecního úřadu. Zloději ukradli monitory, kabeláž a poničili vstupní dveře. Zprovoznili jsme také 

Czech POINT, na který obec dostala dotaci. 

 Jelikož jsme takto mohli vést obec v provizoriu pouze 6 měsíců (dle zákona), čekala nás 20. 

října volba nového starosty. Strana nezávislých kandidátů navrhla Lenku Hůlkovou, strana za KDU-ČSL 

nenavrhla žádného kandidáta. Pro hlasovalo 5 zastupitelů, 2 se hlasování zdrželi. Post starostky je 

neuvolněný. 

Investice v roce 2012 

 Největší investicí v letošním roce byla oprava obecních komunikací. Plánovanou opravu jsme 

rozšířili i o opravu „Uličky“ a cestu k tenisovému kurtu. Tyto cesty stály 473.011 Kč. Z této částky bylo 

uhrazeno 221.836 Kč a zbylou část dle dohody s PKS uhradíme v červenci příštího roku.  

 Nemalou investicí také bylo zřízení částečné dešťové kanalizace, která činila 151.902 Kč. 

 Další investicí bylo pořízení elektronického zvonění kapličky, výměna trámů, dodávka 

dřevěných venkovních žaluzií ve zvoničce a také dodávka a montáž dřevěných dveří. Tato akce byla 

financována z Programu obnovy venkova. Celková výše byla 170.000 Kč. Finanční příspěvek Kraje 

Vysočina činil 102.000 Kč. Obec se tedy na této akci podílela 68.000 Kč.  
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Plánované investice v roce 2013 

 Krajská správa údržba silnic schválila opravu silnice II. třídy, procházející naší obcí. Podmínkou 

však byl příslib obce, že v součinnosti s pokládkou nového povrchu obec položí obrubníky, alespoň 

v některých úsecích této silnice. Oprava silnice má být hotova nejpozději do konce června 2013. Obec 

bude uzavřena, oprava silnice se bude provádět v celé šířce silnice najednou.  

 Naší první velkou investicí tedy bude pokládka obrubníků. Na zdárné zrealizování nám 

nezbývá moc času (projekt, vyřízení stavebního povolení, dotace, realizace, atd.). Doufejme však, že 

vše dopadne dobře a my si po letech budeme moci zaslouženě užívat novou silnici.  

 Dalším úkolem je zprovoznění obecního rozhlasu. Pokusíme se stávající rozvod zprovoznit, 

pokud to technicky nepůjde, bude třeba investovat do nového obecního rozhlasu. 

 Obec není v dobré finanční kondici, pro připomenutí uvádím splátky pro rok 2013 na 

kanalizaci, a to opět ve výši 565.000 Kč a splátku 265.061,50 Kč na naše Společenské centrum. Dále 

máme před sebou závazek vůči obci Vladislav, a to za příspěvky Číměřských žáků, kteří navštěvují ZŠ 

Vladislav. Tato částka je ve výši 378.712,60 Kč (školní roky 2008 – 2011) po novém roce přijde ještě 

jedna faktura, a to za školní rok 2012 ve výši cca 95.000 Kč. Tyto platby byly dříve odsouvány. Se 

starostou městyse Vladislav jsme se dohodli na postupném umořování tohoto velkého dluhu, a to 

měsíčními pravidelnými splátkami, ve výši 10.000 Kč. 

 Z výše uvedených čísel je patrné, že obec v roce 2013 nebude moci provést kromě pokládky 

obrubníků již žádnou větší investiční akci.  

Obecně závazná vyhláška 1/2012 

 V době, kdy jsme převzali obecní úřad, byla na obecních účtech částka 464.695 Kč. Před námi 

byla neuhrazená splátka na kanalizaci 565.000Kč a pár dalších faktur po splatnosti. 

 Finanční stav obce nás dotlačil k nepříjemnému rozhodnutí, a to zvýšení daně z nemovitosti, 

která se zvyšuje od 1. 1. 2013. Toto rozhodnutí nebylo pro nás vůbec snadné, a to proto, že jsme 

věděli, s kolika penězi můžeme hospodařit a zároveň jsme si také plně uvědomovali nelehkou 

finanční situaci vás jednotlivých občanů. Takováto rozhodnutí nejsou oblíbená, proto si zcela 

uvědomujeme rozhořčenost některých občanů. Jsme schopni každému občanovi doložit, jak je 

nakládáno s obecními penězi. Pokud budete chtít dovysvětlit, či nahlédnout do hospodaření obce, 

jsem vám k dispozici. Přijít za mnou můžete každý úřední den, či zavolat a domluvit se na individuální 

schůzce. 
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Obecně závazná vyhláška 2/2012 

 S účinností od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Novelizace přinesla především tyto zásadní změny: 

· byl rozšířen okruh poplatníků, 

· došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku, 

· byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku, 

a další.  

 Znění nové vyhlášky najdete na obecních stránkách www.cimer.cz. Uvádím celkové náklady 

spojené s likvidací odpadu za rok 2011 v naší obci a výhled na rok 2012. Náklad na 1 občana v roce 

2011 činily 496 Kč. Zastupitelé odsouhlasili navýšení poplatku z původních 400 Kč na 450 Kč na osobu 

a rok. 

 Každý z nás může příznivě ovlivnit výši poplatku za odpady, a to např. tím, že bude více třídit 

odpad (plasty, sklo, papír). Za tyto vytříděné odpady nám společnost EKO-KOM vyplácí příspěvky. Jak 

vidíte v informacích níže, v roce 2011 byl příspěvek od EKO-KOMU 27.131 Kč, v letošním roce to bude 

částka cca 24. 862 Kč. Je tedy v našich silách, abychom všichni společně přispěli k nižším nákladům za 

odpady a takto šetřili naše společné peníze.                             

                                                                                                                                    Lenka Hůlková 

 2011 2012 

Svoz komunálního odpadu  - 106 107 Kč - 111 432 Kč 

Poplatky od občanů  + + 86 000 Kč + 85 800 Kč 

Svoz tříděného odpadu - 41 905 Kč - 38 628 Kč 

Příspěvek EKO-KOM + + 27 131 Kč + 24 862 Kč 

Svoz nebezpečného odpadu  - 9 401 Kč 

Využívání SD - 6 450 Kč - 6 450 Kč 

Celkem zaplaceno 154 462 Kč 165 911 Kč 

Doplatek 41 331 Kč 55 249 Kč 

Celkové náklady na 1 občana v roce 2011 činily – 600 Kč, vzniklý rozdíl činil 200 Kč na osobu a rok. 

Náklady na 1 občana v roce 2012 (chybí doúčtování prosinec – zohledněno odhadem) činí 678 Kč, 

vzniklý rozdíl bude cca 278 Kč na osobu a rok. 

                                                                                                            Ing. Edita Štefflová 
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Využívání sběrných dvorů   

 I nadále platí smlouva se společností ESKO-T o využívání sběrných 

dvorů v Třebíči našimi občany. Každá návštěva obec stojí 140 Kč. Je jedno, jestli na sběrný dvůr občan 

složí např. 1 televizor, nebo plný vlek např. suti, či starého nábytku. Prosíme i nadále, abyste se snažili 

co nejvíce využívat jednotlivých návštěv a tím naší obci ušetřili náklady na uložení odpadů. V loňském 

roce nám společnost ESKO-T fakturovala částku 6.450 Kč. Fakturace probíhá pololetně, přílohou je 

rozpis jednotlivých návštěv.  

 Začátkem příštího roku Vám budou předány identifikační karty. Každá rodina dostane 1 kartu. 

Touto kartou se budete prokazovat při vstupu na sběrný dvůr, nebudete tedy již muset na sběrném 

dvoře vypisovat do sešitu datum, čas, druh odpadu, SPZ auta apod. 

Zde jsou adresy jednotlivých sběrných dvorů a jejich provozní doby: 

Sběrný dvůr Třebíč – Borovina – západní okraj města, v těsné blízkosti silnice vedoucí do Řípova a 

městské části Poušova 

Sběrný dvůr Třebíč - Na Klinkách - severní okraj města, 100 m za firmou PUMAX 

Sběrný dvůr Třebíč - Hrotovická - jihovýchodní okraj města - vedle bývalých technických služeb. 

 

Boxíky na vybité baterie  

 Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným 

odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují 

škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. 

Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. 

 Pro snadnější a správné likvidování těchto baterií jsme umístili na obecní úřad a do prodejny 

potravin v obci sběrné boxíky, do kterých můžete tyto použité baterie vhodit. 
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Používání místní skládky na „Poustkách“ 

 Abychom místním občanům usnadnili přístup na naši skládku, stanovili jsme pravidlo, že od 

března do října bude každou sobotu skládka zpřístupněna od 9:00 – 14:00 hod. Pokud bude chtít 

občan skládkovat mimo jinou dobu, je možné zavolat den předem a domluvit se s námi na 

zpřístupnění. V případě potřeby volejte Lenku Hůlkovou – 605 284 338, nebo Ing. Jaroslava Vechetu 

725 105 318. Prosíme, abyste této možnosti využívali. Tímto chceme předejít nepříjemnostem, které 

vznikají manželům Januškovým, a to nezodpovědným skládkováním některých mála občanů, kteří 

vysypou odpad např. Januškům do pole, či na cestu. 

 Pokud se tento systém neosvědčí, či občané budou skládkovat odpady, které na Poustka 

nepatří, budeme nuceni skládku opět uzavřít. 

Czech POINT – Český Podací Informační Národní Terminál 

 Jak jsem již výše uvedla, zprovoznili jsme na našem obecním úřadě 

Czech POINT. Jedná se o projekt, jehož cílem je zredukovat přílišnou 

byrokracii ve vztahu občana vůči veřejné zprávě. 

 Díky Czech POINTu může občan na naší obci získat a ověřit data z veřejných i neveřejných 

informačních systémů, jako je např. výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis  

z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče a další. Pro tyto 

výpisy si můžete přijít za námi na obecní úřad, kde vám tyto výpisy rádi vydáme. 

Obnova tradičních pastvin na Třebíčsku 

 V loňském zpravodaji jsem vás informovala o projektu obnovy 

tradičních pastvin na Třebíčsku. Do tohoto projektu se zapojila i naše obec. 

Projekt se však pozdržel, v současné chvíli je již schválen. Český svaz ochránců 

přírody vysekl ve Válově suchou trávu, spolek dobrovolných hasičů cca v únoru 2013 provede 

brigádně vyřezávky dřevin, keřů, atd. tak, aby vše bylo připraveno a na jaře k nám mohly být 

přivezeny ovce. Ovcí bude cca 20ks a možná i 1 kravka.  

Dešťové srážky v Číměři za období 4-10/2012 

Duben 30 mm, květen 54 mm, červen 63 mm, červenec 32 mm, srpen 21 mm, říjen 10 mm. 

Měření prováděla paní Anežka Boučková. 

Změna bankovního spojení 

Z důvodu zredukování nákladů spojených s vedením účtů jsme zrušili účet u Komerční banky. 

Platný obecní účet je 1525016309/0800 vedený u České spořitelny v Třebíči. 
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 Volba prezidenta České republiky 

První přímá volba prezidenta je vyhlášena na pátek 11. ledna od 14 do 22 hodin,  

                                                                              a sobotu 12. ledna od 8 do 14 hodin. 

Druhé kolo je vyhlášeno o dva týdny později na pátek a sobotu 25. a 26. ledna 2013 ve stejných 

časech jako kolo první.  

Poděkování 

 Jmenovitě chci poděkovat následujícím spoluobčanům, kteří nám nabídli svoji pomoc a 

pomohli nám. Vážím si jejich pomoci morálně, těší mě však i skutečnost, že se podíleli ve prospěch 

obce zcela zdarma: 

Judr. Karlu Holubovi – za pomoc při prodeji obecních pozemků u Jirkasova mlýna a připravení 

nájemní smlouvy s panem Lukášem Krysem. 

Panu Miroslavu Manovi st. – za opravu schodiště do Společenského centra. Dlažba na schodišti byla 

poničená – rozbitá. 

Panu Jiřímu Pavlíkovi st. – za zrealizování elektrického rozvaděče k elektronickému zvonění v 

Kapličce. 

Jarce Keilové ml. – za pomoc při realizování kulturních akcí ve Společenském centru. 

Kateřině Doležalové – za grafické zpracování II. čísla tohoto zpravodaje a provoz webových stránek. 

Vaší prací jste ušetřili obecní peníze nám všem. Ještě jednou děkuji.  

Lenka Hůlková 

Otevírací doba pohostinství Společenského centra v prosinci roku 2012 

20. 12., 21. 12., 22. 12. otevřeno 31. 12. – 9. 1. zavřeno 

23. 12. – 26. 12. zavřeno  od 10. 1. otevřeno 

27. 12. – 30. 12. otevřeno 

Otevírací doba potravin na konci roku 2012 

22. 12. 2012 7:00 – 9:00 28. 12. 2012 6:00 – 9:00 14:30 – 16: 30 

23. 12. 2012 zavřeno 29. 12. 2012 7:00 – 9:00  

24. 12. 2012  6:00 – 10:00       30. 12. 2012 zavřeno  

25. 12. 2012  zavřeno       31. 12. 2012   6:00 – 10:00          

26. 12. 2012   zavřeno 1. 1. 2013 zavřeno    

27. 12. 2012 6:00 – 9:00 14:30 – 16:30 2. 1. 2013 6:00 – 9:00 14:30 – 16:30

    

 

Marcela Havelková 
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Další informace z obecního úřadu 

Úmrtí našich občanů 

6. 6. 2012 Miloslav Zádorožný    21. 1. 1923 89 let Číměř 23 

1. 10. 2012 Jan Topil  24. 10. 1923 89 let Číměř 6 

15. 10. 2012 Alois Krátký      7. 1. 1922 90let Číměř 13 

 

 V letošním roce nám odešli 3 naši občané. Smrt je jen další zastávkou na 

dlouhé cestě a proto věříme, že jejich duše najde klid. 

Naši jubilanti 

Jiřina Kotrbová 30. 1. 1952 60 let Číměř 4 

Miroslav Topil 4. 4. 1952 60 let Číměř 18 

Marta Manová 1. 6. 1952 60 let Číměř 54 

Alois Protivínský 1. 3. 1947 65 let Číměř 51 

Jan Rybar 2. 3. 1947 65 let Číměř 42 

Alena Láníková 18. 7. 1947 65 let Číměř 20 

Jaroslava Kotrbová 30. 7. 1947 65 let Číměř 12 

Alois Keil 7. 10. 1947 65 let Číměř 22 

Jaroslav Čermák 21. 4. 1942 70 let Číměř 48 

Květoslava Česneková 12. 6. 1942 70 let Číměř 43 

Stanislav Česnek 11. 11. 1942 70 let Číměř 43 

Květuše Šťávová 18. 3. 1932 80 let Číměř 9 

Květoslava Boučková 9. 11. 1932 80 let Číměř 27 

Petr Mrňa 20. 1. 1927 85 let Číměř 29 

Božena Manová 24. 6. 1922 90 let Číměř 54 

 

Vážení jubilanti, přejeme Vám hodně zdraví, pohody, fyzických sil a stále dobrou náladu. 

Nejstarší občan 

Josef Pavlík 7. 3. 1919 93 let Číměř 7  

 

   

                                           Pane Pavlíku, přejeme Vám hodně zdraví a štěstí v kruhu svých blízkých. 
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Sňatky 

Michal Kadrnožka, č. p. 1 a Eva Doležalová Střížov 9. 6. 2012 

Jana Manová, č. p. 54 a Milan Zádorožný Vladislav 25. 8. 2012 

Hana Komínková, č. p. 5 a Jaroslav Mrňa Kozlany       8. 9. 2012 

Lukáš Pavlík, č. p. 32 a Eliška Valová Náměšť n. Osl.  15. 9. 2012 

 

Vážení novomanželé, nikdy nedopusťte, aby touhy jednotlivce přehlušili Vaše společné zájmy. 

Buďte si vědomi, že dávat je víc než brát, že milovat je největší dar, jaký člověk dostal od Boha a od 

přírody. Přejeme Vám k tomu hodně štěstí. 

Významné životní jubileum 

 Dne 21. 6. 2012 oslavili manželé Marie a Petr Mrňovi významné životní jubileum, a to 60 let 

společného manželského svazku. Zdaleka ne všem párům je dovolené oslavit diamantovou svatbu. 

Buď tomu zabrání smrt, nebo jiná příčina vedoucí k odloučení. 

 Všichni víme, že život obce určují a výrazně ovlivňují občané. Chování lidí všech věkových 

skupin ulehčuje nebo také stěžuje společné soužití. Všichni, kteří přispějí k přátelskému soužití, si 

zaslouží zvláštní vděk a úctu. Manželé Marie a Petr Mrňovi jsou nám příkladem. Vážení manželé 

Mrňovi, přejeme Vám hodně let plných zdraví a radosti ze života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Hůlková 
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Počet a složení obyvatel  

 
   

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 2012 

Počet obyvatel 210 214 227 230 226 226 224 215 212 208 

 

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých letech 
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   Lenka Hůlková 
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Kanalizace 

 V průběhu roku 2012 proběhlo dokončení stavby Splaškové kanalizace v naší obci, zahájené 

již v roce 2011. Rozsahem se jednalo o největší investiční akci v historii obce, za celou dobu její 

existence. Došlo k položení kompletní splaškové kanalizace a vybudování tří čerpacích stanic, 

prostřednictvím kterých je odpadní voda přečerpávána do čistírny odpadních vod, ve Vladislavi.  

Zároveň v rámci překládek dešťové kanalizace došlo ke kompletní výměně dešťové kanalizace od 

rybníka až k hřišti na Poustkách.  Přesto, že investorem stavby je „svazek obcí vodovody a kanalizace“ 

obec nese svůj díl investičních nákladů. Roční splátka dosahuje výše 565.000 Kč a její splacení se 

plánuje do roku 2020. V současné době se již občané mohou k kanalizaci připojovat v celé obci. 

Termín pro připojení nemovitostí je stanoven do konce měsíce března 2013 s tím, že stočné bude 

vybíráno od 1. 4. 2013.  

 Během výstavby došlo k podstatnému zkomplikování života v obci a zastupitelstvo tímto 

děkuje občanům za trpělivost, v průběhu stavebních prací. Doufáme, že stavba kanalizace bude do 

budoucna pro obec i její občany přínosem a to především s ohledem na stále se zpřísňující legislativu 

v oblasti vypouštění odpadních vod. Nezanedbatelné je i to, že položením kanalizace došlo k plnému 

dokončení základní infrastruktury v obci, což do budoucna umožní její případný rozvoj a zároveň tím 

dochází i ke zhodnocení jednotlivých nemovitostí občanů. 

 Následná oprava komunikací proběhla za spoluúčasti obce, což umožnilo jejich opravu v celé 

šíři, a došlo při ní k dokončení povrchů na většině komunikací v obci. Spoluúčast obce byla cca. 

500000Kč. Dále byl vyřešen příčný kanál pro odvod vody v uličce. Z dlouhodobého hlediska je 

předpoklad, že do vozovek nebude nutné zasahovat, protože všechny základní sítě jsou již položeny. 

V jarních měsících roku 2013 je plánována oprava povrchu krajské silnice přes obec, kdy část nákladů 

ponese Kraj Vysočina, část půjde z prostředků stavby kanalizace a na opravě se bude finančně podílet 

i obec. Dokončením opravy krajské silnice by měla být stavba kanalizace v naší obci definitivně 

ukončena a věříme, že do budoucna bude spolehlivě sloužit svému účelu a přispěje ke zlepšení kvality 

vody v řece Jihlavě a v Dalešické přehradě. Dokončení celé kanalizace Vladislav, Hostákov, Číměř by 

mělo dojít v červnu 2013.  

Ing. Jaroslav Vecheta 
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Kulturní dění v roce 2012 

 Tak opět po roce, máme tu Vánoce a mně připadl důležitý úkol – shrnout co všechno jsme za 

tento rok stihli. A že toho i letos bylo opravdu hodně – několik oslav, srazů bývalých spolužáků ZŠ, 

výroční schůze SDH a bohužel také 4 smuteční hostiny. 

 Myslivcům, kteří se zde vždy po honu scházejí, v lese pořádně vyhládne a tak se tu několikrát 

sešli najíst a posedět. 

 Bylo nám líto, že se na tradiční opékání makrel v termínech 12. května a 9. června nedostavilo 

i hezké počasí, protože účast je vždy hojná. Naštěstí jsme si to všichni vynahradili 22. července, kdy 

vykouklo sluníčko a bylo příjemně. 

Příjemné byly letos i akce pro děti a začněme pěkně od začátku …. 

- 18. 3. se konal dětský karneval, na kterém byla spousta masek, děti měly radost z malého dárku, 

který dostaly na přivítanou. O hojné účasti svědčí především to, že byla všechna místa obsazená. 

Odpoledne nám i dětem zpestřovalo hodně soutěží, bohatá tombola a skupina Duo Deli.  

- 24. 3. k nám přijelo sdružení Sirius Třebíč s programem pro děti s názvem Pojďte s námi za zvířátky. 

Mohli jsme se podívat, jak poslouchají 2 pejsci, které si přivezli s sebou. Ukázali nám, jak je využívají 

při canisterapii. Dále se povídalo o lesních zvířátkách, která děti poznávaly podle zvuků, kůží nebo 

stop. Účast nebyla příliš velká, ale dětem, co se sem přišly podívat, se tato akce velmi líbila. 

- 7. 4. se konalo velikonoční tvoření. Iva Topilová učila děvčata voskové zdobení vajec a kluci měli 

možnost naučit se s Jirkem Topilem plést pomlázku.  

- 17. 6. zde proběhla poutní mše svatá, na kterou si pan Jiří Bradáč pozval otce Romana Kubína 

z Brna. Věřících se sešlo hodně, hudebně opět doprovázela skupina Fáze.  
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- 25. 10. proběhl další ročník „dýňování“. Aby byla nějaká změna, pozvaly jsme 2 ženy, které malovaly 

dětem na obličej. Dětí se zúčastnilo hodně, potom následoval průvod namalovaných dětí obcí. Od 

některých seniorů dostaly děti sladkosti, které si pak s chutí snědly. Následovalo společné focení 

s vydlabanými dýněmi před Společenským centrem.  
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- 1. 12. v našem Společenském centru naděloval Mikuláš. Sál i hospoda byly úplně zaplněny. Je to 

akce s dlouholetou tradicí v Číměři. Promítaly se kreslené pohádky pro děti a poté následovala 

mikulášská nadílka.  

 Akcí pro děti proběhla spousta, ale ani dospělí nepřišli zkrátka, na jaře se konala první 

rockotéka místního DJ Knedlika (Lukáš Kondek). Byla to akce hlavně pro mladé, bylo možno si 

zazpívat karaoke, což využili hlavně ti mladší, odvážnější. Na kytaru nám hrál Kája Možný, který se 

střídal s reprodukovanou hudbou a hity na přání. 

 Pan Jindřich Buďa z Vladislavi nám 21. dubna vyprávěl na téma Albánie. Přišlo přibližně 60 

posluchačů, kteří se zájmem poslouchali vyprávění a prohlíželi si fotografie o této zemi. Na 16. února 

2013 od 18 hodin chystá pan Buďa další vyprávění, tentokrát o Krymu na Ukrajině. Tímto Vás všechny 

srdečně zveme. 

 Pokud jste během roku dostali chuť se rozhýbat v rytmu hudby, měli jste k tomu několik 

příležitostí, jednak při Zumbě, která tuto sezónu začala 11. září, a jak jste si určitě všimli, bývá jiný 

den, a to v úterý od 18:30 do 19:30, a pak při tanečních zábavách, kterých tu bylo hodně. 3x jsme tu 

měli country zábavu, k poslechu i tanci hrály skupiny Naco Noty a Druhej Dech, vystoupila tu 

vladislavská skupina Les - Barock a taky tu 2 večery hrál na harmoniku pan Gross z Přibyslavic. 

 Jinak se v naší hospodě změnila otevírací doba. Přes zimu bude ve středu zavřeno, další dny 

zůstaly beze změny. Čtvrtek od 18:00 do 22:00, pátek od 18:00 do 24:00, sobota od 18:00 do 22:00 a 
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neděle od 17:00 do 21:00 hodin. Také se zde od června nekouří. Výjimkou jsou pouze taneční zábavy. 

Točíme Hostan 11, někdy i pivní speciály jako Pepřové pivo, ke kterému si bylo možno dát jitrnici či 

jelito, Zelené pivo, Dožínkové pivo, nebo teď v předvánočním období pivo Adventní. 

 A protože letošní rok ještě nekončí, některé akce nás teprve čekají. Dne 29. prosince zde 

proběhne 4. ročník turnaje v ping pongu. Loni bylo pouze 18 hráčů, snad jich letos bude více, a 30. 

prosince předsilvestrovský turnaj v mariáši. V loňském roce se ho zúčastnilo 51 milovníků této hry. 

Věříme, že i letošní účast bude opět velká. 

Táňa Slabá 

 

 

 

 

 

Ukázky našich slavnostních tabulí  
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Farnost 

Vánoční zamyšlení - 2012 

 Snad každý z nás si, přátelé, někdy povzdechne nad tím, jak ten čas letí. Rok s rokem se sešel 

a už jsou tu opět vánoční svátky; svátky, na které se snad všichni nejvíc těšíme.  

Tyto svátky mají svoje kouzlo, jak pro malé, tak i pro velké. Přinášejí nám jakési slavnostní ovzduší a 

jsou opředeny řadou zvyklostí: vánočním stromkem, dárky, bohatým vánočním stolem, koledami a 

pohodou volných dnů.  

Přemýšleli jste ale někdy o tom, co bychom v životě ztratili, kdyby nebylo Vánoc, kdyby nebylo Krista. 

A skutečností je, že mnozí lidé opravdu nevědí, co se té posvátné noci vlastně děje a v mnoha 

rodinách lidé slaví tento tajemný den vánoční se stromečkem a dárky, jako určitou tradici, co už ale 

nedovedou hlouběji vysvětlit. My lidé žijeme v těle, v hmotném světě a času. Zůstat však jen při tom, 

by bylo velice málo. 

Ze zkušenosti víme, že ořech má slupku a pod ní chutné jádro. Slupku však musíme rozbít, abychom 

se k jádru dostali. A stejně tak je třeba za všemi těmi vánočními obyčeji a kouzlem Vánoc, vidět 

vlastní jádro Vánoc, objevit to podstatné - pravdu vánoc. Mnozí lidé se ale těší jen ze slupky, 

vychutnávají ji, ale neokusili sladkosti jádra. 

Přál bych tedy nám všem, abychom pochopili, kdože se to té posvátné noci narodil, kdo přišel a proč 

přišel; že přišel kvůli každému z nás, aby ta naše rozbitá srdce uzdravil, aby ta naše znavená a někdy i 

zlomená srdce, obvázal.    

V tyto dny se, drazí přátelé, také blížíme k závěru občanského roku. Necháváme tak za sebou celý 

tento rok, jeden rok našeho života se všemi jeho radostmi ale i těžkostmi. Se všemi jeho úspěchy, ale 

i neúspěchy a zklamáními. Se všemi našimi plány a předsevzetími, ze kterých se nám podařilo naplnit 

třebas jen některé. 

Rád bych se nyní aspoň kratičce zmínil o životě ve farnosti. V roce 2012 byly ve farnosti 4 křty, nebyla 

žádná církevní svatba, a byly 4 pohřby.  

23. září v naší farnosti, ve farním kostele sv. Jiljí ve Střížově, přijalo 10 biřmovanců z rukou 

brněnského biskupa, Mons. Vojtěcha Cikrleho, svátost biřmování. 

Díky dotacím, které se podařilo v tomto roce získat, a díky několika ochotných lidí, se podařilo 

dokončit a nainstalovat elektrické zvonění v kapličce, což považuji za veliký úspěch. Je ale smutné, že 

ne všichni to vidí také tak. Krom toho byly také pořízeny nové vchodové dveře do kapličky. 

Chtěl bych tedy všem, kteří pomohli při těchto opravách a všem, kteří se aktivně zapojují do života 

farnosti, upřímně poděkovat a každému z Vás popřát krásné a radostné prožití svátků Kristova 

narození a požehnaný Nový rok 2013.                                                             

                                                                                          P. Jiří Bradáč, farář      
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Tříkrálová sbírka 2012 

 Začátkem každého roku Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky 

v našem okrese činí 1 830 372 Kč. Občané Číměře přispěli částkou 4 280 Kč. 

 Veškeré informace včetně výtěžků Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích našeho okresu 

naleznete na www.Trebic.Charita.cz 

                         Lenka Hůlková 
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Manske LS. v Číměři 

 František Dvorský uvedl ve Vlastivědě moravské – třebíčský okres z roku 1906 na straně 227: 

„V lese, jenž donedávna k číslu 1 náležel, jest hranečník asi ½ metru vysoký s letopočtem 1555, na 

kterém vytesány jsou dvě ruce a nad nimi nápis MANSKE L*E+S.“ (MANSKÝ LES) 

 Josef František Svoboda ve své práci „Okolí horácké osady“ z roku 1937 na straně 12 píše: „U 

Číměře *TŘ+ v lese, který patřil kdysi k číslu 1, stojí asi 50 cm vysoký kámen s letopočtem 1555, jsou 

na něm vytesány dvě ruce a nad nimi: MANSKE L*E+S.“ 

 Pravděpodobně roku 1984 pan František Hrůza zaslal do Aše, kde sídlí „Společnost pro 

výzkum kamenných křížů“, zajímavé materiály. Fotografii tohoto hraničního kamene na svém 

původním místě s doplňujícím textem: Číměř u Třebíče / Morava: prastarý mezník s vytesanými 

varovnými znameními – dvě ruce s roztaženými prsty – „stůj, až sem a ne dál“ (s poznámkou - / 

písmena byla vyčerněna fotografujícím pro lepší vyjasnění na snímku/). 

 V publikaci „Nemovité kulturní památky – okres Třebíč“ vydané roku 2000 autoři J. Petrová a 

J. Uhlíř na straně 26 zaznamenali: Číměř – smírčí kámen v lese (číslo památky 2597). V té době byl 

hranečník pravděpodobně již ztracený! 

 Já jsem vstoupil do pátrání někdy v roce 2008. Oslovil jsem několik starších lidí, kteří o 

kameni věděli. Ten prý na svém místě není dobrých 12 – 15 let. „To víte, tam kde stával, je v blízkosti 

pár chat, kam jezdí Brňáci. Možná byste měl zajet do Brna, jestli tam není v nějaké zahrádce.“ Do 

Brna jsem kvůli kamenu nejel, ale z hlavy jsem hranečník nepustil. 

 Podařilo se mi získat další černobílou fotografii kamene na původním místě. Autorem fotky 

byl místní občan, pan Krátký. Pořídil ji snad roku 1988. Tentokrát jsou písmena a ruce zdůrazněné 

bíle. 

 Zajímavé informace jsem získal z evidenčního listu nemovité památky z ústředního seznamu 

kulturních památek ČR. Hraniční kámen je zde veden pod číslem 25212/7-2597. Zápis do státního 

seznamu byl schválen 22. 11. 1963. 

Umístění památky: v lesní trati „ROVNY“ na ostrožně nad údolím Jihlavy, dnes zaplaveným Dalešickou 

přehradou cca 1,7 km jihovýchodně od obce. 

Slohové a časové umístění: nedatovatelný hraniční kámen, datace 1555 na původním evidenčním 

listu se nezdá být pravděpodobná. 

Zdůvodnění památkové ochrany: hraniční kámen nesoucí neobvyklý reliéf zkřížených rukou 

představuje zajímavou kulturně – historickou památku. 

Popis: (kráceno) kámen nebyl identifikován. V místě lokalizovaném původní katastrální mapou ... se 

kámen nenachází.   

 zpracováno 11. 10. 2007 
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 Začátkem léta 2009 pak přišla od kamaráda úžasná zpráva. Ne v Brně, ale kámen se nachází 

na Třebíčsku. A co jsme věděli téměř půl roku, se stalo neuvěřitelnou skutečností. Kolega 22. 10. 

2009 v 16 hodin 42 minut mi poslal zprávu. „Kámen jsem viděl a nafotil, bohužel nezměřil.“ 

 Hned jsem otevřel 12letou whisky a patřičně to oslavil. Teď probíhá jednání s památkáři, kam 

kámen usadit. Jestli opět na původní místo nebo před obecní úřad v Číměři.               

Emanuel Nožička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: František Hrůza Třebíč 

 

Touto tématikou se zabývá sbor autorů knihy KAMENNÉ PAMÁTKY NA TŘEBÍČSKU, kterou lze 

zakoupit na OÚ Číměř za 250 Kč.
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SDH Číměř 

 HASIČI SLAVÍ TRIUMF 

 Letošní sezóna přinesla Číměřským hasičům obrovské úspěchy.  Tento rok si ale opět vzaly do 

rukou Číměřské hasičky, které sbíraly jedno krásné místo za druhým. Na všech soutěžích podávaly 

úžasné výkony, za které byly oceněny spoustou pohárů a cen. V letošním roce se zúčastnily nejen 

pohárových a postupových soutěží, ale rozhodly se zúčastnit i turné „čtyř osem“. Toto turné se skládá 

z pěti závodů pořádaných různými hasičskými sbory a oproti ostatním závodům družstva běhají 

s požární stříkačkou PS 8. Po těchto pěti závodech se naše ženy v celkovém pořadí umístily na těchto 

pozicích: ženy A na 11. místě a ženy B na 12. místě z celkového pořadí 19 týmů (muži i ženy 

dohromady). Mezi ženami obsadily 1. a 2. místo.  Vzhledem k tomu, že byly úplnými nováčky této 

soutěže, bylo jejich umístění pro všechny velkým překvapením.   

 

 

 

Ocmanice „osmacup“  
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 Jak už bylo řečeno, kromě tohoto turné se hasiči zúčastnili i sedmi pohárových a dvou 

postupových soutěží. Co stojí za zmínku je určitě všem známá soutěž Kojatská baba, kde starší ženy 

obsadily s přehledem první místo, protože předvedly nejoriginálnější ukázku útoku v převleku.     

 
 

 Nejočekávanější událostí však byla oslava 70. výročí založení Číměřského hasičského sboru. 

Předvedla se nejen družstva našich mužů a žen, ale i dva dětské týmy. Ku příležitosti takovéto 

významné události udělila starostka hasičů řadu ocenění za účast ve sboru. Další soutěž pořádaná 

naším sborem byla O pohár starostky SHD 

Číměř. Tato akce se konala 20. 10. 2012 opět 

na fotbalovém hřišti.  Zúčastnilo se o několik 

družstev více, než v loňském roce.  

    

 Celou sezónu pak hasiči zakončili na 

výroční valné schůzi konané v Číměřském 

Společenském centru 8. 12. 2012, kde byly 

představeny 2 nové posily našeho sboru a to: 

požární stříkačka PS 15 a požární stříkačka PS 8. 

Dvě zástupkyně ženského družstva pak předaly 

malý dárek trenérovi Aloisovi Protivínskému za 

příkladné vedení jejich družstev.  

 Závěrem bych chtěla touto cestou 

poděkovat všem sponzorům, kteří hasiče 

podpořili jak finančně, tak věcně, zvláště 

obecnímu úřadu Číměř.  

 

 

2. ročník o pohár starostky SDH Číměř 

Lenka Protivínská 



  

 - - 24 - -     

70. výročí založení SDH Číměř 

 Náš sbor byl založen 22. listopadu 1942, v době okupace republiky Německem, a proto i zápis 

ze zakládající valné hromady, odpovídá své těžké době. Impulsem k založení hasičského sboru bylo 

zvyšování nebezpeční požárů v období 2. světové války. Občané Číměře tedy potřebovali spolek, 

který by chránil v případě potřeby jejich majetek.           

           Od roku 1956, kdy byla zakoupena motorová stříkačka PPS 8, se členové sboru začali 

zúčastňovat i soutěží. Činnost podle zápisů mnohem intenzivnější, než v období, kdy sbor stříkačku 

neměl. Vzhledem k problémům s přepravou bylo v roce 1958 zakoupeno auto Dodge, které sloužilo 

do roku 1963 a po havárii bylo vyřazeno. Další auto značky TV bylo zakoupeno v roce 1973 a a 

používáno bylo až do roku 1988, kdy byla dokončena přestavba Avie, která slouží dodnes. V roce 

1993 bylo vybavení doplněno o novou motorovou stříkačku PS 12. 

 Už název Sbor dobrovolných hasičů napovídá, že všichni členové jsou zde dobrovolně, 

veškerou činnost vykonávají ve svém vlastním volném čase a zdarma. V současné době má náš sbor 

celkem 78 členů z toho je 20 mladých hasičů do 15 let. Zúčastňujeme se soutěží, máme dvě družstva 

mladých hasičů, dvě družstva žen a jedno družstvo starších mužů. Udržujeme požární techniku tak, 

aby byla připravena stejně jako členové našeho sboru, pomáhat tam, kde je to třeba. Probíhá dobrá 

spolupráce s Obecním úřadem Číměř, který financuje provoz auta, techniky a přispívá i na činnost 

hasičského sboru.                 

 Oslavu jsme uspořádali o tři měsíce dříve, aby bylo možno předvést ukázku požárního útoku a 

požární techniky. Vystaveny byly poháry, které v roce 1984 obdržely naše dorostenky na mistrovství 

republiky za 3. místo, a poháry z dalších oblastních závodů. Chtěla bych vyzdvihnout i úspěšnou 

činnost našich žen v posledních letech. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout kroniku našeho sboru a 

fotografie z naší činnosti. Následně shlédli požární útoky dětí, žen a mužů. 

Během oslavy byli oceněni také někteří členové: 

Sestra Květa Šťavová, narozená 18. 3. 1932, členka od roku 1972 - vedla mládež k požárnímu sportu. 

Bratr Miroslav Topil st., narozen 4. 4. 1952, členem od roku 1992 - pomáhá při akcích pořádaných 

SDH Číměř. 

Bratr Ing. Jaroslav Vecheta, narozen 4. 4. 1970 , členem od roku 1992 - velitel SDH v Číměři. 

Donedávná trénoval mládež. 

Bratr Alois Krátký ml., narozen 17. 3. 1975 je členem od roku 1992 - zastává funkci strojníka a 

udržuje požární techniku. 

Iva Topilová 
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Stolní tenis 

Něco z historie oddílu 

 Oddíl stolního tenisu v Číměři byl založen na podzim roku 1985. Byl zařazen do Okresního 

přeboru II. třídy ve složení: Česnek P., Česnek I., Svoboda V., Komínek V. Po první sezoně postoupili 

do Okresního přeboru I. třídy a takto pokračovali asi 5 let s menšími obměnami členů. V roce 1990 se 

stolní tenis rozrostl o družstvo „B“ a v roce 1991 o družstvo „C“ se členy: Bouček L., Láník A., Pavlíček 

J., Pavlík A., Pavlík L., Topil J., Možný K., Nevoral M., Pavlík J., Máca T., Protivínský A., Protivínský P., 

Komínek M. Družstva byla zařazena do OP II. třídy a hrála v této sestavě další 3 roky. Potom jedno z 

družstev skončilo a zůstala pouze dvě družstva, která hrála až do roku 2001, kdy byl uzavřen kulturní 

dům.  

 Po dlouholeté pomlce byl opět stolní tenis v roce 2009 obnoven. Zaregistrováno bylo pouze 

jedno družstvo „A“, ve složení: Komínek V., Nevoral M. st, Topil J., Pavlík J., Paclík F. st. O rok později 

se oddíl rozrostl o další družstvo „B“, ve složení: Možný K., Máca T., Máca P., Nevoral M. ml., 

Protivínský T., Mejzlík M. O další rok později byl oddíl o další družstvo větší. Členové posledního 

družstva „C“: Protivínský A., Murín D., Bouček L., Protivínská L., Česnek T.  

 Naše úspěchy a neúspěchy můžete sledovat na stránkách: www.pinec.info 

Jiří Topil, Petr Česnek 

Současnost 

 Úvodem bychom chtěli sdělit, že v naší obci Číměř máme dva oddíly stolního tenisu - Číměř A 

a Číměř B. Číměř A hraje okresní přebor II. třídy, Číměř B bojuje o přední pozice v okresním přeboru 

IV. třídy. V této sezóně se Číměř A pohybuje v tabulce okolo 7. místa. Druhé družstvo se nachází 

v horních místech tabulky. Složení týmu A – Česnek Petr, Česnek Ivan, Česnek Vojtěch, Murín Dušan a 

Nevoral Michal. Složení tým B – Bouček Luboš, Možný Karel, Pavlík Jiří, Protivínský Tomáš a Topil Jiří. 

 Cílem družstva A v této sezóně je udržet se alespoň v druhé třídě okresu. Tento cíl by nám 

měl podle našich předpokladů vyjít, protože letos se k nám přidal staronový hráč Petr Česnek, který 

dříve hrál za obec Třebenice. Domácí zápasy se odehrávají v kulturním domě v Číměři, kde také 

trénujeme. V obou družstvech máme dobré vztahy a do budoucna doufáme, že se nám bude dařit a 

naše základna se rozroste o další hráče. 

 Veselé Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2013 přejí hráči stolního tenisu Číměř. 

Dušan Murín   
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Honební společenstvo Klučov 

 V sobotu dne 15. 12. 2012 se od 10:00 hod. konala ve 

Společenském centru v Číměři valná hromada Honebního společenstva 

Klučov, které se z 448 členů honebního společenstva zúčastnilo osobně 

nebo v zastoupení 242 členů. Valná hromada mimo jiné rozhodla o 

schválení dodatku č. 1 ke svým stanovám a úplné znění stanov. Dále 

zvolila do funkce  honebního starosty  na další desetileté období 

dosavadního honebního starostu pana Miroslava Topila, do funkce 

honebního místostarosty dosavadního honebního místostarostu pana Josefa Smutného a novou 

členku honebního výboru paní Lenku Hůlkovou namísto zemřelého člena výboru pana Oldřicha Jana. 

Valná hromada rovněž rozhodla o tom, že téměř celý dosavadní čistý výtěžek hospodaření za léta 

2002 až 2012 ve výši 89.892,12 Kč bude rozdělen poměrným způsobem mezi obce, v jejichž správním 

obvodu se nacházejí honební pozemky. Obci Číměř takto připadla částka 11. 469 Kč. 

Miroslav Topil st. 

 

 

Závěr 

 Mnoho v naší obci je ještě potřebné vybudovat, vylepšit, zkrášlit. Na to je však potřebné 

hodně úsilí, práce, jednání, ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance. 

 Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli 

k obohacení kulturního i duchovního života naší obce, protože budoucnost obce je v rukách jejich 

občanů. 

 Přeji vám, víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti než 

smutku. Pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě v roce 2013 

Lenka Hůlková starostka obce 
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 Radostně prožité Vánoce plné příjemných překvapení a 

zasloužených chvil oddechu i mnoho důvodů k úsměvu v roce 2013 

Vám přejí Zastupitelé Obce Číměř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, budeme rádi za Vaše připomínky, rady, přání, ale i kritiku.  

Pište nám na  ou@cimer.cz, či hulkova@oknaco.cz, volejte 605 284 338, nebo za námi přijďte každý 

čtvrtek od 14.30 - 18.30 na obecní úřad. Těšíme se na Vaše podněty. 

 

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