
Číměřský
Obec Číměřzpravodaj 2020



Číměřský zpravodaj 2020

www.cimer.cz - 2 -  f b.com/cimer.cz

Obec Číměř

Společně se zpravodajem si 
vám dovolujeme předat i malý 
dárek, a to sešit Horácko – eko-
logického mikroregionu a také 
propisovací tužku. Věříme, že 
i tentokrát vám dárky udělají 
radost.
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Milí spoluobčané,

končí nám rok, který přinesl mnohá překvape-
ní a mnohé změnil. Nechci se nijak dlouze rozepi-
sovat o podivné pandemii, jež postihla celý svět, 
myslím, že už jí máme všichni dost. Ale na dru-
hou stranu je možné, že tento zpravodaj vezmou 
po letech do rukou naši potomci, bude to v době, 
kdy očkování na covid už bude běžnou záležitostí, 
a měli by vědět, že rok 2020 byl téměř ve všech 
oblastech života poznamenaný touto novou nemocí 
a byl pro nás mnohdy hodně náročný. 

V úvodu roku jsme zase plánovali řadu tradičních 
i nových společenských akcí, které bohužel nepro-
běhly: pouť, dětský karneval, promítání o černobylské 
jaderné elektrárně, obecní zabíjačka, veřejné bruslení, 
pingpongový turnaj… nebo proběhly v hodně „osekané“ 
podobě jako např. rozsvícení vánočního stromu.

Ale dost lítostných úvah! Zažili jsme i výjimečné radost-
né okamžiky: 

V Číměři se uskutečnila první svatba a čtyři další 
Číměřáci vstoupili do manželského svazku a všichni si 
zvolili za svůj domov a místo pro založení rodiny právě 
naši obec. Navážou tedy na své předky a budou u nás dál 
rozvíjet svůj rod. 

Po 39 letech se u nás narodila dvojčátka! Jsou krásná 
a zdravá a já věřím, že se jim, stejně jako ostatním dětem, 
bude v Číměři pěkně vyrůstat.

Přes všechna nepříjemná a mnohdy nepřehledná vládní 
opatření jsme se stále snažili najít cestu, abychom moh-
li pracovat, budovat, opravovat…, i letos je za námi vidět 
velký kus práce.

A další plány jsou před námi. Jenomže na některé věci 
ani dobrá vůle, odhodlání a pracovitost nestačí. Někdy 
plány zhatí pandemie, jindy vládní rozhodnutí. Opravdu 
se obáváme, co nová nepředvídatelná nařízení přinesou 
podnikatelům, živnostníkům i samosprávám. Pro příští 
rok je avizované velké snížení příjmu obcí. 

Některé akce, které souvisejí s dotacemi, řešíme více 
jak rok dopředu (projekty, stavební povolení aj.). Je velmi 
náročné vyznat se ve vládních krocích. Premiér v březnu 
vzkáže, abychom nezastavovali investice, že je třeba, aby 
se ekonomika točila, v dubnu nám  pak  sebere peníze a my 
musíme roztočené kolo zastavovat, což mnohdy jednodu-

še dost dobře nejde. Věřme, že se za nás Senát, Sdružení 
místních samospráv a opoziční strany postaví a podaří se 
vyjednat co nejmenší dopady a ztráty…

Jeden citát Marka Twaina říká: „Budeš-li někdy hledat 
pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene.“ a já 
jsem šťastná, že vím, že pomocnou ruku pro naši obec 
najdu často u jejích občanů. Máte mnohdy své osobní 
starosti, svoji náročnou práci, své rodiny, ale málokdy se 
stane, že od vás „dostanu košem“. Díky vaší ochotě jsme 
udělali hodně práce, za kterou bychom jinak museli platit 
najatým firmám mnoho peněz.

Drazí Číměřští, jsem ráda, když se něco děje, když se 
věci posouvají, když je pohyb, ale zároveň jsem si vědoma 
toho, že je třeba se umět zastavit, ztišit se, potěšit se ze 
všeho toho dění. Svět – ten velký i ten osobní – musí být 
vybalancovaný.

Přeji vám z celého srdce pěkné a radostné vánoční svát-
ky a dobrý a spokojený rok 2021. 

Těším se na všechny akce, při nichž se budeme opět  
potkávat.

              Vaše
                                                     Lenka Hůlková 
                                                          starostka

Slovo starostky
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Přivítali jsme tři malé Číměřáčky
V neděli 6. září jsme na obecním úřadě radostně při-

vítali další malé Číměřáčky. 
Ve 14 hodin za námi přišli už potřetí manželé Kate-

řina a Lukáš Kondekovi se svými dvojčátky Adriankou 
a Dominičkem. Doprovázely je i jejich starší dcerky 
Laurinka a Elenka, které jsme mezi Číměřské vítali ne-
dávno. Všechny děti byly moc hodné, ostatně jak je to 
u našich maličkých zvykem.

V 15 hodin se přišli s malým Honzíkem pochlubit ro-
diče (v té době budoucí manželé) Renata Nevoralová 
a Vladimír Puklický. 

Emička Doláková, Terezka Pavlíková a Dominik Luč-
ný miminkům zarecitovali, paní Kršková je doprováze-
la hrou na kytaru a posléze společně s dcerou Darjen-

kou nám všem zazpívaly. 
Jelikož nám naše „vítací“ děti již povyrostly, tahle 

slavnost pro ně byla poslední. Jsme moc rádi, že měly 
vždy chuť a udělaly si čas na to, aby přivítaly mezi sebe 
nové malé kamarády. 

Se slavnostním vítáním občánků jsme v naší obci za-
čali před pěti lety, konkrétně 13. 9. 2015. Navázali jsme 
na tradici z 80. let minulého století, mezitím byly naše 
děti vítány do života ve Vladislavi. 

Za těch pět let se v Číměři narodilo 19 dětí: Kájík, Va-
nesska, Nelinka, Laurinka, Kateřinka, Honzík, Mikulá-
šek, Elenka, Kamilka, Daneček, Toníček, Sofinka, Víte-
ček, Adámek, Lukášek, Mareček, Adrianka, Dominiček 
a Honzík. Máme z nich velkou radost!

A až budeme vítat děti příští rok, bude novým recitá-
torem Kájík Dolák, který byl právě tím prvním přivíta-
ným po zavedení této tradice.

Už teď se těšíme, protože víme, že noví Číměřáčci  
přibudou.

Adrianka a Dominiček Kondekovi

Společenská kronika

Emička, Terezka a Dominik  
(děti, které naposledy v tomto složení vítaly své kamarády)

Honzík Puklický

Krásné obrázky do pamětní knihy kreslí paní Jana Čechová
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Svatebčané
Eva Kahovcová, Číměř  
+ Daniel Lučný, Číměř
 Sňatek 8. srpna 2020

Renata Nevoralová, Číměř  
+ Vladimír Puklický, Zárubice 
 Sňatek 22. srpna 2020

Sabina Nevoralová, Číměř  
+ Jakub Voneš, Rudíkov
 Sňatek 19. září 2020

Ludvík Pavlík, Číměř  
+ Kristina Janů, Brno
 Sňatek 12. prosince 2020

Jubilanti
Eva Mácová, 60 let
Ivan Česnek, 60 let
Pavel Kaboněk, 60 let

Alois Krátký, 70 let
Marie Šumpelová, 70 let

Josef Kotrba, 75 let
Jana Nevoralová, 75 let
Josef Láník, 75 let

Marie Mrňová, 90 let

V roce 2020 
nás bohužel 
opustili tito 
naši občané:

Ludvík Pavlík
1. února 2020 ve věku 94 let
Vlasta Rybarová
19. listopadu 2020 ve věku 70 let

Novomanželé 
Luční

Novomanželé 
Vanešovi

Novomanželé  
Pukličtí

Společenská kronika
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Nový altán – místo setkávání a odpočinku
Starší pamětníci si jistě vzpomenou, že 
ve Válově stával kdysi dřevěný přístřešek, 
který využívali místní občané k posezení 
u sudu piva, k opékání špekáčků, grilová-
ní masa, prostě ke společným setkáním. 

Poprosili jsme pana Jiřího Pavlíka st., 
který je majitelem poloviny pozemku, zda 
by souhlasil s tím, aby se na stejném místě 
vybudoval nový dřevěný altán. Pan Pavlík 
nám opět vyšel vstříc a se stavbou souhla-
sil. 

Jak už jste se asi mohli přesvědčit, 
ve Válově vyrostl nový krásný dřevě-
ný altán s rozměry 5x7 m, do něhož se 
pohodlně vejde až 25 lidí. Pořádný kus práce odvedli 
pánové Zbyněk Dolák a Petr Hůlka, kteří vyrobili pěk-
né posezení. Zajímavým prvkem je jistě to, že altán má 
zelenou střechu, je totiž pokryta speciálním substrá-
tem, do kterého jsme vysadili rozchodníky, netřesky 
a další rostliny k tomuto účelu určené. 

Nový příjemný prostor je určený především pro naše 
občany a jejich aktivity, ale jsme rádi, že ho využívají 
i turisté a cyklisté. I oni si při odpočinku mohou uvědo-
mit, jak je u nás pěkně.

Lenka Hůlková

Stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad
V polovině letošního roku jsme se 
pustili do vybudování nového stano-
viště pro kontejnery na tříděný od-
pad. Vzhledem k tomu, že areál ZD 
není již okrajovou částí naší obce, ale 
spojnicí k nově vybudované lokalitě 
rodinných domů, bylo zapotřebí zkul-
turnit a upravit prostranství pro tyto 
kontejnery.

Osvědčilo se stanoviště u kapličky 
v centru obce, u něhož se snadno udr-
žuje pořádek. Celkový vzhled je in-
spirován dřevořezbami na tradičních 
stodolách obcí. Ze tří stran jsou vysá-
zeny záhony trvalek, které by se měly 
během příštího roku rozrůst. Naši 
místní zkušení zahradníci  jistě po-
znali řebříček, kontryhel, kakost, chrastavec, sápu, pla-
mének, šalvěj, sporýš, třtinu, proso a také kavyl. Další 
strana stanoviště je zastíněna pěti břízami, které svými 
korunami časem zakryjí nevzhledný štít staré dílny.

Na úpravu stanoviště jsme získali dotaci ve výši 

127.000 Kč z Programu obnovy Vysočiny. Z dosavadní 
zpětné vazby se zdá, že se vám stanoviště líbí, a za to 
jsme moc rádi.

  Lenka Hůlková

Stalo se...
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V nové lokalitě se již bydlí
Mnoho pozornosti a energie jsme letos věnovali dokon-
čení části obce, kde jsou postaveny nové rodinné domy. 
Je pro nás důležité, aby se v této lokalitě brzy plnohod-
notně bydlelo. 

Jak jsme již dříve informovali, zasíťování pozemků 
(splašková kanalizace a vodovod) realizovala společ-
nost Klee s.r.o. Praha. První metry výkopu hned ukáza-
ly, že se nám částka za výkopové práce navýší. Samotné 
práce se zdržely zhruba o dva měsíce, výkopy totiž při-
pomínaly spíše kamenolom, bylo velice tvrdé podloží, 
samá skála, v některých úsecích kvůli tomu musela být 
rozkopána celá šíře vozovky. Pracovníci od firmy Klee 
se na této zakázce hodně natrápili, stejně tak jejich 
stroje, které nejednou musely na opravy a servisy. Nic-
méně jsme nakonec zvítězili a akci dotáhli do zdárného 
konce. Vícepráce se navýšily o 386.222 Kč bez DPH.

Kolaudace proběhla 23. července - na výbornou!
Poté začala firma E.ON se síťováním elektrického ve-

dení, včetně dodání a zprovoznění nové kioskové tra-
fostanice, která nahradila staré trafo, dosud umístěné 
na betonovém sloupě v poli pod suškou. Společnost 
ZMES s.r.o., která práce pro E.ON prováděla, položila 
i vedení veřejného osvětlení, včetně osazení nových 
stožárů pro lampy. Taktéž nám v areálu ZD odstranili 
staré nepotřebné dřevěné stožáry elektrického nad-
zemního vedení, které bylo roky nevyužívané. Kolau-
dace této akce „Číměr ̌ - Pod Suškou: VN, TS NN lokalita 
RD“ proběhla 26. října, taktéž bez připomínek.

Po ukončení výkopových prací jsme provedli opravu 
místní komunikace, a to od stodoly pana Milana Šimeč-
ka až po závoru k travnatému hřišti. Součástí zakázky 
bylo zapravení komunikace dotčených ploch po kanali-
zaci. S panem Klee jsme se domluvili, že jeho firma pro-
vede opravu komunikace, a to v celé její šíři. Faktura 
nám dosud nebyla dodána, platba bude deponována 
do příštího roku.

Do budoucna nás ještě čeká v této lokalitě dokončení 
komunikace k novým rodinným domům. Pokud bude-
me úspěšní v získání dotace na výsadbu stromů a tr-
valkových záhonů, připravíme jejich obyvatelům pěkný 
základ pro budování domova. 

Záleží nám na tom, aby se všichni Číměřští cítili 
ve své obci dobře. Budujeme, rekonstruujeme, snažíme 
se sehnat další prostředky (a často se nám to daří) pro 
zvelebení naší krajiny, organizujeme společenské akce 
pro všechny věkové kategorie… a jsme šťastni, když se 
to potká s příznivou odezvou. Neumíme zařídit dobré 

sousedské a mezilidské vztahy, ale věříme, že společně 
vynaložená práce, která není motivována finanční od-
měnou, k nim může vést. Doufáme, že se i noví obyvate-
lé do života Číměře rádi a aktivně zapojí. 

Přejeme jim u nás pěkné žití!

Stalo se...
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Máme podrceno

V letošním létě jsme se pustili do drcení sutě vznik-
lé při demolici starých budov v ZD. Šlo o starý kravín, 
vepřín, ocelokolnu, seník, sušku, ale i betonové základy 
pod silážními věžemi. Podrtili jsme tak celkem 7 239 
tun cihelného a betonového recyklátu. Byl to poslední 
krok spojený s demolicí nevyužívaných budov. 

Drcení stálo 967 575 Kč bez 21 % DPH, materiál 
za 200 000 Kč jsme vyfakturovali a prodali ZD Kožicho-
vice (byla to dřívější úmluva při prodeji areálu) a zby-
lou část jsme prodali společnosti Kavyl, která materiál 
postupně využije do svých staveb. Jsme rádi, že jsme 
i tento krok zvládli bez zásahu do našeho rozpočtu.

  Lenka Hůlková

PLATEBNÍ HARMONOGRAM
Splátka č. Splatnost do Výše splátky v Kč

1 20. 12. 2019 500 000,- (uhrazeno)
2 30. 09. 2020 700 000,- (uhrazeno)

3 30. 09. 2021 700 000,-
4 30. 09. 2022 700 000,-
5 30. 09. 2023 587 897,-

Celkem 3 187 897,-
Lenka Hůlková

Číměř – prodloužení vodovodu a kanalizace 
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Drobné práce v areálu ZD
Během celého roku jsme 

prováděli drobnou údržbu 
budov (dílna, dvougaráž, 
prostory pro ovce) v mís-
tech, kde to bylo nejvíce po-
třebné. Pan Ivan Čonka nově 
oplechoval štít a opravil část 
střešní krytiny, kudy zaté-
kalo k ovcím. Dále se natřely 
sloupy a oplocení v přístřeš-
cích u dílny, ubourala se část 
kotelny, vybetonovala se 
podlaha (zde vznikly další 
skladovací prostory) a zazdil 
se otvor ve štítu dvougaráží 
u kontejnerového stanoviště. 
Tento štít byl následně omít-
nut a natřen, aby vzhledově 
nekazil celý prostor. 

V příštím roce bychom 
chtěli opět s drobnými opravami pokračovat, aby nám 
budovy ještě dlouho sloužily (minimálně po dobu splá-

cení úvěru, který jsme si před čtyřmi lety vzali na koupi 
tohoto areálu).

Nepotřebné sloupy u staré 
vodárny již nehyzdí krajinu 

V rámci nové elektrifikace v bývalém are-
álu ZD jsme ve spolupráci s firmou ZMES od-
stranili staré nepoužívané dřevěné sloupy 
nadzemního elektrického vedení. Spolu s nimi 
byly demontovány i čtyři betonové sloupy 
na louce pod Kondekovými. Tyto sloupy byly 
v dřívějších letech využívány k provozu sta-
ré vodárny, jež zásobovala vodou budovy ze-
mědělského družstva. Společnost ZMES nám 
v rámci dosavadní dobré spolupráce tyto slou-
py odstranila zdarma.  

Kromě toho, že se nyní zemědělcům bude 
louka snadněji obhospodařovat, tak rozhodně 
došlo i ke zlepšení estetického vzhledu našeho 
okolí. 

Lenka Hůlková

Lenka Hůlková
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Krizová 
pomoc od  

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ koncem března vyhlási-
la speciální bleskový grantový pro-
gram na podporu projektů, které 
měly zmírnit dopady situace v ČR 
související s onemocněním COVID 
19, a to až do výše 50.000 Kč. 

Žádost jsme podali v sobotu večer 
28. března a v neděli odpoledne byla 
schválena v námi požadované plné 
výši - 48.000 Kč. 

Z tohoto příspěvku jsme pořídi-
li ochranné roušky a pro každého 
našeho občana také 20 párů jedno-
rázových rukavic a 1 litr dezinfekce 
na ruce.

Děkujeme Nadaci ČEZ za rychlou 
reakci na vzniklou situaci a za pří-
spěvek. Je příjemné vědět, že zdraví 
našich občanů není společnosti lho-
stejné.

  Lenka Hůlková

Starostenská 
závěsná insignie

Insignie je obecně odznak hodnosti, má symbolizovat legitimitu osoby za-
stávat danou funkci. Závěsná insignie vyzdvihuje pozici starosty či starost-
ky, a podtrhuje tak jejich kompetence, využívá se při významných příleži-
tostech i při občanských obřadech, jako jsou např. svatba či vítání občánků.

Nadace ČEZ a Horácko – ekologický mikroregion přispěly letos část-
kou 18.000 Kč na pořízení tohoto znaku i pro naši obec (celková cena byla 
18.037 Kč). Máme z daru velkou radost, věříme, že i tento symbol přispěje 
k důstojné prezentaci a reprezentaci obce a jejích představitelů.

V roce 2020 si připomínáme 100. výročí naší státní vlajky a výrobce, 
společnost Alerion, vytvořil speciální edici insignií, které jsou ve své horní 
části doplněny o všitou tkanou stužku s trikolórou (státními barvami), což 
je jeden ze šesti státních symbolů České republiky. Jedná se tedy o vhodné 
a elegantní propojení těchto dvou znaků na starostenském závěsném 
odznaku, a zároveň se tím v letošním jubilejním roce vzdává hold našim 
státním barvám. 

        Lenka Hůlková
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Změna ve vedení obce
Ve vedení obce došlo začátkem roku 
ke změně. Paní Michaela Láníková 
z osobních důvodů odstoupila k 27. 2. 
2020 z funkce místostarostky. 

Volbu nového místostarosty jsme 
zařadili do programu hned na prv-
ní možné veřejné zasedání (20. 5. 
2020). Bohužel, nikdo z dalších za-
stupitelů nebyl ochotný tento man-
dát převzít a zodpovědně vykoná-
vat. Rozhodnutí jsme tedy odložili 
na další veřejné zasedání o měsíc 
později (27. 6. 2020). Na tomto zase-
dání jsme po dlouhém (asi hodino-
vém) jednání zvolili novou místosta-
rostku - paní Věru Nevoralovou. 

Naše obec je malá a má malý roz-
počet. Z toho důvodu jsou všichni 

zastupitelé, i já jako starostka, tzv. 
neuvolnění. To znamená, že zde ne-
jsme zaměstnáni na plný úvazek, 
obec neplatí odvody jako za uvolně-
ného starostu, máme všichni svoji 
práci, která nás živí, funkce vykoná-
váme ve svém volném čase. 

Ne každý má pochopitelně mož-
nosti anebo je ochoten pro obec pl-
nohodnotně pracovat, často na úkor 
svého zaměstnání, rodiny a volného 
času. Jsem velmi ráda, že se paní 
Věra Nevoralová nechala doslova 
„ukecat“ a s přijetím funkce sou-
hlasila. Je to pro chod obce důležité 
a podstatné. 

   Lenka Hůlková

Mikroregion Horácko 
má staronové vedení

V letošním roce došlo ke změně 
ve vedení Horácko - ekologického 
mikroregionu. Dlouholetou před-
sedkyni Hanu Žákovou vystřídala 
starostka obce Nárameč Ing. Lud-
mila Jelínková, která mnoho let byla 
místopředsedkyní tohoto spolku. 
Paní Hana Žáková, senátorka, z ča-
sových důvodů rezignovala na post 
v zastupitelstvu obce Koněšín, 
a proto již nemůže pozici předsed-
kyně vykonávat. Místopředsedkyní 

jsem byla zvolena já. Potřebný de-
vítičlenný počet rady mikroregionu 
doplnil zástupce obce Kamenné pan 
Josef Rouš. 
Rada mikroregionu je nyní v tom-
to složení:

Ing. Ludmila Jelínková - starost-
ka obce Nárameč, Lenka Hůlková – 
starostka obce Číměř, Jan Havlena 
- starosta městyse Vladislav, Václav 
Hnízdil- místostarosta obce Trnava, 
Jaroslav Musil – místostarosta obce 

Pozďatín, Jitka Borůvko-
vá – místostarostka obce 
Ocmanice, Jiří Tomešek 
– starosta obce Studenec, 
Zdeněk Souček - starosta 
obce Rudíkov a Josef Rouš 
– zastupitel obce Kamenná.

Aktivity našeho mikro-
regionu můžete sledovat 
na www.horacko.cz. 

Lenka Hůlková

Pomáhat  
je normální

Na loňském prosincovém zasedá-
ní zastupitelstva jsme jednohlasně 
schválili finanční podporu Oblastní 
charitě Třebíč. 

Charita poskytuje pomoc senio-
rům, těžce nemocným a dalším li-
dem, kteří se ocitli v tísnivé životní 
situaci. Moc bych si přála, aby její 
služby nemusel nikdo z nás využí-
vat, ale vím, že tohle přání je nespl-
nitelné. Život nám přináší i náročné 
situace a také pro občany Číměře 
byla už mnohokrát podpora od této 
organizace nedocenitelnou pomocí.

Bez finančního příspěvku obcí 
a měst by třebíčská charita nedoká-
zala zajistit dostupnost svých slu-
žeb všem potřebným, a proto věřím, 
že i nadále bude naše zastupitelstvo 
nakloněno tomu, abychom jí přispí-
vali.

Rádi vyřizujeme poděkování: 
„Vážená paní starostko, velice si 
vážíme Vaší podpory Oblastní cha-
rity Třebíč, kterou jste projevili 
zaslanou darovací smlouvou s pod-
porou ve výši 16.000 Kč. Vaše gesto je 
pro nás oceněním naší práce a také 
závazkem vždy být k dispozici Va-
šim potřebným občanům. Proto nás 
neváhejte kontaktovat, pokud pro ně 
budete hledat pomoc a řešení nějaké 
krizové situace. Moc prosím, vyřiďte 
poděkování všem členům 
zastupitelstva i občanům 
Číměře. Přejeme Vám hlav-
ně zdraví a málo stresu, 
který dnešní svět přináší, 
a světlem prozářené dny 
roku 2020. S úctou a přá-
ním všeho dobrého Jana 
Karasová“ 

Oblastní charita Třebíč

 Lenka Hůlková
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První svatba v Číměři

Poprvé v historii se v naší obci 
uskutečnil svatební obřad. Své 
„ANO“ si v létě, konkrétně 8. srpna 
2020, řekli novomanželé Eva a Da-
niel Luční. 

Nebyl to sňatek, kterým se vchází 
do života, byl to symbolický krok, 
jenž stvrzoval soužití dvou lidí. Jsme 
rádi, že si pro sebe a své děti vybra-
li Číměř za svůj domov a že jim obec 
byla také místem slavnostního slibu. 

Řada z Číměřských se přišla 
na obřad podívat a myslím, že všich-
ni jsme byli mile překvapeni, jak 
pěkně byl parčík vedle kapličky 
vyzdobený, takže se stal důstojným 
místem pro tak důležitou událost.

Novomanželům přejeme, aby jejich 
další soužití bylo stále pěkné, radost-

né a plné lásky.    
  Lenka Hůlková

Navýšení 
poplatku 

od 1. 1. 2021
Prvního ledna vstupuje v platnost 
nová obecně závazná vyhláška 
o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. 

Poplatek za odpady se v naší obci 
od roku 2013 nezměnil, rozdíl jsme 
roky vykrývali z obecního rozpoč-
tu. Náklady na likvidaci však stále 
narůstají, stejně tak jako narůstá 
i množství námi vyprodukovaného 
odpadu. Ze současných 450 korun 
jej tedy navyšujeme na 600 korun 
na osobu a rok. I po tomto zvýšení 
bude část nákladů na svoz a odstra-
nění odpadu nadále hrazena z roz-
počtu obce. 

Poplatek za psy zůstává stejný: 
za jednoho psa 100 Kč, za každého 
dalšího pak 150 Kč.

Poplatky jsou splatné nejpozději 
do 30. dubna kalendářního roku. 
Úhradu můžete provádět hotově 
na obecním úřadě, nebo plateb-
ním příkazem na účet u ČSOB: 
259329972/0300, jako VS uvádějte 
prosím vaše číslo popisné.

Stát připravuje zásadní změny 
v hospodářské legislativě, bude 
docházet ke značnému nárůstu po-
platků za uložení odpadu (na sklád-
ce či ve spalovně), tudíž se i v příš-
tích letech nevyhneme dalšímu 
navyšovaní cen.  

Pokud budete mít upřesňující do-
tazy k této problematice, jsme vám 
k dispozici a rádi vše vysvětlíme. 

Lenka Hůlková

Konec telefonní budky
Z českých ulic a obcí začaly po-

stupně mizet tisíce telefonních bu-
dek, nejinak tomu bylo i v Číměři. 
K odstranění té naší došlo v první 

školní den, trochu se schovávala 
za keřem, a tak možná někteří 
změnu ani nepostřehli. 

Byli jsme moc rádi, když ji zde 
instalovali, dlouhé roky dobře 
sloužila, ale pokrok jde dál. Nyní 
máme velmi vysoké pokrytí mo-
bilním signálem a komunikace 
se světem je mnohem jednodušší 
než dřív. Telefonní budka se sta-
la technickým symbolem určité 
doby a naše děti a vnoučata se 
nás možná už brzy při sledování 
starých filmů budou ptát, co je 
ten podivný malý domeček… 

Lenka Hůlková
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Samostatnost naší obce 
odsouhlasili před třiceti lety

Přesně před třiceti lety naši občané 
v referendu rozhodovali o tom, jest-
li bude naše obec samostatná, či bu-
deme mít společnou samosprávu se 
Střížovem. Tehdy si jich 70 % přálo 
samosprávu samostatnou, ve Stří-
žově rozhodli, že zůstanou pod Vla-
dislaví. 

Myslím, že roky ukázaly, že se 
tehdy naši spoluobčané rozhodli 
správně. Podle současné legislativy 
by oddělení nebylo již možné, exi-
stují pro ně totiž dvě zásadní pod-
mínky – jednak hlasování obyvatel, 
jednak jejich počet, který musí být 
vyšší než 1000. 

Správa samostatné obce je 
rozhodně pružnější a transpa-
rentnější a nevzniká zbytečná ri-

valita. Věřím, že i současní oby-
vatelé Číměře oceňují rozhodnutí 

svých rodičů a prarodičů.
Lenka Hůlková

Zápis z obecní kroniky

1990
Obnovení samosprávy obce Číměř

Průzkum veřejného mínění – referendum na téma - správa obce – 
zřízení opět samostatného obecního úřadu pro obce Číměř a Střížov, 
nebo jen samostatné obce Číměře.

V obci bylo 156 občanů s právem volebním, kteří se mohli ke zřízení 
samosprávy vyjádřit.

Po získání 70 % hlasů pro samosprávu obce byl požadavek občanů 
předán Místnímu národnímu výboru ve Vladislavi k dalšímu řízení.

Výsledek referenda ve Střížově = zůstat součástí obce Vladislav, tím 
došlo ke zrušení již historické sounáležitosti obcí.

(kronikářka Jana Nevoralová)

Budova OÚ v roce 1990
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Investice v roce 2020 
 100.000 Kč  – roční splátka splaškové kanalizace – zbývá uhradit 115 467 Kč
 333.336 Kč  – splátka v letošním roce na koupi areálu ZD
 700.000 Kč  – splátka splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě novostaveb  

– zbývá uhradit     1 987 897 Kč  

A investovali jsme do
(uvádíme pouze větší akce):

 328.830 Kč  – rozšíření veřejného osvětlení v nové lokalitě RD
 42.350 Kč  – projekční práce na akci „Oprava polní cesty v obci Číměř“
 472.857 Kč  – spoluúčast na revitalizaci rybníka Válov
 81.070 Kč  – projekční práce na akci „Komunikace v lokalitě novostaveb“
 90.750 Kč  – projekční práce na akci „Terénní úpravy na Poustkách“
 99.220 Kč  – projekční práce na akci „Autobusová zastávka a chodníky u obecního úřadu“

Jaké jsme letos získali dotace? 
 127.000 Kč  Program obnovy Vysočiny 2020 (POV) –  vybudování kontejnerového stanoviště pro 

tříděný odpad.
 50.000 Kč  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), oddělení péče o přírodu a krajinu 

obnova pastvin ve Válově.
 48.000 Kč  Nadace ČEZ – nákup ochranných pomůcek (roušek, ochranných rukavic a dezinfekce)
 6.000 Kč  Horácko - ekologický mikroregion – příspěvek na čištění břehů Dalešické přehrady
 18.000 Kč  Horácko - ekologický mikroregion – nákup insignie
 1 887.000 Kč  Ministerstvo zemědělství – revitalizace rybníka Válov
 499.000 Kč  Státní zemědělský intervenční fond – lesní, herní a naučné prvky
 198.500 Kč  Státní fond životního prostředí – výsadba 37 stromů
 1 078.540 Kč Státní zemědělský intervenční fond – oprava polní cesty do Válova
 848.972 Kč Integrovaný regionální operační program – autobusové nástupiště u obecního úřadu

A co nás čeká v příštím roce?
• Oprava cesty do Válova 
• Autobusové nástupiště u obecního úřadu
• Vybudování naučných lesních prvků u Jirkasova mlýna
• Rozpracované akce  

(budou se realizovat pouze v případě získání dotace)
• Multifunkční hřiště  

(podaná žádost o dotaci – odhadovaná případná realizace 2022)
• Oprava rybníku Kačeňák  

(podaná žádost o dotaci - odhadovaná případná realizace 2022)
• Výsadba zeleně v lokalitě novostaveb  

(podaná žádost o dotaci – odhadovaná případná realizace 2022)
Lenka Hůlková
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K+M+B 2020
Kristus Mansionem Benedicat neboli 
Kriste, požehnej tomuto obydlí v roce 
2020. 

Po roce opět putovali Číměří dům 
od domu tříkráloví koledníci. Dě-
kujeme všem, kteří přijali tyto vy-
slance, a pomohli tak prostřednic-
tvím Charity České republiky lidem 
v nouzi. 

V letošní sbírce Číměřští přispěli 
částkou 8.700 Kč, občané Slaviček 
3.356 Kč, Okrašovic 3.125 Kč, Stří-
žova 2.745 Kč a Pozďátek 2.685 Kč.

Tři králové budou naší vsí pro-
cházet i v roce 2021, a to v sobotu  
9. ledna v dopoledních hodinách. 

Lenka Hůlková

Pohádky z truhličky od Ampulky
Již tradičně u nás hrával 

divadelní ochotnický spo-
lek z Čechočovic pohádky 
pro děti. I když letos jeho 
členové žádnou nenastu-
dovali, nechtěli jsme malé 
diváky o tento zážitek 
ochudit, a proto jsme ten-
tokrát pozvali divadelní 
soubor Ampulka z Třebí-
če. 

A ten nám v neděli 9. 
února ve Společenském 
centru zahrál kabaret-
ní pohádky O perníkové 
chaloupce, O neposluš-
ných kůzlátkách a O zlo-
bivých princeznách. 
Představení bylo plné 
písniček, humoru a vtipu, 
užily si je nejen děti, ale  
i jejich rodiče a prarodiče.

Lenka Hůlková
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Vysloužilé oblečení pomohlo sociálně slabým
Diakonie Broumov již více jak 25 let pomáhá lidem 
v nouzi, jednou z forem  pomoci je darování použitého 
oblečení a obuvi. Letos jsme se na tom podíleli i v naší 
obci. 

Sbírka se konala v pondělí 3. února, kdy jsme v klu-
bovně shromažďovali pro nás nepotřebné svršky, boty, 
ale i lůžkoviny, záclony či kabelky a batohy.

Někteří jsme využili této akce a opravdu „z gruntu“ 
jsme probrali své skříně a botníky. Darovaných věcí 
bylo opravdu hodně. Pomohli jsme tak určitě potřeb-
ným a zároveň jsme se zachovali šetrně k životnímu 
prostředí. A možná to byl i prostor k zamyšlení se nad 
množstvím věcí, které nás obklopuje…

Lenka Hůlková

Netradiční čistá Vysočina

Kvůli pandemické situaci Kraj Vysočina musel letos zru-
šit i velmi užitečnou akci Čistá Vysočina.  

Odpadky ve struhách by však samy nezmizely a ne-
chávat je tam do příštího ročníku jsme nechtěli. Požá-
dali jsme vás tedy o pomoc s jejich sběrem a svoje okolí 
jsme si uklidili i bez zastřešující organizace. Společně 
jsme také shrabali trávu na hřišti. 

Těm z vás, kteří jste se zapojili, moc děkujeme. Urči-
tě všichni stojíme o to, aby naše životní prostředí bylo 
pěkné, čisté a uklizené, a někdy je holt potřeba přiložit 
vlastní ruku k dílu. O to víc nás pak pohled na naše okolí 
může těšit.

Lenka Hůlková
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Velká ovčí rodina

O naše životní prostředí pečujeme 
různými způsoby a samozřejmě 
pokračujeme i v údržbě pastvin. 
V loňském roce jsme rozšířili stádo 

a našim ovečkám pořídili berana 
jménem Ruprecht, který se řádně 
činil.

První jehňátka letos vykouk-

la na svět v pěkné datum  
- 8. března a postupně se bah-
nily i další jehnice. Celkem se 
jich narodilo 19! 

Bohužel jedno – i přes naši 
usilovnou snahu o dokrmo-
vání – nepřežilo. Přesto je 18 
jehňat náš chovný rekord.

Stejně jako v předešlých 
letech jsme žádali o dotaci 
na spásání a obnovu past-
viny. I tentokrát jsme byli 
úspěšní a získali jsme opět 
nejvyšší možnou částku, a to 
50.000 Kč. Ovečky jsou přes 
zimu ustájené v areálu ZD, 
kam za nimi můžete přijít 

na návštěvu. Vezměte jim s sebou 
staré suché pečivo, určitě je potěší-
te. 

Lenka Hůlková

Rudolfovi  
již není  

ve Válově 
smutno

Bedřich, tak se jmenuje nový „obyvatel“ 
Válova, který dělá společníka místnímu 
vodníkovi Rudolfovi. 

Nového vodníka nám vyrobil a daro-
val číměřský řezbářský mistr - pan Ka-
rel Štveráček, čímž nás velmi překvapil 
a potěšil, moc mu za to děkujeme. 

Bedřich teď pomáhá hlídat opravený 
rybník Válov a také nový dřevěný altán. 
Radost dělá velkým i malým, místním 
i turistům. Je to oblíbený objekt fotoapa-
rátů.

Lenka Hůlková
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Letní večer s 3Bobulemi
V loňském roce jsme u nás poprvé vyzkoušeli letní kino, ohlas byl kladný, navštívilo jej poměrně hodně diváků, 
a proto jsme se rozhodli v této aktivitě pokračovat. 

Pro letošní prázdninový 
večer jsme vybrali novinku 
- českou komedii, která se 
stala letním hitem, film s ná-
zvem 3Bobule. 

Do našeho kina jej přišlo 
zhlédnout cca 200 diváků. 
Počasí se nám opět vydařilo, 
k pohodě přispělo i drobné 
občerstvení od paní Hanky 
Jantošovičové. Snad jedinou 
negativní skutečností byli 
komáři, kteří dělali po celou 
dobu promítání divákům 
nechtěnou společnost. Ale 
i s těmi si mnozí - díky repe-
lentům - poradili a nenechali 
si zkazit pěkný večer. 

Lenka Hůlková

Den dětí s Večerníčkem
Televizní Večerníček 
má letos 55 let! Radost 
tedy rozdává a rozdá-
val nejen současným 
dětem, ale i jejich ro-
dičům a prarodičům. 
To je rozhodně důvod 
k pořádné oslavě, a tak 
jsme ji spojili s naším 
tradičním Dnem dětí.

14. června nám po-
časí moc nepřálo, ale 
na obecním úřadě, 
kam se akce z Válo-
va musela přesunout, 
bylo veselo. Zacvičit si 
s Bobkem, složit Večer-
níčkovi čepici, napsat 
mu přání, uhádnout 
názvy pohádek… to jsou jen některé z rozmanitých úko-
lů, které děti s velkým nasazením plnily. Smích a výská-
ní se ozývaly ze všech koutů.

Večerníček vždy byl symbolem pohádkové pohody, ať 
je takové i dětství našich nejmenších.

Lenka Hůlková
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Pouť jsme letos slavili pouze 
se svými blízkými

V dřívějších letech jsme si nedovedli před-
stavit červen bez naší tradiční poutě. Bohu-
žel jsme byli nuceni si tu letošní užít pouze 
se svými nejbližšími. Koronavirová situace 
nám nedovolila uspořádat pouť takovou, 
na jakou jsme roky zvyklí. 

O co jsme však nepřišli, byla každoroční 
poutní mše svatá, kterou sloužil pan fa-
rář Jindřich Zdík Zdeněk Charouz Praem. 
Vzhledem k nepříznivému počasí jsme ji 
však uspořádali netradičně - v sále Spole-
čenského centra. Sešlo se nás zde 72 a ale-
spoň to byla malá příležitost se dohroma-
dy vidět, uvědomit si podstatné hodnoty 
a krátce spočinout… 

Lenka Hůlková

Odměna pro naše školáky
Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo hod-
ně netradičně. Vzhledem k epidemiologické situaci mu-
seli být školáci doma a zvládat učivo na dálku, bez pří-
mého kontaktu s učiteli a spolužáky, s pomocí rodičů. 
Nebylo to jednoduché pro malé ani dospělé. 

Konec školního roku, kdy už byla situace klidnější, 
jsme tedy chtěly s paní místostarostkou dětem ales-
poň trochu zpříjemnit. Pozvaly jsme číměřské školáky 
na obecní úřad (kromě čtyř přišli všichni), aby nám při-
nesli ukázat svá vysvědčení. 

Víme, že u nás 
máme šikovné 
děti, ale vidět tolik 
jedniček pohroma-
dě, to nás opravdu 
hodně překvapilo. 
134 jsme jich spo-
lečně napočítali! 
Průměrná známka 
našich žáků je 1,28. 
A to si rozhodně 
zaslouží odměnu. 
Děti dostaly pas-
telky, hrníček, čo-
koládové bonbóny 
a společně jsme si 
i smlsli na zmrzce.

Lenka Hůlková
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S číměřskými dětmi jsme přežívali, 
pluli lodí a navštívili ZD Lesonice

Vládní opatření nám letošní první půlrok nedovolo-
vala setkávat se s našimi mladými hasiči ani s ostatní-
mi malými dětmi. Využili jsme tedy letních prázdnin, 
kdy došlo k rozvolnění těchto opatření. Na akce jsme 
pozvali nejen mladé hasiče, ale i nejmenší Číměřáčky. 
Všechny tři výlety se konaly bez maminek a rodinných 
příslušníků. Pro některé to byly dokonce první samo-
statné výpravy. 

Děti byly hodné, výlety jsme si všichni užívali. Je moc 
hezké vidět malé prcky, jak si povídají, jak se smějí, 
jak si předávají zkušenosti nebo si navzájem ukazují 
a ochutnávají své svačinky. Velice nás těšilo, že se děti 
společně radovaly a ptaly se na další aktivity.

Ač se to možná nezdá, takováto setkávání malých dětí 
jsou velice důležitá nejen pro ně samotné, ale také pro 
Číměř jako takovou. Již nyní se totiž v nich budují kama-
rádské a přátelské vztahy a vztahy k obci samotné. Již 
nyní se formuje, jak bude naše obec vypadat za dalších 
15-20 let, jaké v ní budou vztahy, jak se k sobě v tu dobu 
téměř dospělí Číměřáci budou chovat. Děti, které se ne-

setkávají, nedruží, tráví svůj volný čas doma (většinou 
u PC), tak zřejmě v budoucnu nebudou ti, kteří obec 
povedou v jejím rozvoji, v její vzájemné pospolitosti. 
Já osobně mám radost a nechává mě budoucnost obce 
klidnou, věřím, že tyto děti se o ni jistě dobře postarají. 

Kurz přežití jsme absolvovali 24. července. Čekal nás 
celý den strávený v lese, starší tam i přenocovali. Dětem 
se důkladně věnovali bývalí policisté pánové Eduard 
Krainer a Vladimír Stejskal. 

Ráno jsme si dali sraz u obecního úřadu. Starší děti 
šly s pány pěšky, my s mladšími pak jeli hasičským au-
tem k bývalému Jirkasovu mlýnu (samotná jízda hasič-
ským autem byla pro některé zážitkem). Zázemí jsme 
měli ve stodůlce na louce, kterou nám zapůjčil majitel 
pan Michal Uhlíř. 

Teď už víme, jak si postavit přístřešek, rozdělat oheň, 
jak se zachovat v přírodě, když se ztratíme a mnoho 
dalšího. Naši malí Číměřáčci neplakali, nefňukali, ne-
tesknili po maminkách, naopak pomáhali si, nasloucha-
li, hráli si, povídali si, zkrátka drželi pospolu. Celý den 

Stalo se...
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nám utekl jako voda. Byli jsme špinaví, poštípání, popá-
lení od kopřiv, ale velmi spokojení. 

A je nutné všechny pochválit, vytvořila se tam dobrá 
parta.

Plavbu po Dalešické přehradě jsme naplánovali na  
3. srpna, ale zhatil nám ji celodenní vytrvalý déšť. Ná-
hradní termín 5. srpna nám však už vyšel. Hasičskými 
auty jsme přijeli na lodní zastávku do Kramolína, kde 
jsme se nalodili. Pánové Pavel Kaboněk, Karel Šťáva 
a Dušan Murín st. je poté převezli do Hartvíkovic, kde 
jsme vystupovali.

Plavba trvala 1,5 hodiny. Většina dětí plula lodí na Da-
lešické přehradě poprvé. Bylo to pro ně jedno velké dob-
rodružství. Část byla v podpalubí, část nahoře na palu-
bě a postupně se různě střídaly. Od maminek měly opět 
nachystané výborné svačinky a pitíčka. 

Vystoupili jsme tedy na lodní zastávce Hartvíkovice, 
odtud jsme šli pěšky do kempu na Hartvíkovické pláži, 
kde jsme dětem koupili jídlo, pití a ledňáčky. Společně 
jsme poobědvali, poté si děti šly hrát. Starší si zahrá-
ly minigolf, mladší se pak vyřádily na prolézačkách, 
na pískovišti apod. Jelikož se blížil čas, kdy jsme ma-
minkách slíbili termín příjezdu, museli jsme děti začít 
lákat domů, moc se jim nechtělo, ale nakonec jsme spo-

lečně vyšlápli kopec do Hartvíkovic, kde na nás čekala 
připravená vozidla.

Dětem se výlet líbil, říkaly, že příště na loď vezmou 
i své rodiče. Pokud se jim to nepodařilo letos, tak snad 
to vyjde příští léto.

 
Exkurze do Rolnické společnosti v Lesonicích byla 

naším posledním letním výletem. Prováděla nás paní 
Jaroslava Murínová, která zde pracuje. Dětem ukáza-
la kravičky, telátka, bioplynovou stanici, velké stroje  
(ty se nejvíce samozřejmě líbily chlapcům) i administ-
rativu. 

Když jsme si prošli provoz společnosti, paní Murínová 
nás usadila v zasedací místnosti, kde pro nás měla ještě 
spoustu zajímavých informací. Děti také ochutnaly le-
dovou kávu a upečenou bábovku. Před samotným od-
jezdem jsme nakoukli do výrobny mléčných produktů 
a dostali jsme na ochutnání mléčný dezert Míša. Domů 
jsme se vrátili velmi spokojeni.

Moc si vážíme důvěry, kterou nám maminky daly, 
když nám svěřily svá děťátka. V příštím roce bychom 
chtěli opět nějaký společný výlet podniknout. Už teď se 
těšíme.

Lenka Hůlková

Stalo se...
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125 000 EPP bodů = 50.000 Kč 
= vybavení pro zásahovou jednotku SDH

Vzpomínáte na loňský rok, kdy jsme měli zapnutou 
„eppku“ Nadace ČEZ – Pomáhej pohybem? Společně 
jsme tehdy sportovali, možná někdy sotva popadali 
dech, propotili několik triček a třeba i stěží pletli no-
hama – ale mělo to smysl! Každým metrem, jež jsme 
zdolali, jsme totiž sbírali body, které Nadace ČEZ nyní 

proměnila v ochranné pomůcky pro naši jednotku Sbo-
ru dobrovolných hasičů. 

Tato společná aktivita tedy pomohla celé naší obci. 
A do puntíku se díky tomu potvrdilo i heslo akce: „Spo-
lečná energie z nás dělá dobré sousedy.“ Děkujeme!

Lenka Hůlková

Včera neděla byla, včera byl krásný čas... 
S touto a s dalšími písničkami přijela 12. září za naši-
mi seniory paní Pavlína Filipovská. A nejen zpívala, ale 
také povídala, byla velmi milá a vtipná, zavzpomínala 
na své dětství, na rodiče, kolegy a kolegyně. 

Věřím, že si senioři přítomnost paní Pavlíny užili a že 
díky ní třeba na chvíli zapomněli na každodenní staros-
ti. 
Rádi bychom u podobných aktivit zůstali, pokud máte 
tip na osobnost, kterou bycho)m u nás mohli uvítat, či 
program, jenž by vás potěšil, budeme rádi za inspiraci.

Lenka Hůlková
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Číměřáci si ve státní svátek 
zkrášlili svoji obec

Už dříve jsme vás informovali, že jsme získali dota-
ci na výsadbu 37 okrasných stromů pro zvelebení 
naší obce. Čas výsadby se bohužel potkal s obdobím 
pandemie a s potřebou dodržovat vládní nařízení. A tak 
jsme výsadbu rozdělili do tří fází s omezeným počtem 
účastníků.

První etapa začala v 9 hod v areálu ZD, kde si naši sta-
vebníci vysadili podél silnice šest javorů a vedle stano-
viště pro kontejnery na tříděný odpad pět bříz. V 10 hod 

nejmladší Číměřáčci se svými rodiči zkrášlili polní ces-
tu pod Štveráčkovými šestnácti břízami a jedním du-
bem. V 11 hod. starší děti zasadily v areálu u travnatého 
hřiště ještě tři muchovníky, jednu břízu a pět jeřábů.

Poslední říjnový týden nebylo zrovna přívětivé počasí, 
ale 28. října - ve státní svátek a v den, kdy se u nás konala 
tato brigáda – svítilo sluníčko hned od rána! Určitě je to 
dobré znamení, že se stromům v naší vsi bude dobře da-
řit, stejně tak jako občanům při společné práci a zábavě. 

Už teď máme 
na akci pěkné ohlasy 
a těšíme se na příz-
nivější dobu, kdy se 
budeme moci schá-
zet ve větším počtu, 
posedíme a připije-
me si, aby nám stro-
my a děti v naší obci 
pěkně rostly. Časem 
se nám jistě odvděčí. 
Stromy příjemným 
stínem, který budou 
vrhat jejich koruny. 
A děti? Třeba tím, 
že budou následovat 
naše činy. 

Lenka Hůlková
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Naše děvčata se zapojila 
do prodeje vlčích máků

Symbolem památky válečných veteránů a obětí válek je 
vlčí mák. 11. listopadu 1918 skončila první světová vál-

ka a od té doby jej lidé v den tohoto výročí nosí, aby si 
připomněli a uctili oběti onoho konfliktu (v němž padlo 

i 200 tisíc Čechů), ale i všech dalších válek. 
Letos jsme chtěli přispět válečným veteránům 

i my v Číměři. 
Naše slečny Lucinka, Terezka a Kristýnka na-

vštěvovaly domácnosti a nabízely ke koupi za 30 Kč 
právě vlčí máky. Někdo si koupil jeden, někdo více, 
někdo přispěl vyšší částkou. Výtěžek jsme v zape-
četěné kasičce poslali do společnosti Post Bellum 
na projekt Paměť národa. 

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili, a také našim 
dívkám, že byly součástí tohoto nádherného celo-
světového projektu. 

Lenka Hůlková

V Číměři máme nové kamarády
Náš nádherný betlém jsme letos zapůjčili na výstavu 
betlémů do Zámku v Třebiči. Poprosili jsme tedy Jakuba 
Kašpara, zda by nám pro zpestření zimního času nevy-
řezal dva velké sněhuláky, a to mamku a taťku. Jakub 
rád souhlasil. 

Nějaký čas jsme hledali po lesích vhodný strom, ale 
všechny byly pro tento účel malé. Na ten správný jsme 
narazili až v sousedním katastru, konkrétně v lese pana 
Jaroslava Doležala ze Střížova, ten nám povolil, že si 
strom můžeme pokácet a potřebnou hmotu si zdarma 
vzít. Kácení a manipulace se ujali pan Karel Šťáva a pan 
Pavel Kaboněk. 

Sněhuláci dali Jakubovi kvůli své mohutnosti pořád-
nou práci. Jsou totiž vyrobeni z jednoho velkého kusu. 
Jakub sněhuláky i sněhové koule pro nás vyrobil spon-
zorsky, nenechal si zaplatit materiál, benzín do motoro-
vé pily ani nic dalšího. 

Aby sněhulákům nebyla zima, mají upletené nádher-
né čepice a šály. Taťkovi je uštrikovala paní Alena Lání-
ková a mamce paní Jana Nevoralová. Oběma moc děku-
jeme, věnovaly pečlivé práci pořádný kus času, důležité 
bylo trefit velikost, aby čepice pěkně seděly. O bezpeč-
nost se postaral pan Josef Lavický, který vyrobil z ving-
lů ukotvení pro samotné sněhuláky, aby nedošlo k jejich 
pádu. Sami můžete posoudit, jak se sněhuláci Jakubovi, 
paní Láníkové, paní Nevoralové a panu Josefu Lavické-
mu povedli. Ještě jednou jim tímto děkujeme. Myslím, že 
je potěší, když uslyší pochvalu i od vás.

Věřím, že máme v obci další kamarády, kteří nám při-
nášejí radost, a to i díky tomu, že je v nich dobrá energie 
našich obyvatel.

Lenka Hůlková
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Z činnosti Místní skupiny 
ČČK v Číměři

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s činností místní skupiny ČČK Číměř.

Společně s obcí a místní skupinou Dobrovolných hasi-
čů, se snažíme o oživení činnosti a života v naší vesnici. 
V lednu 2020 se uskutečnila Valná hromada MS ČČK, 
na které jsme zhodnotili práci za uplynulý rok. Naše 
řady rozšířila nová členka, slečna Lenka Topilová. Při-
jetí nových členů je příslib do budoucnosti pro činnost 
naší MS ČČK.

V únoru jsme pořádali společně s Dobrovolnými hasi-
či Masopustní průvod. Výtěžek z této akce byl věnován 
mladým hasičům na jejich činnost.  

Počátek roku se vyvíjel velice dobře, co se ale odehrá-
lo v dalších měsících, překvapilo a zaskočilo nás všech-

 Fotbalové utkání svobodní versus ženatí

Třetí místo obsadila naše Lucinka KrátkáKrásná sluníčka od našich dětí
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Novomanželé Pukličtí

ny. Onemocnění COVID – 19 způsobilo mnoho omezení 
a nařízení, zastavilo chod naší republiky na dalších pár 
měsíců, tím i činnost naší skupiny. Nemohli jsme pořá-
dat Čarodějnický průvod, a také již tradiční pouť. Při-
neslo však i něco pozitivního – ukázalo se dobro v nás, 
solidarita, ochota spojit své síly a pomoci druhým – a to 
nejen šitím roušek…

Po tomto, ne zrovna lehkém čase, přišlo malé 
uvolnění. 8. 8. 2020 jsme doprovázeli, při vstupu 
do stavu manželského, Evu Kahovcovou a Dani-
ela Lučného. Jejich svatba se konala za slunného 
počasí, v pěkném prostranství u kapličky.  Od-
dávala je paní starostka Lenka Hůlková. Na je-
jich společné cestě životem jim přejeme všechno 
nejlepší, hodně štěstí a splnění všech jejich přá-
ní. 

22. 8. 2020 se rozhodli vstoupit do manželství 
Renata Nevoralová a Vladimír Puklický. Brá-
nou, kterou jsme jim drželi, se rozhodli projít 
do společného života a my jim přejeme, aby byl 
šťastný, veselý a plný lásky, jako jejich první den 
manželský.

Navzdory všem událostem, které nás tento rok dopro-
vázely, jsme mohli dětem i ostatním spoluobčanům, uspo-

řádat Rozloučení s prázdninami, které se konalo 
29. 8. 2020. Zúčastnilo se 43 dětí společně se svými 
rodiči a blízkými. Po splnění všech úkolů, čekaly 
na děti drobné dárečky. Nechybělo ani tradiční fot-
balové utkání mezi svobodnými a ženatými, které 
nás všechny velmi pobavilo.

Září bývá ozdobeno všemi barvami podzimu, 
v tomto měsíci se 19. 9. 2020 rozhodli spojit své 
životy v manželství, za doprovodu členů MS ČČK 
i ostatních občanů naší vesničky, Sabina Nevo-
ralová a Jakub Voneš. Na společné cestě životem 
jim přejeme šťastné, spokojené chvíle, plné lásky 
a pochopení.

Svou účastí na běhu HAPPY RUN, které se kona-
lo ve Valči 5. 9. 2020, jsme podpořili sbírku pro malého 
Davídka.

V této nelehké době jsme se také rozhodli přispět 
do sbírky třebíčské nemocnice, na zakoupení přístroje 
k léčbě pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID- 19, 
částkou 2. 000 Kč. 

V příštím roce 2021, pokud to okolnosti dovolí, nás 
čeká pořádání tradiční poutě. Proto Vás všechny 
srdečně zveme, přijďte si s námi společně užít 
tradiční pouť.

Na sobotní zábavě nám zahraje skupina La-
zaret. Stárky po vsi doprovodí kapela Horanka. 
V neděli od 16 hodin nám k poslechu a k tanci za-
hraje skupina  Los-Valos.

Na závěr bych Vám všem ráda popřála do no-
vého roku pevné zdraví a klidné prožití svátků 
vánočních v kruhu rodiny.

Za Místní skupinu ČČK

Novomanželé Luční

Novomanželé Vonešovi

Stalo se...

Marie Topilová 
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Oddíl stolního tenisu Číměř 
Hrajeme již čtvrtou sezonu s jed-
ním týmem regionální přebor 
druhé třídy ve složení: Michal 
Nevoral ml., Lukáš Pavlík, Du-
šan Murín, David Pavlík, Dušan 
Murín st., Vojtěch Česnek, Petro 
Rachmatullin, Mykola Dubogry-
zov.

V tomto složení jsme ukončili 
ročník v roce 2020 na pěkném  
7. místě.

Letošní ročník se z důvodu CO-
VID-19 zatím nerozběhl, proto 

není vzhledem k momentální situaci ani 
možnost každý čtvrtek od 18 hodin tré-
novat.  

Letošní rok se tradiční Vánoční turnaj 
neuskuteční.

Chtěl bych poděkovat zastupitelům obce 
za podporu stolního tenisu v Číměři.

Všem v této době hlavně přeji pevné 
zdraví a šťastný nový rok 2021!

Dušan Murín ml.

Srážkově nadprůměrný rok 2020
Prosinec 2019 byl teplý. 
 10. 12. napadlo trochu sněhu, mráz - 4°C,  
 sníh ale roztál přes den + 4°C – 7°C. 
 21. 12. – 22. 12. napršelo 27 mm  
 a až do konce roku stále teplo.
Leden 2020 – byl teplý a mlhavý ráno do + 5°C, 
 přes den + 2°C – +4°C, ke konci měsíce ráno  
 + 6°C, odpoledne + 10°C.
Únor 2020 – teplo ráno + 4 °C - + 6 °C, přes den  
 + 11°C - + 12 °C, 10. února na některých  
 místech v republice naměřený rekord + 10°  
 C – +18 °C. Foukal velký vítr.
Březen 2020 – celý měsíc jarní počasí. Foukal velký  
 vítr, do konce měsíce až + 20 °C. 
Duben 2019 – pořád teplo + 20°C – + 22°C. 
 12. 4. byla první bouřka Velikonoce
 12. 4. – 5 mm  29. 4. – 10 mm
 18. 4. – 12 mm 30. 4. – 9 mm
   Celkem: 36 mm
Květen 2020
   10. 5. – 5 mm  23. 5. – 27 mm
 13. 5. – 10 mm 24. 5. – 5 mm
 15. 5. – 7 mm  Celkem: 54 mm 
Červen 2020  
 2. 6. – 6 mm 19. 6. – 16 mm
 5. 6. – 9 mm 20. 6. – 21. 6. - 17 mm
 6. 6. – 19 mm 22. 6. – 8 mm
 7. 6. – 19 mm 24. 6. – 4 mm
 10. 6. – 19 mm  29. 6. – 13 mm
 18. 6. – 22 mm Celkem: 152 mm

Červenec 2020  
 10. 7. do rána 25 mm 21. 7. – 7 mm
 11. 7. – 13 mm 25. 7. – 10 mm
 18. 7. – 12 mm 26.7. – 9 mm
   Celkem: 76 mm
Srpen 2020 
 3. 8. – 56 mm  18. 8. – 7 mm
 4. 8. – 20 mm  29. 8. – 4 mm
 13. 8. – 15 mm 30. 8. – 8 mm
 15. 8. – 4 mm                 Celkem: 114 mm
Září 2020  1. 9. – 28 mm  26. 9. – 17 mm
 6. 9. – 13 mm                27. 9. – 10 mm
 24. 9. – 9 mm                 Celkem: 77 mm
Říjen 2020
 12. – 13. 10. - 20 mm 16. 10. – 10 mm
 13. – 14. 10. - 18 mm 27. – 31. 10.  – 20 mm
   Celkem: 68 mm
Listopad 2020
 1. 11. – 3 mm         5. 11. – 5 mm 
 4. 11. – 10 mm           Celkem: 18 mm

Za celý rok 2020 napršelo 595 mm.
Meziroční srovnání dešťových srážek v obci Číměř:
2020 – 595 mm
2019 - 371 mm
2018 – 329 mm
2017 – 365 mm
2016 – 325 mm

2015 – 349 mm
2014 – 504 mm
2013 – 419 mm
2012 – 210 mm

Měření srážek prováděla paní Alena Láníková.

Stalo se...
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Knihovna
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Knihovna
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Knihy kolem nás
Na začátku roku, jsme vás 
oslovili s nápadem, aby jste 
nám po celý rok posílali fo-
tografie ze svého okolí, svých 
cest a dovolených, kde bu-
dou hlavním tématem knihy. 
Mohlo se jednat o knihobud-
ku, o fotografii vás, jak si 
čtete knížku na zajímavém 
místě, nějakou raritu či za-
jímavost, která má přímou 
souvislost s knihami. Obdr-
želi jsme fotografie z různých 
koutů nejen České republiky, 
ale dokonce až z dalekého 
Skotska. Výstava obdržených 
fotografií je opět přístupná 
ke zhlédnutí v naší knihovně. 

Večerníček slavil 55 let!!!
Kdo z nás by neznal postavičku, která nám každý večer přeje dob-
rý večer a dobrou noc? Ano je to Večerníček. Ten v letošním 
roce slavil již 55 let. K příležitosti jeho narozenin, jsme 
v lednu vyhlásili akci „VEČERNÍČEK SLAVÍ 55 LET!!“. 
Jedním z úkolů bylo namalovat oblíbenou postavič-
ku Večerníčkových pohádek. Z množství obráz-
ků, které se nám v knihovně sešly bylo zřej-
mé, že děti pohádky znají 
velmi dobře. Na naší výstavce 
byste našli motýla Emanuela 
s jeho Makovou panenkou, 
dále vílu Amálku, nesmí chy-
bět Krteček, Pat a Mat, Rá-
kosníček, Rumcajs, Křemílek 
a Vochomůrka, Pejsek a Ko-
čička. Dalším úkolem bylo po-
skládat Večerníčkovou čepici 
a namalovat na ní postavičku 
z pohádek. Děti donesly čepi-
ce velké i malé a všechny byly 
krásně pomalované. Je hezké, 
že má Večerníček stále velké 
množství kamarádů, kteří 
na něj večer čekají a přenesou 
se s ním do pohádkové říše.

Knihovna
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Darujte knihu KRTKOVI
Také darování knihy slaví svůj svátek. Konkrétně  
14. února je Mezinárodní den darování knih. Opět jsme 
se připojili k této akci a po loňském darování knih 
do Azylového domu, jsme le-
tos chtěli udělat radost dětem 
v nemocnici. Především díky 
vám, jsme mohli předat Na-
dačnímu fondu Krtek, který 
pomáhá dětem s nádorovými 
onemocněními, celkem 44 kní-
žek. Darovali jste různá lepo-
rela, pohádkové knížky plné 

krásných obrázků a příběhů. Samozřejmě Nechyběly 
dobrodružné knihy pro starší děti. Věříme, že knížky 
vykouzlí na tváři dětí úsměv a potěší je.

Škola naruby
Můžou být známkovaní dospělí? Ano, můžou. V březnu jsme 
rozdali dětem Čtenářské deníčky pro děti a rodiče, což je 
taková „ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA“. Vydavatelem je Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Český Těšín a tématem je „Škola naruby 
– celé Česko čte dětem“. Hlavním smyslem je přivést ro-
diče ke společnému čtení s dětmi. Do deníčků děti samy 
zapisují, kdo jim četl, jak dlouho a známkou, jako ve škole 
ohodnotí, jak dospělému čtení šlo. Také můžou namalo-
vat obrázek ze čtené knihy či příběhu. Některé děti bě-
hem roku zaplnily celý deníček a dostaly nový, aby moh-
ly pokračovat v hodnocení. 

Noc s Andersenem
V letošním roce jsme se opět 
chtěli zapojit do pohádkového 
nocování, které pořádá Klub 
dětských knihoven SKIP ČR. 
Na pátek 3. dubna bylo pláno-
váno nocování ve společen-
ském centru, kde by děti čekalo 
povídání o Hansi Christianu 
Andersonovi, různé tvoření, 
společenské hry a pohádka 
na dobrou noc. Plánované 
nám však překazila pandemie. 
Nicméně my se nevzdáváme 
a o nocování děti určitě ne-
přijdou. Odložili jsme ho o rok 
a věřím, že na jaře příštího 
roku vše uskutečníme.

Knihovna

Čtenářský deníček Terezky a Kamilky Mácových
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Sto let naší vlajky
Měsíc březen, konkrétně 30. březen byl vý-
znamným dnem pro naši vlajku. Přesně 
30.března 1920 byla uzákoněna podoba vlaj-
ky Československé republiky a v letošním 
roce oslavila krásné kulaté výročí 100 let. 
Oslovili jsme vás s výzvou, abyste vyhledali 
různé podoby vlajek, tak jak byly navrhová-
ny v minulosti a sami se pokusili namalovat 
svou představu vlajky, která by vyjadřovala 
ducha první republiky.

Sněhuláci v číměřské knihovně
V loňském roce byla knihovna v adventním čase vyzdo-
bena vánočními kapříky, letos byla výstava zaměřená 
na sněhuláky. Tvořili jste je mnoha technikami a z roz-
manitých materiálů. Těší nás výrobky ze dřeva, papíru, 
z příze, látek. Máme sněhuláky různých velikostí a kaž-
dý je do zimy vyzbrojen kloboukem, čepicí či klasickým 
hrncem. Společného mají všichni sněhuláci jedno – přá-
telský úsměv. Výstava byla zahájena první adventní ne-

děli 29.11.2020 a zhlédnout ji můžete během otevírací 
doby knihovny. Každý tvůrce dostal za svůj výrobek 
sladkou odměnu v podobě umělecky nazdobeného per-
níčkového sněhuláčka. Nejoriginálnějším výrobkem byl 
vybrán, paní starostkou a paní místostarostkou, sně-
hulák vytvořený Natálkou Novotnou. Natálka obdržela 
drobnou sladkou odměnu.

Knihovna
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Novinky v knihovně
Po celý rok jsme se snažili rozšířit knihovní fond o nové 
tituly pro velké i malé čtenáře. Řady autorů, které vám 
nabízíme, obohatila česká spisovatelka Simona Monyo-
vá se svými tituly, 
např. Tchyně a uzený, 
Otcomilky, Jednou 
nohou v blázinci, Hra 
svalů a další. Také 
si do naší knihovny 
našla cestu sloven-
ská spisovatelka Jana 
Benková a její dílo 
Slunečnice. Mezi čí-
měřskými čtenářka-
mi je velmi oblíbená 
Radka Třeštíková 
a proto nesmí chybět 
její nejnovější kni-
ha Foukneš do pěny. 
Dílo Malý pražský 
erotikon doplnil na-
bídku opět od čes-
kého autora Patrika 
Hartla. Samozřejmě 
jsme nezapomněli ani 
na nejmenší čtenáře, kteří můžou zažívat nejrůznější 
dobrodružství při čtení příběhů pavoučků Fuka a Puka 
či s lesním detektivem lišákem Ferinou. Pro starší děti 
je k vypůjčení knížka o partě, která si říká Správná pět-
ka, či zfilmované dílo Doktor Proktor a prdící prášek. 
V neposlední řadě, byla doplněna série Deníku malého 
poseroutky, která je mezi dětmi žádaná a někteří nevá-
hají a čtou patálie Grega stále dokola. 

V knihovně je možné si zapůjčit nejen beletrii a dět-
ské knížky, ale také vám nabízíme naučnou literaturu. 
V letošním roce jsme zakoupili obrazovou publikaci 
od Jana Šibíka, která obsahuje reportážní fotografie au-

tora zachycující události roku 1989 – pád Berlínské zdi, 
revoluce v Rumunsku a samozřejmě revoluci v Česko-
slovensku. 

Někteří čtenáři dávají před knihami přednost časo-
pisům, proto jsme v letošním roce nově začali odebí-
rat týdeník Vlasta a měsíčník Receptář. V červnu jsme 
s paní Nevoralovou vyrazili za milými knihovnicemi 
do Třebíčské knihovny a dovezli nové knihy z výměn-
ného fondu.

Veškeré knižní tituly z knihovního fondu naleznete 
na internetových stránkách knihovny v online katalo-
gu, nebo vám při osobní návštěvě knihovny velice ráda 
pomůžu s výběrem. Těším se na setkání s vámi v běžné 
výpůjční době, tj. každý čtvrtek od 16.00 – 18.00 hodin, 
nebo po domluvě kdykoliv.

Vážení spoluobčané a čtenáři, dovolte mi, abych vám za knihovnu Číměř popřála kouzelné Vánoce, 
strávené v klidu a pohodě s vašimi nejbližšími a v příštím roce především mnoho zdraví, štěstí, osob-
ních úspěchů a čtenářských zážitků . Těším se na setkávání s vámi v roce 2021 .

Vaše knihovnice  
Michaela Láníková

Knihovna
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Rybník Válov
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Rybník Válov se po 40 letech 
dočkal zásadnější opravy

Údolí Válov prochází postupnou revitalizací. Nejdříve 
jsme začali pomocí ovcí s obnovou pastvin, poté násle-
dovala rozsáhlá akce „Rekultivace staré skládky pod 
Číměří“, podél cesty do Válova naši nejmladší Číměřáčci 
s rodiči vysadili 10 lip srdčitých a v loňském roce jsme 
v údolí vybudovali mokřady. 

Výstavba rybníku a jeho postupná dosavadní rekon-
strukce probíhaly vždy formou brigád obyvatel obce. 

Z dobových fotografií je patrné, za jakých podmínek 
naši rodiče a prarodiče pracovali a s jakou technikou si 
tehdy museli vystačit. V dnešní době je takováto akce 
svépomocí pro nás nepředstavitelná. Všem, kteří tehdy 
svůj čas věnovali této bohulibé činnosti, patří i po tolika 
letech obdiv a velké poděkování.

I na nás v letošním roce čekala revitalizace rybníka 
Válov. Zpracovali jsme projekt a podali jsme na minis-
terstvo zemědělství žádost o dotaci. Jednalo se o zakáz-
ku malého rozsahu. Poptali jsme celkem šest společnos-
tí, nejvýhodnější nabídka byla od společnosti KAVYL, 

spol. s r.o. 
Účelem celého projektu byla oprava bezpečnostního 

přelivu, výměna nátokového objektu, přívodního i od-
padového potrubí od požeráku, nové dluže do požerá-
ku, opravy na odpadním žlabu a opevnění břehů. Cílem 
bylo zvýšení akumulačních a retenčních schopností 
krajiny, zachycení splavenin z okolních pozemků, sníže-
ní a zpomalení povrchového odtoku a infiltrace těchto 

vod. Realizací projektu došlo také ke zvýšené funkci re-
tenční a krajinotvorné.

Stavební společnost Kavyl zahájila akci 12. února. 
Zima byla mírná, tudíž práce mohly probíhat nepřetr-
žitě, a to včetně betonáže. Činnost nezastavila ani ne-
příznivá pandemická situace, která propukla koncem 
března. Pracovníci byli zdraví, ve společnosti se vir ne-
šířil. Práce probíhaly podle původního harmonogramu, 
nedošlo k jejich přerušení ani k celkovému posunu. Ho-
tové dílo bylo předáno k 30. 4. 2020.

I nadále nám počasí přálo, bylo totiž hodně deštivo. 

Budování velké hráze, květen 1978

Oprava rybníka ve Válově, 1979

Hráz brouzdaliště, květen 1978

Úprava hráze, 1979

Rybník Válov
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S pracovníkem MěÚ Třebíč (odbor životního prostředí) 
panem Novákem jsme se dohodli, že nebudeme čekat 
na kolaudaci stavby (byla oddálena – zaměstnanci měli 
zákaz vyjíždět do terénu) a spustíme dluže v požeráku 
a začneme napouštět rybník, protože v deštivém období 
voda rybníkem volně protékala, což byla škoda.

Samotná kolaudace stavby proběhla ve čtvrtek 2. čer-
vence 2020. I tato akce dopadla dobře, rybník jsme zko-
laudovali „na první dobrou“, bez jediné připomínky, bez 
jediného chybějícího dokladu.

Nově opravený rybník letos prochází zatěžkávací 
zkouškou, za což jsme moc rádi. Vody v rybníce je mno-

ho, stále přetéká. I v tomto období se ukazuje, jak bylo 
moudré vybudování mokřad. Díky nim a také dalším 
dvěma malým záchytným bodům do rybníka přitéká 
pouze voda, bez větších sedimentů a dalších nečistot.

U rybníka máme vybudovaný nádherný dřevěný al-
tán. A nejen altán, ale i rybník a celé údolí bedlivě stráží 
vodník Bedřich.

A jelikož jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci na opra-
vu komunikace do Válova, opravíme v příštím roce  ces-
tu od křížku ke hrázi. Tím dokončíme celou revitalizaci 
kouzelné krajiny, kterou u nás máme téměř „za humny“. 

Ať se vám všem ve Válově líbí! Lh

Rybník Válov
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Nabídky od firem, které  
se zúčastnily výběrového řízení:

Kavyl, spol. s r.o.  2.359.857 Kč

Agromeli spol. s r.o.  3.395.803 Kč

Miloš Ryšavý,   2.418.895 Kč
stavební a obchodní firma, s.r.o.   
  
HAVRAS s.r.o.   2.528.320 Kč

AQUEKO, spol. s r.o.  2.542.694 Kč

VHST s.r.o.   2.634.277 Kč

Revitalizace rybníka Válov,  
k.ú. Číměř nad Jihlavou

Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím 
Ministerstva zemědělství, program 129 293 „Podpora opatření 

na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.“

Investor: Obec Číměř
Výše dotace: 1 887 000 Kč
Spoluúčast: 472 857 Kč
Realizace: Kavyl, spol. s r.o.
Doba realizace: 2020

Rybník Válov
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Na opravě rybníka Válov bylo spotřebováno:

87,8 m3 
betonu

148,2 m3 
lomového kamene 

Plocha nádrže při hladině Mz: 0,40 ha 

Objem vody při hladině Mz: 4 150,m3

Objem vody při hladině Mmax: 6 050,m3

Mz - hladina stálého nadržení

Rybník Válov
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SDH ČÍMĚŘ

SDH  Číměř
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SDH  Číměř
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Rok 2020 s dětmi u SDH Číměř
Do nového roku jsme jako obvykle vstoupili výroční 
valnou hromadou, která se konala 4. ledna. Poté jsme 
stihli ještě dvě akce – nejprve jsme se 15. února podí-
leli na masopustu, jen o týden později jsme soutěžili 
v Moravských Budějovicích ve štafetě dvojic. Naše star-
ší družstvo tam skončilo s časem 43:44 
na velmi pěkném sedmém místě ze 17 
týmů. Mladší tým se utkal s dalšími pěti 
celky a vedl si také velmi dobře – díky času 
52:51 stanul na bronzové příčce.

Pak už ale zaúřadoval koronavirus a řada 
akcí se zrušila. Společně jsme se ukázali až 
5. září, kdy jsme ve Valči startovali na tra-
dičním charitativním běhu Happy Run.

Tento rok se s námi bohužel rozloučili 
Kristýna Slabá a Jakub Pavlík, protože oba 
už dosáhli patnácti let. V týmu tak zbývá už 
jen osm dětí – a kvůli pracovnímu vytížení 
odcházím i já coby vedoucí. Pevně věřím, 
že na mé místo brzy přijde některý z členů 
SDH či některý z rodičů dětí, které v týmu 

zůstávají. Těm bych moc chtěla popřát hodně štěstí 
do budoucna, aby se jim dařilo nejen v hasičském spor-
tu, ale i ve škole a v životě, aby vždy měly plno kamará-
dů, kteří jim pokaždé budou rádi pomáhat a stát při nich 
a aby na vše vždy hleděly s optimismem a veselou myslí. 

Soutěž v Moravských Budějovicích

Masopust

SDH  Číměř
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Happy Run

Návstěva hasičského 
záchranného sboru 
v Třebíči 2. března  

Tak jako tomu vždy 
bývalo v hasičském 
sportu. Budou mi moc 
chybět a na léta, kte-
rá jsem s nimi i jejich 
předchůdci v mla-
dém hasiči strávila, 
budu vždy velice ráda 
vzpomínat.

Táňa Slabá

SDH  Číměř
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SDH Číměř
Dovolte mi Vás pozdravit s blížícím se koncem roku. 
Rok 2020 byl pro nás velkou neznámou 
co se týče plánování a organizování akcí. 
Měly jsme s Táňou velké plány na činnost 
dětí, ale všechno bylo jinak. I jednání vý-
boru mělo výpadky kvůli epidemii. Spol-
ková činnost je omezena, práce s dětmi 
v současné době nemožná.

Leden byl jako každoročně ve znamení vý-
ročních valných hromad, a to jak sboru, tak 
okrsku. Okresní shromáždění bylo naplánováno na bře-
zen, ale konalo se až v měsíci září.

V únoru proběhl masopust a soutěž ve štafetě dvojic 
v Moravských Budějovicích.
Od března už bylo všechno pozastaveno, 
zrušeno a zkrátka jinak, než jsme si pláno-
vali.

Co zůstalo korektní a za co jsem ráda, je 
spolupráce s obcí. Pokud se jedná o práci 
s dětmi, tak doufám, že bude i nadále po-

kračovat společné plánování aktivit. 
Co mě naopak vůbec nepotěšilo, je to, že 

Táňa Slabá ukončila kvůli časové zaneprázd-
něnosti práci s dětmi jako vedoucí mládeže. Děkuji jí 
za spolupráci při vedení mladých hasičů, bylo to úžas-

né období. Viděly jsme spolu, 
jak děti rostou, jak si pomá-
hají. Společně s dětmi jsme 
absolvovali výlety, soutěže, 
brigády, výtvarné činnosti, 
procházky přírodou a spous-
tu dalších zážitků. 
V listopadu proběhl elek-
trosběr. I nadále je možné 
odkládat nepotřebná elektro-
zařízení pod přístřešek v bý-
valém areálu ZD.

Ráda bych Vám sdělila plá-
ny do budoucna, ale nevím, co 
se bude moci uskutečnit a co 
nebude možné realizovat. 
Chtěla bych – až to bude mož-
né – obnovit schůzky s dětmi. 
Budeme se učit vázat uzly, 
dozvíme se něco o požárním 
sportu, taky poznávat příro-
du a budeme tvořit.

Vám všem přeji hlavně hod-
ně zdraví, krásné svátky 
vánoční a šťastný nový rok 
2021 .

Jaroslava Murínová
starostka SDH

Školení zdravovědy mladých hasičů 7. února ve Společenském centru 

SDH  Číměř
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Návstěva hasičského záchranného sboru v Třebíči 2. března

Číštění břehů Dalešické přehrady

SDH  Číměř
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PUBLICISTIKA

Publicistika

© Depositphotos.com
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Publicistika
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18. listopadu 2020 
složilo slib 45 no-
vých krajských 
zastupitelů, byla 
zvolena nová de-
vítičlenná krajská 
rada a začala se 
psát další kapito-
la historie Kraje 
Vysočina. Šesté 
funkční období 
bude Kraj Vysoči-
na řídit, spravovat 
a rozvíjet koalice 
složená ze zástup-
ců stran Piráti, 
ODS + STO, KDU-
-ČSL, STAN + SNK-
-ED, ČSSD. 

Kraj přebíráme 
ve velice složité 
době, která nás 
denně staví před 
nové situace, jejichž řešení vyžaduje velkou dávku 
předvídavosti, rozhodnosti, odvahy i diplomacie, hlav-
ně však odpovědnosti. Bereme svou práci vážně, přistu-
pujeme k ní s respektem, a proto se budeme snažit, aby 
veškerá naše rozhodnutí byla podložena srozumitel-
nými argumenty. Tam, kde si to situace vyžádá, pove-
deme veřejnou diskuzi, chceme být platnými partnery 

městům a obcím, jsme připraveni vám, spoluobčanům 
naslouchat, budovat region takový, aby se nám v něm 
společně dobře a zdravě žilo. 

Váš hejtman  
Vítězslav Schrek
tel: 736 523 653

e-mail: schrek.v@kr-vysocina.cz

Publicistika

Příjemné prožití vánočních svátků, 

mnoho zdraví a úspěchů 

v novém roce 

Vám přejí zastupitelky 

a zastupitelé Kraje Vysočina

2021

Slovo hejtmana
Vážení spoluobčané,
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Slovo duchovního správce
Zkusme se na chvíli zastavit a zamyslet. „Zdraví nemá-
me mnoho a není to ani možné v takovém nečase. Člověk je 
více nemocen dobou než jakoukoliv nemocí známou a má 
hrozně málo obranných látek v sobě, oné vitality, která 
všechno zmáhala. Jsme vnitřně oslabeni. Nemáme vína. 
Nemáme radosti, která je základem zdraví, a nemáme ji 
od narození, zvláště naše rodina v tomhle vynikala nad 
jiné, jako by se v ní zhustil pocit, tragický pocit národa, od-
souzeného píti pouhou vodu.“ Tato slova napsal 2. ledna 
1953 básník Vladimír Vokolek v dopise svému nejstar-
šímu bratru Vlastimilovi, tiskaři a nakladateli. Vladimír 
byl – stejně jako celá umělecky založená rodina – hlu-
boce křesťansky orientován a z toho důvodu tehdejším 
režimem odsouzen k hlubokému mlčení a zapomnění. 
Zmínkou o víně a vodě naráží na evangelium, na svatbu 
v Káně Galilejské, kde Ježíš na prosbu (a výzvu) své mat-
ky Marie proměnil vodu ve víno.

Maria se obrací na svého syna ne kvůli sobě, ale kvů-
li svatebčanům: „Nemají vína.“ Vladimír Vokolek píše: 
„Nemáme radosti.“ Je pozoruhodné, jak tato bezmá-
la sedmdesát let stará slova jsou právě dnes aktuální. 

Tlak, který tehdy na všechny doléhal, byl diametrálně 
odlišný od tlaku dnešního. Ale byl to tlak, který du-
sil. Člověka i celou společnost. Na začátku ledna nikdo 
nemohl tušit, že za pár týdnů zemřou Stalin v Moskvě 
i Gottwald v Praze – jenže ono se tím stejně příliš ne-
změnilo. Netušíme dnes, jak dlouho bude nynější nároč-
ná situace trvat. Časem určitě poleví, ale zmizí příčina? 
Sotva. Právě proto potřebujeme víno radosti, naděje, 
pokoje, lásky, která vyhání strach ze srdce člověka.

Střídání ročních období dovedeme vysvětlit a dove-
deme i přes všechna vědecká vysvětlení při tomto ko-
loběhu ocenit poetickou stránku nejen zářivých barev 
podzimu, ale i těch nepříjemných mlh, a s trochou jasu 
v očích i v srdci objevit zdroj naděje. Co přijde? Konkrét-
ně to říci nedokážeme. Ale v jistotě Boží otcovské blíz-
kosti dokážeme s důvěrou hledět vpřed a bez obav krok 
za krokem smysluplně naplňovat svůj život. 

K těmto krokům na cestě životem v důvěře a radosti 
žehnám všem bez rozdílu.

P. Jindřich Zdeněk Charouz O.Praem.,  
duchovní správce

Publicistika

© Depositphotos.com
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ZPĚTNÁ VAZBA

Zpětná vazba
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Zpětná vazba

Co se mi líbí na naší obci?
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Co se mi líbí na naší obci?
V naší obci Číměř jsem strávila dětství a dospívání... 

Ačkoliv jsem zde v dospělosti nežila, často jsem do Číměře 
jezdila, a to hlavně za svými rodiči. Jsem ráda, že jsem se 
do Číměře opět natrvalo vrátila. A proč tomu tak je? Je 
toho opravdu hodně, co se mi na naší obci líbí. Ať již to je 
celková úprava obce včetně výsadby zeleně, výstavba ro-
dinných domů, revitalizace Válova nebo společenské akce 
pro všechny věkové kategorie a mnoho dalšího. Velký 
podíl na tom všem má právě naše paní starostka Lenka 
Hůlková.

Na naší paní starostce se mi líbí mnoho vlastnos-
tí. Je pracovitá, empatická, cílevědomá, zodpovědná, 

nápaditá, flexibilní. Problémy občanů řeší obratem, nic 
neodsouvá na později. Vždy je tam, kde ji lidé potřebují, 
ale je přítomna i u všech společenských či sportovních 
akcí. Vážím si na ní také toho, že jí není lhostejné zdraví 
spoluobčanů. Vždyť to byla právě ona, kdo nám, občanům 
obce, v době koronaviru zajistil ochranné pomůcky (rouš-
ky a rukavice) nebo dezinfekční prostředky. Za to vše jí 
patří můj dík.

Paní starostce přeji především hodně zdraví a radosti. 
Ať i nadále vše zvládá ke vší spokojenosti občanů a nám 
všem ať se v Číměři dobře žije.

Anna Janušková

Co se mi líbí na naší obci?
Myslím, že po 27 letech, co zde žiji a vzhledem k tomu, 

že díky své profesi jsem navštívil, dá se říci, všechny obce 
našeho okresu, mohu si dovolit zhodnotit i dění v naší 
obci. Když jsme zde koupili dům, tak byl problém i s povo-
lením na připojení elektrického sporáku, jelikož zde bylo 
nedostačující el. vedení. Za tu dobu se toho moc změnilo, 
vybudovala se zde kompletní infrastruktura (elektřina, 
plyn, voda jako poslední i kanalizace), vyspravily se míst-
ní komunikace, spousta energie vedení obce se v poslední 
době – zejména v posledních dvou volebních obdobích, 
věnovalo i životnímu prostředí a zlepšení kvality živo-
ta v obci. Každý občan to viděl sám a mohl si to v klidu 
jednou ročně oživit i v našem velmi kvalitním a esteticky 
zpracovaném obecním zpravodaji, který má již devět vy-
dání. Pro příklad jen uvedu: revitalizace skládky, revita-
lizace rybníka ve Válově, vysázení nových stromů uvnitř 
a v okolí obce, starost o veřejnou zeleň, např. vytvoření 
parčíků a doplnění mobiliáře, oprava kapličky, vykoupení 
bývalého areálu zemědělského družstva, jeho zasíťová-
ní a vytvoření stavebních míst pro mladé občany obce, 
práce s dětmi, úprava dětského hřiště a rekonstrukce 

bývalého objektu bažantnice, pravidelné akce pro seni-
ory, ocenění práce knihovnic, ocenění práce vedení obce 
na krajské i republikové úrovni, získávání mnoha dotací 
pro obnovu a rozvoj obce, což není vůbec jednoduchá věc 
– za tím je mnoho hodin práce a studia podmínek, zejmé-
na paní starostky a mnoho dalších činností, které vedení
obce připravovalo a zajišťovalo, a to vše, i když obec
nemá žádného uvolněného funkcionáře. Takže na velikost
naší obce se zde za poslední dobu udělalo skutečně moc,
mnoho větších obcí, kde je např. uvolněný starosta, se tak
nerozvíjí. Prostě žije se nám v Číměři velmi dobře.

Paní starostka je zejména dobrý a ochotný člověk, jak 
se říká „žijící a dýchající“ pro tuto obec. Je velice aktivní, 
zajímá se o problémy nejen obce, ale i občanů, a o vše, co 
může obci pomoci a zkvalitnit zde náš život. Podle mě je 
„člověkem na pravém místě“.

Milan Hamerník

Naše malebná vesnička je krásným místem pro rodinný život. Né jenom kvůli krásné přírodě a okolí, ale hlavně 
kvůli lidem co tu žijí! Tolik akcí jak pro děti tak i pro dospělé se jen tak někde nevidí. A to hlavně díky naší starostce, 
organizaci ČČK a SDH. Díky Lence máme zvelebenou a krásnou obec, ve které může naše generace stavět své baráčky 
a těšit se na další přírůstky. 

Naše starostka je pečlivá, milá, starostlivá a velice dobrá organizátorka. Jde vidět, že být starostkou ji baví a dělá to 
ráda.

Renata Puklická

Zpětná vazba
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Krásně upravená obec a okolí. Využití dotaci ku prospěchu obce. Nápadité akce pro děti, dospělé i seniory. 

Paní starostka umí propojit historii se současností s ohledem na budoucnost.

Jaroslav Čermák

Když jsme před rokem začali plánovat naši „veselku“, 
dlouho jsme se nerozmýšleli nad tím, kde bychom chtěli 
svůj vztah zpečetit. Připadalo nám naprosto přirozené si 
svoje ANO slíbit právě v Číměři, vesničce, kterou jsme si 
vybrali pro místo svého žití, kde jsme se rozhodli pro  re-
konstrukci domu po předcích a kde jsme vybudovali 
domov pro své dva syny. 

Poté, co jsme oslovili s tímto přáním naši paní starost-
ku Lenku Hůlkovou, byli jsme velmi rádi, že nás neodmí-
tla. Ba naopak. Úkolu se zhostila s elánem sobě vlastním. 
Kdo ji zná, moc dobře ví, jak si dokáže se vším poradit. 
Kromě toho nám vyšla vstříc i s dalšími souvisejícími ná-
ležitostmi. Navíc veškerá prostranství v obci byla v den 
svatby pěkně upravená (ostatně jako po celý rok). Poklo-
nu složili k vzhledu obce i svatebčané, kteří sem zavítali 
z různých koutů republiky.

Moc rádi bychom proto chtěli prostřednictvím zpra-
vodaje paní starostce poděkovat za  spoluorganizaci pro 
nás tak výjimečného dne a též jí vyjádřit slova díků za její 

krásná slova při samotném obřadu. Nejedno oko nezůsta-
lo suché… 

Za paní starostku si můžeme přát, aby tato premiéra 
měla v Číměři svoje pokračování, a  jí  samotné přejeme 
v závěru tohoto jinak poměrně komplikovaného roku 
především hodně zdraví, radosti a energie. Přání připo-
jujeme též všem jejím blízkým, jakož i našim číměřským 
spoluobčanům.

Eva a Daniel Luční 

Co se mi líbí na obci?

Vždycky se mne líbilo, když v obci občané drželi po-
spolu. Samozřejmě každý může mít odlišné názory a ne 
vždy se všichni shodnou na 100 %. O to víc si vážím, když 
pak je potřeba společné pomoci a občané obce drží spolu 
a pomáhají... Stejně tak je moc důležité, když se utvářejí 
v obci generační party - určitě chápete co tím myslím 
a v Číměři „mladí zatím neženatí“ jsou parta jak se patří 
a určitě je více než správné, že i v areálu bývalého druž-
stva bylo umožněno právě těmto lidem postavit si své 
domy, kde si vytvoří domov a jednou budou patřit mezi 
starousedlíky. Stejně tak je moc hezké, když malí Čímě-
řáci - vedení jako hasiči - spolu tráví hodně volného času. 
Nejde jen o klasické tréninky na hřišti a následné závody. 
Obec pro ně připravuje spoustu aktivit a výletů, které 
kolektiv sbližuje a posiluje. V neposlední řadě nesmím 
zapomenout ani na akce pořádané pro nejstarší občany… 
každý si v Číměři přijde na své a díky stále novým 
 
 

 a novým dotacím a akcím, které jsou zásluhou především 
paní starostky nám žití v Číměři kde kdo závidí.

Na paní Hůlkové se mi líbí spousta věcí. (mám vlastní 
zkušenost, když moje maminka několik let byla ve funkci 
starostky... a je to strašně nevděčná činnost... protože 
ať uděláte cokoli nikdy se nemůžete zavděčit všem...) 
a u naší paní starostky musím říct, že je to žena na pra-
vém místě. Rozhodně ji dění v obci není cizí a dovolím si 
říct, že dělá spoustu věcí nad rámec - ne každá obec má 
tolik dotací... a to je o tom přístupu. Jsem ráda, že Číměř 
díky paní starostce vzkvétá, a i na samotné občany je 
milá a velice pozitivní. Ještě jsem ji snad nikdy nepotkala 
aniž by nerozdávala úsměv... Děti ji milují a my můžeme 
být za takovou starostku víc než rádi.

Jsem moc ráda, že jsme našim dětem mohli s manželem 
darovat tak krásné místo snad nejen pro jejich dětství

Zdenka Mrňová

Zpětná vazba
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FOTOGALERIE, POZVÁNKY , PŘÁNÍ
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Rybník Válov

Fotogalerie, pozvánky a přání
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Tradiční masopust 15. února 2020
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Den dětí s Večerníčkem 16. června 2020
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Rozloučení s prázdninami 29. srpna 2020
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Sázení stromů 28. října 2020
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Netradiční rozsvícení vánočního stromu 29. listopadu 2020
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Sv. Mikuláš se svojí družinou navštívil naše děti 5. prosince 2020
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Muzeum Vysočiny Třebíč
zve Vás a Vaše přátele

Vánoční výstavu betlémů
10. prosince 2020 – 17. ledna 2021

zámek Třebíč, konírnazámek Třebíč, konírna

POZOR – vzhledem k aktuální situaci je počet návštěvníků omezen. Respektujte prosím pokyny zaměstnanců muzea!
Od 19. 12. do 6. 1. bude umožněn vstup ve skupinách po půlhodinových intervalech.

Vstupenky na konkrétní čas je zakoupíte na pokladně muzea.

Děkujeme rovněž, že dodržujete platná bezpečnostní a hygienická nařízení – vstup do muzea pouze s ochranou úst a nosu, 
používání desinfekce, která je k dispozici u vstupu do muzea, a dodržování odstupu 2 m od ostatních návštěvníků.

Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, Třebíč. Otevírací doba: úterý až neděle, 9–12, 13–17 hodin.
Otevírací doba o vánočních svátcích: 24. prosince 9–12 hodin, 25.–30. prosince 9–12, 13–17 hodin,                                                                                                                        
31. prosince 9–12 hodin, 1. ledna 2021 13–17 hodin. Vstupné 60/35 Kč. Tel. 568 408 890, www.muzeumtr.cz. 

Přijďte se podívat na náš číměřský betlém!

Fotogalerie, pozvánky a přání
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