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Vážení spoluobčané,  
do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského 

zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat 

sled jednotlivých investičních akcí, společenských akcí, 

zajímavostí, ale také plánů        na příští rok. Oproti předešlým 

výtiskům v něm najdete především více fotografií.  

 V letošním roce nás čekaly 2 velké úkoly. Prvním z nich bylo dokončení 

splaškové kanalizace, včetně kolaudace. Druhým úkolem bylo vybudování nové 

silnice vedoucí přes naši obec. I když během příprav a realizace se vyskytly 

překážky, podařily se nám nakonec překonat a obě tyto akce dotáhnout          

do zdárného konce. 

 Společně se zpravodajem Vám přikládám i dotazník. Úkolem tohoto 

dotazníku je získání informací o všeobecných znalostech zón havarijního 

plánování jaderné elektrárny Dukovany. Při případné evakuaci obyvatel, je 

k určitým skupinám obyvatelstva potřeba přistupovat individuálně. K tomuto je 

nutno detailně znát naše potřeby, což umožní orgánům krizového řízení 

efektivně plánovat přípravu a vlastní provedení evakuace. Prosím tedy              

o vyplnění těchto dotazníků a vrácení zpět na OÚ nebo do prodejny k paní 

Marcele Havelkové. Dotazník je anonymní. Jedná se o projekt, který provádí 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 

Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, ve spolupráci 

s Hasičským záchranným sborem ČR. Věnujte prosím tomuto dotazníku chvilku 

času.            

 Lenka Hůlková  
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Informace OÚ Číměř 

Snížení nákladů obce 

 V tomto roce jsem se mimo jiné soustředila i na snížení režijních nákladů obce. První úspěch 

byl se společností AVE (zajišťuje nám svoz komunálního a zpětného odpadu v obci), a to vyjednání 

prominutí zbývající části půjčky 88.000 Kč. Společnost AVE poskytla v roce 2010 obci Číměř bezúročnou 

půjčku 110.000 Kč na rozjezd Společenského centra. Pravidelná roční splátka, tedy i úspora činí   

11.000 Kč. Dále jsme obdrželi od společnosti AVE drobné dárkové předměty na pořádání kulturních 

akcí v obci v hodnotě 5.000 Kč. Zdarma nám také společnost AVE dodala dvě nové plastové popelnice 

ke Společenskému centru, včetně jejich vyvážení zdarma. Společnost AVE nám zdarma zajistila opravu 

modrého kontejneru na papír, který je v majetku obce. Dodali nám chybějící víko tohoto kontejneru, 

v ceně 680 Kč. 

 Další finanční úsporu jsem vyjednala u České spořitelny, kdy jsme společně zredukovali 

poplatky za vedení účtů, výpisů, odchozích a příchozích plateb, elektronického bankovnictví, atd. Roční 

úspora činí cca 4.700 Kč.  

 Českou spořitelnu jsem požfádala o nabídku přeúvěrování stávající úvěrové smlouvy                 

na Společenské centrum, uzavřené v roce 2009. ČS mi nevyšla vstříc, tudíž jsem oslovila další banky. 

Velice zajímavá nabídka byla od ČSOB (Československá obchodní banka). Tato nám nabídla 

přeúvěrování dosavadního úvěru u ČS, kde byl v roce 2009 sjednán úrok ve výši 5,09%. ČSOB nabídla 

úročením 1,98%. Tímto krokem jsme na úrocích ušetřili 97.945 Kč. Na přeúvěrování nebyl třeba 

znalecký posudek, samotná administrativa nebyla nijak zvlášť náročná.  

 Dále jsem oslovila VaK dobrovolný svazek obcí (Vodovody a kanalizace) s žádostí o rozprostření 

ročních splátek na splaškovou kanalizaci. Místo dosavadní roční splátky 565.000 Kč VaK nově navrhl 

roční splátku ve výši 375.000 Kč. Zastupitelé tento navržený harmonogram splátek odsouhlasili. VaK 

dobrovolný svazek si za toto ponížení a rozprostření splátek neúčtoval žádné 

finanční navýšení či úroky. Vzniklý rozdíl 190.000 Kč nám umožní realizovat 

drobné investice v obci, případně malou spoluúčast na některé z drobnějších 

dotací.  

 Drobnou úsporou je výměna jističe VO (veřejného osvětlení). Jelikož 

měsíčně za tento jistič platíme 562 Kč, nechala jsem provést proměření VO, 

jestli není tento jistič zbytečně předimenzovaný. Domněnka se potvrdila. 

Tento jistič jsme tedy nahradili novým 3x25A a zažádali jsme u společnosti 

E.ON o snížení proudové hodnoty hlavního jističe. Roční úspora bude činit    

cca 3.280 Kč. 

 Společně s dalšími obcemi Mikroregionu Horácko jsme využili 

nabídku společnosti Terra Group a.s. na hromadné účasti v elektronické e-aukci. Výsledkem této           

e-aukce je snížení energií pro Obec Číměř (elektrická energie + zemní plyn). E-aukci pro dodávku 

elektrické energie pro naši obec vyhrála společnost Energie 2 a pro dodávky zemního plynu společnost 

Europe Easy Energy a.s. Celková úspora (za 24 měsíců)  za elektrickou energii a zemní plyn pro naši 

obec činí 26.780 Kč včetně DPH. Smlouva s novými dodavateli energií je fixována na 2 roky. 
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 Jednotlivé úspory se mohou zdát zanedbatelné, ale v ročním součtu se pro naši obec jedná, 

podle mě, o zajímavou částku. Snažila jsem se zredukovat náklady obce a to se mi, myslím, slušně 

podařilo. 

 

Investice v roce 2013 

 Největší investicí v letošním roce 

byla pokládka 

silničních obrub 

a jednostranné zatrubnění (od Manových po 

Kadrnožkovi). Do tohoto zatrubnění se někteří 

majitelé stodol napojili dešťovými svody. Tato 

akce obec stála 724.838,40 Kč. Zatrubnění na 

druhé straně (od „Kačeňáku“ po Hůlkovi) hradil 

Kraj Vysočina. K jeho tíži šly i tzv. dotisky vozovky (jde o rozšíření a zpevnění 

okrajů vozovky), které byly ve výši cca 270.000 Kč. Původně jsme je měli 

hradit my, avšak Kraj Vysočina k nám byl velice shovívavý a tato částka šla 

také k tíži Kraje Vysočina. 

 Další nemalou investicí byla úprava veřejného prostranství před OÚ, vysázení rostlin                   

u Společenského centra a u kapličky. Dále také pořízení drobného mobiliáře (lavičky, pískoviště, 

odpadkový koš, stojan na jízdní kola). Dále také zpevnění plochy u ZD pod kontejnery na zpětný odpad 

a vyřešení odvodnění této plochy. Tyto výdaje byli v celkové výši 210.702 Kč. Z programu POVV jsme 

čerpali dotaci 109.000 Kč. Spoluúčast obce tedy 

byla 101.702 Kč. 

 V tomto roce jsme také doplatili zbývající 

část za opravu místních komunikací z loňského 

roku, a to 251.175 Kč. 

  

  



  

 - - 6 - -  

   

Městysu Vladislav jsme v tomto roce umořili dohodnutými splátkami 122.000 Kč z celkové dlužné 

částky 377.940 Kč. Zbývá nám tedy uhradit „pouze“ 255.940 Kč. Jedná se o příspěvky za naše žáky, 

kteří navštěvují ZŠ Vladislav (jedná se o roky 2008 - 

2012). 

 Kromě těchto větších akcí jsme investovali i do 

drobnějších, a to např. do pořízení brankových sítí na 

fotbalovém hřišti, pořízení dvou pingpongových stolů, 

vykoupení části pozemků na obslužnou cestu k RD 

manželů Mácových, zřízení věcných břemen k prodeji 

plynovodu v obci a přivaděči a další.  

 I přesto, že se nám nepodařilo prodat 

společnosti RWE STL plynovodní přivaděč a STL rozvod 

po obci, tak jsme proinvestovali dost peněz. Tyto 

investice jsme si mohli dovolit hlavně díky úspěšnému 

skládkování v tomto roce, úsporám, o kterých jsem psala výše, díky vyššímu příjmu  daně z nemovitostí 

a také znatelné úspoře při výkonu neuvolněné starostky (vzniklá roční finanční úspora je 345.600 Kč). 

 Pro informovanost uvádím, že jsme v roce 2013 na skládku uložili a vyfakturovali firmám 

materiál, celkem za 270.937 Kč bez DPH.  

 

Plánované investice v roce 2014 

 V příštím roce bychom rádi provedli obnovu 

dětských prolézaček na travnatém fotbalovém hřišti. 

Současný stav je poplatný době, ve které byly prolézačky 

zhotoveny. Nyní již nesplňují bezpečnostní kritéria, jednotlivé dřevěné stojky jsou uhnilé a hrozí 

nebezpečí úrazu dětí. Pro obnovu těchto prolézaček se budeme snažit najít vhodný dotační program.  

 Další větší investicí bychom rádi provedli výměnu VO (veřejného osvětlení) v obci. Nechali jsme 

si zpracovat pasport veřejného osvětlení, který nám potvrdil, že stávající stav má vysoký odběr energie, 

malou svítivost a také vysoké finanční náklady na opravy (pro zajímavost uvádím fakt, že výměna 3 ks 

žárovek nás stála 2.890 Kč). Na obnovu VO také budeme hledat vhodný dotační titul. 

 Další plánovanou investicí bude příprava projektu na autobusové zálivy, parkovací plochu          

před OÚ a také prostranství, tzv. na Drahách. 

 Zajímavou akcí (pokud se nám podaří získat dotační titul) bude rekultivace staré skládky ve 

Válově. Technická rekultivace skládky bude spočívat v úpravě, respektive urovnání tvaru povrchu 

skládky, jeho překrytím uzavírací těsnící vrstvou, vytvoření odvodňovacího drénu, zřízení kontrolních 

vrtů pro monitoring podzemních vod a vývinu skládkových plynů a výstavba oplocení po obvodu 

skládky. Biologická rekultivace bude spočívat ve výsadbách mělce kořenících dřevin a osetí (tak aby 

nedošlo k poničení bentonitových rohoží kořeny). Touto úpravou bude zamezeno průsaku dešťových 

vod z povrchu skládky mimo prostor této skládky a tím zabráněno případnému průsaku srážkových vod 

do tělesa skládky a tím možné další kontaminaci podzemních vod. 

 S touto rekultivací bychom chtěli provést i odbahnění rybníka Válov a drobnou úpravu 

prostranství kolem něj. 



  

 - - 7 - -  

   

Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 

 Ve středu 4. 12. 2013 proběhlo na obecním úřadě dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 

2013. Při tomto auditu byly přezkoumány tyto písemnosti: návrh rozpočtu 2013 a 

jeho zveřejnění, závěrečný účet, pravidla rozpočtového provizoria, kniha přijaté 

pošty, účetní doklady hospodářské činnosti leden – září 2013, výkaz pro 

hodnocení plnění rozpočtu, bankovní výpisy, rozvaha, výkazy zisku a ztráty, 

pokladní doklady, pokladní kniha, kontrola darovacích smluv, smlouvy o převodu 

majetku, kupní smlouvy na nákup pozemků, úvěrová smlouva s ČSOB, vnitřní 

předpisy a směrnice, zápisy z jednání zastupitelstva, schvalování účetních 

uzávěrek, zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru a další.                        

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný audit 

hospodaření obce proběhne cca v březnu – dubnu 2014. 

 

Pro zajímavost uvádím informaci ESKA-T: 

 V roce 2012 města a obce regionu svazku obcí „Skládka TKO“ 

uložily na skládku v Petrůvkách cca 29 000 tun komunálního odpadu 

z popelnicových a kontejnerových nádob. Z provedených rozborů vychází, 

že toto množství bylo možno vytřídit ještě zhruba 7 500 tun papíru, skla, 

plastů a nápojových kartonů! Pokud by toto množství neskončilo 

v popelnicích, ale v barevných kontejnerech na třídění, obce by ušetřily    

za svoz a uložení na skládce více jak 7 milionů Kč.  

 Zvyšování cen skládkovného se od státu a od Evropské unie nevyhneme, musíme třídit ještě 

více. Zároveň tím šetříme i přírodní zdroje surovin a energie, ale také emise, které vznikají při výrobě 

těchto materiálů. 

 
Finanční podpora Nadace ČEZ 

 Velice úspěšní jsme byli v žádostech o finanční podporu od společnosti ČEZ. V prosinci 2012 

jsem žádala nadaci ČEZ v programu Podpora regionů o finanční příspěvek 150.000 Kč na pořízení 

bezdrátového rozhlasu v naší obci. V tomto kole nám dotaci zamítli. Zkusila jsem žádost podat znovu 

v únoru 2013, tentokrát již úspěšně. Bezdrátový rozhlas v naší obci zrealizovala společnost JDrozhlasy 

s.r.o. 

          Dalším úspěchem bylo získání dotace od Nadace ČEZ na vysázení ovocných stromů podél 

Jirkasovy polní cesty, a to ve výši 180.000 Kč. Dodávku stromů nám zajistil Bc. Vladimír Svoboda - 

Realizace okrasných zahrad z Koněšína. Vysázení jsme provedli společně se Sborem Číměřských 

dobrovolných hasičů a 

také občanů z obce. 

Fotografie z této akce 

najdete na webových 

stránkách obce.     
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Optická datová síť  

 Horácko - ekologický mikroregion, jehož členem je i naše obec, získal z Regionálního 

operačního programu Jihovýchod 92,5%  dotaci na vybudování optické páteřní sítě propojující 13 obcí 

(Budišov, Číměř, Hodov, Trnava, Kamenná, Kojatín, Koněšín, 

Nárameč, Pozďatín, Přeckov, Rohy, Studnice, Vladislav) 

mikroregionu včetně Číměře s napojením na města Třebíč a Velké 

Meziříčí.  

 Vysokokapacitní optická páteřní síť v hodnotě 50 mil. Kč 

bude sloužit k napojení telekomunikačních operátorů ve městech 

Třebíč a Velké Meziříčí a především k tomu, aby prostřednictvím 

optické sítě mohli tito operátoři v naši obci a dalších obcích 

mikroregionu nabízet kvalitní cenově dostupné garantované 

vysokokapacitní služby internetu, IPTV (televize přes internet), 

digitální kabelové televize, telefonie, IP telefonie (volání přes 

internet) monitorování a ostrahy domácností (kamery, požární 

čidla), virtuálních videopůjčoven, atd. Tato páteřní síť bude 

zavedena do budovy Obecního úřadu. 

 Z těchto důvodů připravujeme projekt na aktivaci stávající sítě koaxiálních kabelů v naší obci 

(bývalý rozvod kabelové televize), tak aby bylo umožněno přímé napojení těchto operátorů za rovných 

podmínek ke každé domácnosti v obci. Záměrem je financovat tento projekt z Fondu Vysočina. 

 Výše uvedené projekty (páteřní + naše lokální) budou realizovány v roce 2014 – 2015. 

 Zhruba od posledního kvartálu 2015 by měly díky optické páteřní síti mikroregionu Horácko a 

naší aktivní koaxiální kabelové síti poskytovány finančně dostupné kvalitní ICT služby v obci                  

(na kvalitativní i cenové úrovni služeb běžně poskytovaných ve větších městech ČR) s garantovanou 

kapacitou připojení do internetu bez omezení. 

 

Veřejně prospěšné práce 2013 

 V měsíci květnu jsme podali na ÚP (Úřad práce) žádost o příspěvek na vytvoření pracovní 

příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací v naší obci. ÚP nám tuto žádost schválil a od 1. 6. 2013 

jsme mohli díky tomuto projektu zaměstnat paní Marii Mejzlíkovou. Mzdu paní Mejzlíkové hradí ÚP. 

Tato pracovní síla je pro nás velkou pomocí. Náplní práce paní Mejzlíkové je úklid OÚ a Společenského 

centra, mytí oken, přebírání pošty, pomoc na akcích pořádaných ve Společenském centru, sečení, 

hnojení, zalévání travnatého hřiště, úklid a sečení veřejného prostranství, má na starosti také 

skládkování a evidenci s tím spojenou, natírání, údržbu, a jiné. Je pro nás velkou pomocí. Jsem ráda, že 

jsme tento krok učinili a dotaci na toto pracovní místo vyřídili. Jsem přesvědčená, že jste si všichni 

všimli upravené a čisté obce. Pracovní smlouva je na 1 kalendářní rok. V současné době je paní Marie 

Mejzlíková v pracovní neschopnosti, a to z důvodu plánované operace kolene.  
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Změna knihovnice 

 Od 1. 7. 2013 došlo ke změně knihovnice v naší místní knihovně. Novou knihovnicí je paní Jana 

Nevoralová, která nahradila paní Hanu Mrňovou. Půjčovní doba v knihovně zůstala beze změny,             

a to každou sobotu od 15.00 – 16.00. Knihy postupně doplňujeme. Nově 

máme v knihovně také časopis Praktická žena a Meduňka (časopis            

o zdraví, bylinkách, těle a duši). Oba tyto časopisy jsou měsíčníky.  

 Tímto Vás zveme na návštěvu knihovny. Paní Nevoralová je velice 

ochotná a příjemná knihovnice. Popovídáte si s ní nejen o knihách. 

 

Skupina ČEZ – stolní kalendář                       

 I letos se elektrárna Dukovany rozhodla pro stolní typ kalendáře. Platí na roky 2014 a 2015. 

Jeho součástí jsou informace, jak se chovat v případě mimořádné události. Zopakovány jsou základní 

pokyny k požití jodových tablet, ukrytí se nebo evakuaci. Nově je v něm uveden přehled evakuačních 

tras a seznam příjmových míst, kde by evakuovaným lidem bylo poskytnuto zázemí. Tyto údaje lze také 

využít při povodních, velkých požárech nebo jiných živelných pohromách. Kalendář oživily obrázky 

nakreslené žáčky ze Speciální školy pro děti se zdravotním postižením v Ivančicích.                                                                                                                     

 

Pořízení nových pingpongových stolů 

 Obec obměnila 2 hrací pingpongové stoly, celkem za 25.380 Kč. 

Na koupi těchto nových stolů nám částkou 10.000 Kč přispěla 

společnost I&C Energo. Tento příspěvek vyjednal pan Dušan Murín ml. Pan Michal Nevoral – 

společnost Nucleon CZ s.r.o. obci přispěl na pořízení stolů finanční částkou 5.380 Kč. Obec tedy 

investovala do nových stolů pouze 10.000 Kč. Tímto děkuji Dušanovi a Michalovi za finanční pomoc. 

Věřím a doufám, že nové stoly vám zpříjemní a také zkvalitní vaše herní výkony. 

 

Bezpečnost Horácka 

 V červnu letošního roku jsme uzavřeli rámcovou smlouvu s firmou 

Bezpečnost Horácka, kterou vlastní pan Rostislav Veselý. Od pana Veselého jste 

dostali do schránek informace o jeho službách.  

 Náplní smlouvy je např. důsledná noční kontrola celé obce, OÚ, 

Společenského centra, areálu bývalého ZD, prostranství fotbalového hřiště. 

Hlídka zajíždí do obce minimálně 1x za noc, časový interval obchůzek je různý. Dále také nabízí 

spolupráci při pořádání kulturních akcí v obci, pomoc při nájezdu podomních prodejců či 

nepřizpůsobivých občanů k jejich vytlačení z obce, bezprostřední pomoc při dopravních nehodách, 

dohled nad pořádkem a dodržováním nočního klidu, pomoc v případě mimořádné události v obci,       

po předložení plné moci zprostředkování odhlášení či přihlášení motorových vozidel (placená služba) a 

další. V případě potřeby některých těchto služeb kontaktujte Bezpečnost Horácka na tel. číslech 

607 711 531 nebo 725 065 788.     
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SDH Číměř sběr elektroodpadu 2014 

 I v příštím roce naši dobrovolní hasiči připravují sběr vysloužilých elektrospotřebičů (pračky, 

lednice, TV, fény, topinkovače, toustovače, kulmy, rádia, PC apod.). Pokud máte již nyní nefunkční 

elektrospotřebič a potřebujete se jej zbavit, tak jej prosím přineste před starý KD (hasiči si jej uklidí), 

nebo kontaktujte pana Aloise Protivínského, či paní Ivu Topilovou, oni zajistí odvoz. Datum 

elektrosběru vám hasiči oznámí během února 2014. 

 

Svoz železného šrotu 2014 
 SDH Číměř ve spolupráci s obcí také plánuje svoz železného šrotu. I tento termín vám SDH 

Číměř včas sdělí. 

 

Lenka Hůlková 
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Přehled odpadů za jednotlivé roky 

 2011                        2012          2013  

Svoz komunálního odpadu  - 106 107 Kč - 111 432 Kč  -109 985 Kč  

Poplatky od občanů   + 86 000 Kč + 85 800 Kč + 91 800 Kč 

Svoz tříděného odpadu - 41 905 Kč - 38 628 Kč - 37 692 Kč 

Příspěvek EKO-KOM  + 27 131 Kč + 24 862 Kč + 20 947 Kč 

Svoz nebezpečného odpadu  - 9 401 Kč - 9 218 Kč 

Využívání SD - 6 450 Kč - 6 450 Kč - 4 450 Kč (odhad) 

Celkem zaplaceno 154 462 Kč 165 911 Kč 161 345 Kč  

Doplatek obce 41 331 Kč 55 249 Kč 48 598 Kč 

Finanční rozdíl, který připadá pro obec je ve výši 236 Kč na 1 občana. 

 

                                                                                                            Ing. Edita Štefflová 
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Statistika počtu a rychlosti vozidel v obci Číměř 9. 9. 2013 – 16. 9. 2013 

 

Příjezd ve směru od Dolních Vilémovic 

 

STATISTIKA      STATISTIKA PŘEKROČENÍ  

POČTU VOZIDEL    POVOLENÁ RYCHLOST 

MALÁ       VELKÁ       CELKEM    50 km/h  

1823 180 2003                           42.0 %             842 vozidel překročilo rychlost 

 

DEN V TÝDNU 

A DATUM 

POČET VOZIDEL VE SMĚRU VOZIDEL 

CELKEM 
osobní dodávky nákladní 

Po  9. 9. 2013 57 6 4 67 

Út  10. 9. 2013 243 29 34 306 

St   11. 9. 2013 230 37 47 314 

Čt  12. 9. 2013 214 23 40 277 

Pá 13. 9. 2013 245 25 36 306 

So 14. 9. 2013 229 8 4 241 

Ne 15. 9. 2013 233 5 7 245 

Po 16.9.2013 220 19 8 247 
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Příjezd ve směru od Vladislavi 

 

STATISTIKA      STATISTIKA SILNIČNÍHO PROVOZU 

POČTU VOZIDEL    POVOLENÁ RYCHLOST 

MALÁ       VELKÁ       CELKEM    50 km/h  

1 950 136 2 086 

 

DEN V TÝDNU 

A DATUM 

POČET VOZIDEL VE SMĚRU VOZIDEL 

CELKEM 
osobní dodávky nákladní 

Po  9. 9. 2013 49 3 1 53 

Út  10. 9. 2013 268 25 24 317 

St   11. 9. 2013 267 27 31 325 

Čt  12. 9. 2013 262 10 32 304 

Pá 13. 9. 2013 279 18 25 322 

So 14. 9. 2013 245 10 2 257 

Ne 15. 9. 2013 225 2 3 230 

Po 16.9.2013 244 16 18 278 

 

Nejvyšší zaznamenaná rychlost: 

Dne 13. 9. 2013 v 8:30 hod. ráno projelo ve směru od Dolních Vilémovic k úřadu vozidlo rychlostí        

92 km/hod. 

 Tuto statistiku silničního provozu přes naši obec jsme si nechali provést společností Dosip.        

Ze statistiky vyplývá, že naší obcí projede velké množství automobilů. Ze směru od Dolních Vilémovic 

jezdí auta o dost rychleji než od Vladislavi.  

 Prioritně byl měřen směr od Dolních Vilémovic, kde se předpokládala vyšší rychlost vozidel. 

Radar byl v obci zprovozněn v pondělí 9. září, v odpoledních hodinách (proto je v tomto dni uveden tak 

nízký provoz). 

 Za sledované období projelo obcí celkem 4.089 aut. V průměru projelo 511 aut za den. 

 

Lenka Hůlková 
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Volby 2013 

Výsledky 1. kola prezidentských voleb v obci Číměř, ze dne 11. 1. a 12. 1. 2013                                                                           

Počet voličů cekem 176  

Počet hlasů          143 (81%)  

Počet platných hlasů 141  

   

KANDIDÁTI POČET HLASŮ PROCENTA 

Ing. Miloš Zeman 40 28,4% 

Karel Schwarzenberg 27 19,1% 

Jiří Dientsbier 22 15,6% 

Ing. Jan Fischer, CSc. 22 15,6% 

MUDr. Zuzana Roithová 
MBA 

17 12,1% 

Ing. Jana Bobošíková 6 4,3% 

Prof. MUDr. Vladimír 
Franz 

3 2,1% 

Táňa Fischerová 2 1,4% 

MUDr. Přemysl Sobotka 2 1,4% 
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Výsledky 2. kola prezidentských voleb v obci Číměř, 

ze dne 25. 1. a 26. 1. 2013 

Počet voličů cekem 175  

Počet hlasů          131 (75%)  

Počet platných hlasů 131  

   

KANDIDÁTI POČET HLASŮ PROCENTA 

Ing. Mioš Zeman 84 64,1% 

Karel Schwarzenberg 47 35,9% 
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Paramentu ČR v obci Číměř,  

ze dne 25. 10. a 26. 10. 2013  

Počet voličů cekem 176  

Počet hlasů          127 (72%)  

Počet platných hlasů 126  

   KANDIDÁTI POČET HLASŮ PROCENTA 

ANO 2011 25 19,8% 

KSČM 23 18,3% 

KDU-ČSL 22 17,5% 

ČSSD 22 17,5% 

TOP 09 14 11,1% 

Úsvit přímé demokracie TO 8 6,3% 

Strana svobodných občanů 5 4,0% 

ODS 2 1,6% 

Aktiv nezávislých občanů 2 1,6% 

Strana Zelených 1 0,8% 

Česká pirátská strana 1 0,8% 

SPO Zemanovci 1 0,8% 

 
V příštím roce nás čekají tyto volby: 

   Volby do Evropského parlamentu – květen 2014 

   Volby komunální – do obecních zastupitelstev – podzim 2014 

Lenka Hůlková   
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Vánoční otevírací doby 
 

Potraviny na konci roku 2013 

23. 12. 2013 6:00 - 9:00, 14.30 - 16.30              30. 12. 2013 6:00 – 9:00, 14.30-16.30  

24. 12. 2013  7:00 – 9:00 31. 12. 2013   6:00 – 9:00       

25. 12. 2013  zavřeno   1. 1. 2014 zavřeno  

26. 12. 2013   zavřeno      2. 1. 2014 6:00 – 9:00    

27. 12. 2013 6:00 – 9:00, 14:30 – 16:30 3. 1. 2014  6:00 - 9:00, 14.30 - 16.30  

28. 12. 2013 7:00 – 9:00  4. 1. 2014  7:00 - 9:00 

29. 12. 2013 zavřeno       

V zimním období bude každý čtvrtek odpoledne zavřeno. 

Marcela Havelková 

Otevírací doba pohostinství Společenského centra o svátcích 

čtvrtek 26. 12. zavřeno 

pátek 27. 12. – neděle 29. 12 otevřeno 

v novém roce otevíráme ve čtvrtek 9. 1. 2014 

Táňa Slabá 
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Společenská kronika 

Úmrtí našich občanů 

Topilová Marie 25. 3. 2013  Číměř 6 

V tichosti skláníme se před Boží vůlí…  

 

Naši jubilanti 

Man Miroslav 25. 1. 1953 60 let Číměř 54 

Komínek Václav 13. 2. 1953 60 let Číměř 5 

Szelle Juraj 28. 7. 1948 65 let Číměř 4 

Štveráčková Marie 7. 8. 1948 65 let Číměř 53 

Čermáková Božena 21. 10. 1948 65 let Číměř 48 

Zásmětová Věra 14. 11. 1948 65 let Číměř 31 

Kaboňková Ludmila 3. 8. 1933 80 let Číměř 30 

Svobodová Anežka 12. 5. 1928 85 let Číměř 24 

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

 

Nejstarší občan 

Josef Pavlík 7. 3. 1919 94 let Číměř 7  

   

  Vážený pane Pavlíku, do příštího roku Vám nadále přejeme 

pohodu, zdraví a Vaši neustálou svěží mysl. 

 

Narození 

Monika Roubínková 2. 10. 2013   Číměř 38 

 Nejkrásnější ze všech krásných dárků, servíruje život přímo do kočárku. 
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Sňatky 

Topil Roman, Číměř 18 a Pavlíková Jana, Číměř 33    22. 6. 2013 

Lavická Zdeňka, Číměř 63 a Dolák Zbyněk, Jemnice 5. 10. 2013 

Milí novomanželé, přejeme Vám, aby na Vašem nebi bylo co nejméně mráčků a co nejvíce 

slunečných dní plných lásky, zdraví, štěstí a vzájemného porozumění.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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 

 

Rok 2013 

Počet obyvatel 206 

 

 

 

Průměrný věk obyvatel činí 41 let. 
   Lenka Hůlková 

 

Složení obyvatel 

Muži - 45% 

Ženy - 41% 
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Obnova tradičních pastvin na Třebíčsku 

 Na jaře k nám byly ČSOP Chaloupky (Český svaz ochránců přírody) přivezeny 

slíbené a námi tolik očekávané ovce. Ovcí včetně jehňátek bylo celkem 31. Z počátku byly ovce plaché, 

po čase se však „otrkaly“ a k ohradníku přiběhly již na zavolání. Velice jim chutnal tvrdý chléb a 

jablíčka. Starost o toto stádo převzala paní Věra Nevoralová. Příští rok k nám zhruba ve stejném počtu 

budou ovce opět přivezeny.  ČSOP pod vedením pana Václava Křivana byl velice spokojen.  

 

A takhle to začalo: 

  

Lenka Hůlková 
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Zajímavosti 

Dešťové srážky v Číměři za období 4-10/2013 

 19. 4. 14 mm 1. 6.  4 mm  4. 8.  17 mm 16. 9.  16 mm 
 2. 5.  7 mm 3. 6.  17 mm  19. 8.  5 mm 19. 9.  10 mm 
 3. 5.  14 mm 8. 6.  3 mm  20. 8.  18 mm 11. 10. 25 mm 
 5. 5.  15 mm 10. 6.  13 mm  22. 8.  10 mm 20. 10. 20 mm  
 10. 5.  11 mm 22. 6.  11 mm  26. 8.  7 mm 25. 10.  5 mm 
 29. 5.  14 mm 24. 6.  49 mm (do 22:00) 27. 8.  4 mm  
 30. 5.  18 mm 25. 6.  46 mm (od 24. 6., 22:00 do 6:00)  3. 9.  15 mm 

 31. 5.  4 mm 29. 7.  19 mm  13. 9.  8 mm 
 
 Měření srážek letos prováděla paní Alena Láníková. Celkem za toto měřené období napršelo 

419 mm/m2. Což je oproti loňskému roku téměř jednou takové množství. V roce 2012 totiž napršelo 

pouze 210 mm/m2. 

Alena Láníková      

Zasílání aktualit z webových stránek 

 Do aktualit na webových stránkách průběžně doplňujeme novinky, pozvánky, akce, ale               

i informace o zubní pohotovosti, výměně Občanských průkazů apod. Těm z Vás, kteří mají k dispozici 

internet a PC, nabízíme možnost přihlášení se k odběru aktualit. Vždy, když do aktualit dáme novou 

zprávu, automaticky Vám na email přijde oznámení o nově uložené 

zprávě. Budete takto rychle informováni. 

Lenka Hůlková 
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Anketa Číměřských občanů 

 Tuto anketu vytvořila Karolína Česneková, Martin Protivínský a Šimon Slabý. Oslovili celkem 21 

dospělých občanů a 5 dětí z naší obce. Zde jsou jednotlivé otázky a odpovědi: 

1) Co byste změnili v obci? - dospělí – 14x nic, 1x změnit chování občanů, 1x veřejné osvětlení, 

autobusové zálivy a úpravu veřejného prostranství, 1x před a za obec dát značku průjezd zakázán, 1x 

využít starý KD, 1x dětský koutek, 2x nový tenisový kurt 

děti – 3x nic, 2x nové dětské hřiště 

2) Co byste chtěli na Vánoce? - dospělí – 1x dobrého kapra, 1x pohodu, dárečky, pračku, zdraví, 

hodně sněhu, 3x nové auto, 3x neví, 1x šálu + auto a 1 milion k tomu, 1x smaženého kapra, 

bramborový salát a rodinnou pohodu, 1x pohodu a klid, 1x teplé prádlo a mikinu, 1x nové hodinky, 1x 

létací drak, 1x zdraví, 1x novou TV, 1x pohodu a 14 dní nechodit do práce 

děti - 1x nový skateboard, 1x tablet, 1x koníka, 2x nevím. 

3) Chutná vám pivo v hospodě? - dospělí – 13x ano, 8x nepiji pivo; děti - 5x pijeme limonádu                                                                                                            

4) Chtěli byste lepší dětské hřiště? - dospělí -9x ano, 1x něco tam doplnit, 1x více atrakcí, 2x je 

dostatečné, 2x opravit, 1x dobré, 1x pěkný, 2x ne, 1x nevím, 1x ano – nové bezpečnější a pestřejší 

děti – 1x určitě, 4x ano 

5) Zavedli byste sem koupaliště? - dospělí – 9x ano, 1x nevím, 10x ne, 1x ne z finančních důvodů  

děti – 5x ano 

6) Chtěli byste, aby autobusy jezdily častěji? - dospělí – 9x ano, 10x ne, 1x možná, 1x                       

o prázdninách; děti – 5x ano. 

7) Co vám v poslední době udělalo radost? - dospělí – 1x bylo pěkné počasí, 1x narození vnučky, 

1x dcera Emička, 1x nová silnice a nová paní starostka, 1x akce fotbal a první pomoc hrou s ČČK Číměř, 

1x vnuk Hyneček, 1x máme novou silnici, 1x výlet se seniory do Dalešic, 1x fotbal, 1x spokojená rodina, 

1x silnice, 1x pěkně jsem si zacvičila na Zumbě, 1x pomoc našich dětí při obecních pracích, 1x že jsme 

se sešli na společných brigádách, 1x prvotřídní výkon Číměřských hasiček, 1x první pomoc hrou s ČČK 

Číměř, 2x fotbalový turnaj, 1x akce na hřišti, 1x nová silnice, 1x akce  

děti -1x máme novou hodnou starostku,2x fotbalový turnaj, 1x akce 

8) Chtěli byste, aby sem každý rok jezdily na pouť kolotoče? - dospělí – 17x ano, 3x ne, 1x 50/50 

děti – 5x ano 

9) Chtěli byste více akcí (hudebních, zábavných), nebo vám stačí současná nabídka? 

dospělí – 12x stačí a vyhovuje, 2x ano, 3x více, 1x jógu, 1x více akcí pro seniory, 1x chtěli  

děti – 3x stačí, 2x více  

10) Vyhovuje vám otevírací doba hospody a obchodu? - dospělí -19x ano, 2x hospoda každý den  

děti – 4x neděle obchod 14.30 – 17.00, 1x stačí 

11) Uvítali byste rozšíření stavebních možností v obci? - dospělí – 17x ano, 3x ne, 1x podle 

možností a potřeby; děti -5x ano 

12) Jste spokojeni s vedením obce? - dospělí -19x ano, 2x velice, 1x moc; děti 4x ano, 1x určitě 

13) Co byste popřáli občanům obce? - dospělí – aby byli šťastní a zdraví, zdraví a spokojenost, ať se 

občané baví, aby se nehádali a byli všichni zdraví, aby se jim spokojeně žilo, aby byli pracovití, zdraví a 

k sobě milejší, ať se mají dobře, hodně zdraví, nadále tak dobrou starostku, zdraví, hodně zdraví, zdraví 

- rodinné zázemí, aby se občanům v naší obci dobře žilo, ať se všem daří, více setkávání a spokojený 

život, aby byli zdraví a aby bylo hodně dětí, aby se tolerovali, hodně zdraví, více peněz v rozpočtu obce, 

pohodu, hodně zdraví a ať jsou k sobě lidé vstřícní  

děti – hodně štěstí a zdraví, 3x hodně lásky, 1x hodně zdraví  
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Kulturní dění v roce 2013 

Společenské centrum 

 Rok nám utekl jako voda a já mám milou povinnost Vám připomenout, co vše se v našem 

centru dělo. 

 Měli jsme zde několik oslav narozenin, pohřebních hostin a 

také jedno loučení se svobodou. 

 Od 17. února do 21. dubna jsme tu měli taneční pro dospělé. 

Celkem 10 lekcí (po 90 minutách) se účastnilo 22 tanečních párů a 

tak jsme se museli po 2 lekcích, kvůli nedostatku místa na tanečním 

parketu, rozdělit na dvě samostatné lekce. Taneční mistři, manželé 

Novosádovi z Nových Bránic, nás naučili: jive, waltz, cha-cha, tango, 

polka, valčík, country, rock´n roll a mazurku. Pro velký zájem se 

budou taneční kurzy konat znovu, a to od 12. 1. 2014. Každou 

neděli budou rovnou 3 kurzy. Jeden kurz pro začátečníky a další 

dva kurzy pro pokročilé. Z doslechu vím, že se opět všichni těší 

na protančené nedělní odpoledne. 

 Zumba pro ženy u nás pokračuje i nadále, a to každé 

úterý od 18.30 hod do 19.30 hod. Od března máme novou 

instruktorku Simonu Bajgarovou. Ta vystřídala dřívější Jitku Valdmanovou, která nastoupila                  

na mateřskou dovolenou. Simona dělá také instruktorku dětské zumby a proto u nás v úterý tancují i 

děti. V listopadu dětem zumba skončila a nové lekce je čekají od jara příštího roku. Ženy se začnou 

hýbat už 7. ledna 2014 od 18.30 hod. 

 Dne 16. února měl zajímavé vyprávění pan Jindřich Buďa, na téma: Ze zěmě krymských Tatarů 

a 16. listopadu pak další vyprávění, a to Přechod pohoří Deshat a Golem Korab, cykloputování v Kosovu 

a Albánii. Na první vyprávění přišlo zhruba 65 posluchačů a   

na druhé 150 posluchačů. Sál i hospoda byly plně obsazeny, 

sedělo se i na oknech a stolech. Výpravné putování v našem 

Společenském centru má hodně příznivců i mimo obec. 

 Další velice zajímavé a poučné vyprávění měl u nás 

v sobotu 16. března 

Jakub Nahodil. Jakub 

nás zavedl na 

zajímavou a strastiplnou cestu Jižní Amerikou, kterou zdolával 

spolu s legendárními „Žlutými“ trabanty. Poslechnout si 

zajímavosti z této cesty přišlo téměř 100 posluchačů, které 

zajímala výprava těmito pro nás „legendárními“ auty.  
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Dne 23. března proběhl již tradiční dětský karneval. Letos 

paní starostka objednala profesionální klauny, kteří měli         

u dětí i rodičů úspěch. Účast byla velká, za soutěže byly děti 

odměňovány sladkostmi. Součástí dětského karnevalu byla, i 

letos, bohatá tombola. 

 V sobotu 

6. dubna u nás 

proběhla valná hromada Mikroregionu Horácko. Sešlo se 

zde 35 starostů a místostarostů obcí, které jsou členy 

Mikroregionu Horácko. 

 Dále nám zachovávají přízeň myslivci 

z Mysliveckého spolku Klučov. Jedná se o schůze 

s občerstvením, posezení po honech, výroční schůze nebo 

poslední leč. 

 O víkendu 4. a 5. května proběhl v našem 

Společenském centru dvoudenní cukrářský kurz, který 

vedla Mgr. Alena Doskočilová. První den byl kurz 

zaměřen na 

krémové techniky 

a druhý den na 

výrobu 3D dortů.  

 Dne 1. června před Společenským centrem proběhlo 

opět opékání makrel. Letos nám konečně vyšlo počasí a bylo 

opravdu plno! Ryby připravuje pan Slavík z Přeckova. Jelikož 

opékání makrel bylo spojené s dětským dnem (pořádal ČČK Číměř), byl o makrely velký zájem.            

Na spoustu lidí se letos nedostalo. Bohužel více volných termínů pro Číměř pan Slavík neměl. 

 Mikulášská nadílka se konala v sobotu 7. prosince. Do Společenského centra za dětmi zavítal 

sv. Mikuláš s anděly a čerty. Dětí přišlo hodně, 

netrpělivě, s obavami vyčkávaly příchod Mikuláše. Ty 

zlobivější se čertů bály oprávněně. Po rozdání dárečků a 

odchodu čertů se všem dětem vrátil úsměv do tváře. 

Když se ale čerti asi po půl hodině nečekaně vrátili, bylo 

to velké překvapení, které děti nečekaly, a ty zlobivější 

nevěděly, kam se honem schovat. 

 V pátek 27. prosince se u nás bude konat další 

ping-pongový turnaj. V loňském roce se ho zúčastnilo 24 

hráčů. Turnaj začíná ve 12.30, skupinou neregistrovaných hráčů. Registrovaní mistři začnou měřit své 

síly zhruba v 16.00. Tímto zveme všechny fandy a rodinné příslušníky k podpoře a fandění svým 

favoritům.  
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Výlety pro naše občany 

 První zdařilý výlet jsme podnikli 30. března, a to do vinných sklípků Prušánky – Nechory. Zájezd 

byl pro členy místních spolků ČČK a SDH. Tyto 2 spolky přispěly svým členům na dopravu. Zbylá volná 

místa jsme obsadili výletníky, kteří nejsou v žádném spolku a chtěli s námi jet také. Členové spolků 

platili 100 Kč na jídlo, nečleni 200 Kč. Byli jsme rozděleni do 3 skupin, otevřeny pro nás byly 3 vinné 

sklepy, všechny skupiny se prostřídaly a byly ve všech sklepech. Ovšem právě ten třetí sklep si někteří 

pro „náročnost“ nepamatují . Celkem se tohoto výletu zúčastnilo 40 osob. Zbytek večera jsme strávili 

v myslivecké chatě, kde pro nás byla připravena výborná večeře, popíjelo se, hrála pro nás harmonika. 

Kája Možný hrál na kytaru, kterou vzal i do autobusu, aby nám cesta lépe utíkala. Návrat domů byl ve 4 

ráno. 

 Další výlet jsme podnikli 11. září. Vydali jsme se na exkurzi do pivovaru Starobrno v Brně. Jelo 

opět 40 osob. Autobusem jsme dojeli do Brna, tam nás čekala zajímavá prohlídka pivovaru.                   

Po prohlídce jsme byli pohoštěni v pivovarské restauraci. Zde pro nás byla připravena výborná večeře a 

znamenité pivo. Poté jsme se přemístili do „degustovací místnosti“, kde pro nás pan Kandrnál (který 

nás provázel i pivovarem) připravil ochutnávku piva. O každém vzorku piva nám s láskou povídal, 

upozorňoval na specifickou chuť, barvu.... Dále nás upozorňoval na indicie, kterých si máme 

v restauracích a hospodách všímat a které nám prozradí, jestli máme v takovém podniku spočinout, či 

odejít. Návrat do domovů byl po 22 hod, exkurze se líbila jak mladším tak i starším účastníkům zájezdu. 

Lidé hradili pouze příspěvek na autobus ve výši 150 Kč. Výborná večeře, pití a ochutnávka piva bylo pro 

všechny zdarma (hradil pivovar). 

 

Společenské centrum - hospoda 

 Ráda bych vás také seznámila s pár údaji o naší hospodě. Stále hlavním pivem, které se u nás 

čepuje je Hostan 11°.  

 Čepujeme i pivní speciály a to: Krušovice pšeničné, Zelené pivo, Svatováclavské, 

Svatomartinské, Starobrno extra chmelené a teď v čase adventním je to Starobrno medák. 

 Od loňského června je naše hospoda stále nekuřácká. 

Otevírací doba:  Otevírací doba o svátcích: 

čtvrtek 18 - 22 hod čtvrtek 26. 12. zavřeno 

pátek 18 - 24 hod 27. 12. – 29. 12 otevřeno 

sobota 18 – 22 hod  V Novém roce se otevírá ve čtvrtek 9. 1. 

neděle 17 - 21 hod 

Informace na konec 

 Prosím občany, kteří by měli zájem o práci na pozici VÝČEPNÍHO v našem Společenském 

centru, aby se přihlásili buď mě, nebo paní starostce.  

Táňa Slabá                                 
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Farnost 

Zamyšlení k Vánocům 

 Vážení přátelé, čas ubíhá a už jen několik dní nás dělí od těch radostných svátků Kristova narození. 

Děti v těchto dnech těžko usínají a nemohou se dočkat, kdy už přijde tolik očekávaný Ježíšek. Věřím však, že 

se těší nejen děti, ale že i každý z nás se nějakým způsobem na tyto svátky těšíme i v této ne zrovna snadné a 

jednoduché době. 

 A šťastní lidé, kteří se neodnaučili těšit se a čekat, třebas i v chudším prostředí své rodiny a svého 

obyčejného života, a kteří se nenechali zlákat spěchem a zmatkem doby, ve které žijeme, protože pro ty se ta 

svatá noc skutečně může stát novým začátkem.  

 Ježíš Kristus totiž přišel pro každého; ze zkušenosti ale víme, že ne každý je schopen ho přijmout a 

zavřené dveře Betlémanů jsou jasným svědectvím toho, co se stále znovu odehrává v lidských srdcích.    

 Těm, kteří ale pochopili ohraničenost svých vlastních sil, těm se zvěstuje radostné poselství: „Dnes se 

vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“  

 Radostné poselství o tom, že je zde někdo, kdo přišel, aby ta naše rozbitá srdce uzdravil; aby ta naše 

znavená a někdy i zlomená srdce, obvázal.    

 Říká se, že vánoční svátky jsou svátky dětí a ona je to skutečně pravda. Lidé ale bohužel myslí jen na 

ty malé děti. Ony jsou to však svátky Božích dětí, a komu zůstaly na vánoce jenom vzpomínky na jeho dětství 

a dnes už přece ví, jak to s těmi dárky bývá, a že pod stromečkem najde pantofle tak jako vždycky, tak z nich 

už asi mnoho neprožívá.  

 Sestupme tedy do toho očekávání Josefa a Marie, a církev nás k tomu vede celý advent, abychom se 

nakonec dočkali. I nám se nabízí příležitost vydat se s těmi pastýři na cestu a spolu s Josefem a Marií přijmout 

to dítě, které se v jeslích nabízí každému z nás. Něco to ale předpokládá: vydat se cestu a mít srdce otevřené, 

naslouchající a pozorné k tomu, jak ke mně Bůh přichází. 

 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. 

 Poděkujme však za všechno, co jsme v uplynulém roce prožili, a jistě toho nebylo málo, ať už toho 

pěkného a krásného, ale i toho, co pro nás nebylo 

snadné a jednoduché. 

 A každý den v tom novém roce se nám 

nabízí jako nová šance napravit to, co se nám 

v uplynulém roce nepodařilo. Nabízí se nám jako 

nová šance, abychom do světa kolem nás vnášeli 

lásku, pokoj a dobro.  

 Chtěl bych tedy každému z vás popřát 

krásné a radostné prožití svátků Kristova narození a 

požehnaný Nový rok 2014.   

                                                                                       P. Jiří Bradáč, farář  
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Tříkrálová sbírka 2013 

 V letošním roce dárci přispěli částkou téměř 76,9 milionu Kč, tedy o 1,6 

milionu Kč více než v loňském roce. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její 

dosavadní třináctileté historii.  

 Tříkrálová sbírka pořádaná 

Charitou ČR je největší dobrovolnickou 

akcí u nás. Sbírky se účastní více než 

padesát tisíc koledníků (většinou dětí a 

mládeže) a dalších dobrovolníků. Její 

výnos podporuje služby pro seniory, 

nemocné a handicapované, lidi bez 

domova a v hmotné či sociální nouzi, podobně jako aktivity pro děti. Většina prostředků zůstává v regionu, 

kde byly vykoledovány. Desetina výnosu jde na pomoc v zahraničí (více o využití sbírky                                 

na www.trikralovasbirka.cz). 

 Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v našem okrese činí 1.882.259 Kč. Občané Číměře 

přispěli částkou 4.885 Kč.  

   Lenka Hůlková 

Pozvánka na ples 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Zdeněk Pavlík  
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SDH Číměř 
V letošní sezóně se Číměřští hasiči zabývali nejen požárním sportem jako takovým, ale 

organizovali i spoustu brigádnických prací, při kterých byli hasičům nápomocni i samotní obyvatelé 

Číměře. Soutěží se letos opět zúčastňovaly zejména 

ženy Číměř A a B, které se znovu účastnili TURNÉ 

ČTYŘ OSEM s požární stříkačkou PS 8. Po odběhnutí 

celého turné se ženy umístily v celkovém pořadí 45 

družstev (ženy a muži dohromady) na 11. a 15. 

místě. Z družstev žen se Číměř ženy B umístily na 2. 

místě a Číměř ženy A na 4. místě. Pozadu ale 

nezůstali ani muži, kteří se spolu se ženami a 

dětskými družstvy zúčastnili okrskové a oblastní 

soutěže v Kojatíně, kde se ženská družstva poprvé 

představila v nových dresech. Nezahálela ani dětská 

družstva, která se letošní rok zúčastnila několika kol Třebíčské ligy a závodu Hry plamen v Petrovicích.  

Jak už bylo řečeno, Číměřští hasiči v letošním roce podnikli i několik brigádnických prací. 

Největší brigáda se týkala obnovení pastvin ve Válově, která se konala na začátku měsíce září. Před 

samotnou oficiální brigádou chodila skupinka členů 

prořezávat vzrostlé vrby a větší část šípkových keřů. Ty se 

poté při oficiální brigádě musely úplně vykácet, aby se na 

pastvině mohly během letních prázdnin pást ovce, které 

s menším zpožděním na pastvinu v pořádku dorazily. Další 

brigádou, při které nejvíce pomohla dětská družstva SDH 

Číměř, bylo zasetí trávy podél hlavní silnice. Před 

samotným setím bylo zapotřebí půdu odplevelit a 

vyhrabat z ní větší kameny. Hlavní akce, na kterou se 

hasiči po celý rok připravovali, byl III. ročník závodu O 

pohár starostky SDH Číměř který se konal v naší obci 19. 10. 2013. Tentokrát naše sportovní hřiště 

pojalo celkem 41 závodních týmů, z toho 16 ženských a 25 mužských. Byla to skutečně velká podívaná 

na týmy z okolí Třebíče, Jihlavy, Jindřichova Hradce i Blanska.  
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Celá sezóna bude zakončena na výroční valné hromadě konané ve Společenském centru v 

Číměři, a to v sobotu 11. 1. 2014. Zde bude shrnuta celoroční činnost našeho sboru. Od 16.30 budou 

vybírány členské příspěvky, zahájení schůze je od 17.00. 

 Tímto zveme všechny členy SDH Číměř k účasti na této valné hromadě. 

 V závěrečném shrnutí bych jménem našeho sboru ráda poděkovala všem, kteří nám byli 

nápomocni při brigádách a 

jiných akcích pořádaných naším 

sborem. V neposlední řadě také 

našim věrným sponzorům a 

Obecnímu úřadu Číměř,           

pod vedením paní Lenky 

Hůlkové, která se snaží stále 

vyhledávat různé šance 

přivýdělku pro náš sbor.  

 

Lenka Protivínská 
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Místní skupina Českého červeného kříže Číměř  
Vážení občané, v listopadu jsme si připomněli již 52 let od založení místní skupiny ČČK, dovolte 

mi tedy pár řádků z naší historie a krátké ohlédnutí za rokem 2013… 

První předsedkyní naší skupiny byla paní Marie Topilová (č. p. 6), se kterou jsme se letos 

rozloučili. Poté se předsedkyní stala paní Květa Šťávová. V této funkci pracovala více jak 40 let. V únoru 

letošního roku proběhly doplňující volby, kde byla zvolena předsedkyní paní Marie Topilová (č.p. 18). 

V současné době má naše skupina 32 členů a podílí se na osvětové a kulturní činnosti obce.  

Jako každý rok, i ten letošní byl plný zajímavých akcí a zážitků, které obohatily naši vesnici. 

Únor jsme zahájili  tradičním masopustním průvodem masek.    

V březnu jsme společně se Sborem dobrovolných hasičů Číměř pořádali zájezd na Ochutnávku 

vín v Průšánkách. Tento zájezd se vydařil a byl dobře hodnocen všemi účastníky.  

            Dětský den pořádaný 1. června předčil všechna naše očekávání. Veselých radovánek se 

zúčastnilo na 60 dětí z Číměře i okolí. Nejen dětem zářil úsměv na tváři, také rodiče byli spokojeni,  

proto jej budeme pořádat i příští rok.  

Další naší činností je ochrana a prevence zdraví, s tím úzce souvisí podpora dárců krve. Každý 

rok finančně přispíváme na oceňování dárců. Musíme poděkovat a vyzvednout naši členku a 

dobrovolnou dárkyni krve paní Věru Zásmětovou, která mimo jiná ocenění, získala za 110 odběrů 

„Zlatý kříž III. stupně“. Velké poděkování však patří i všem dalším dárcům krve z naší obce.  

K prevenci se také vztahuje 

akce „První pomoc hrou“, kterou 

jsme pořádali 7. září, společně 

s Oblastním výborem ČČK Třebíč. 

Kromě našich občanů se jí 

zúčastnily i další místní skupiny ČČK 

z Tasova, Hostákova a Mladoňovic. 

Věříme, že to přispělo k oživení a 

upevnění znalostí o první pomoci a 

záchraně lidského života. 

Plánujeme se zúčastnit tohoto 

setkání i příští rok, tentokrát však 

v Mladoňovicích.  

A jelikož se blíží konec 

roku, zakončili jsme jej zdraví podporujícím bowlingem dne 4. prosince. Naše členky si to náležitě užily.  

Příští rok plánujeme pořádat akce, které se již osvědčily, mimo jiné, předpouťovou zábavu a 

tradiční pouť, kde k tanci a poslechu zahraje skupina Credit. Obcí nás provede a zahraje Horanka. Proto 

Vás všechny srdečně zveme a těšíme se na Vás.  

Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné svátky vánoční, ať je strávíte v klidu, pohodě a radosti 

se svými nejbližšími. 

                           Za ČČK Číměř Marie Topilová  
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První pomoc hrou  

      V sobotu 7. 9. 2013 proběhla na sportovním hřišti 

v Číměři akce „První pomoc hrou“, kterou pořádala Místní 

skupina červeného kříže v Číměři ve spolupráci s Oblastním 

spolkem ČČK v Třebíči. Celou akci zahájila předsedkyně 

místní skupiny ČČK Marie Topilová, přivítala účastníky 

setkání, zejména zástupce místních skupin červeného kříže 

z Tasova, Hostákova a Mladoňovic. Pak už moderování akce 

převzala ředitelka Oblastního spolku ČČK v Třebíči paní Hana 

Fukalová se svými spolupracovníky Petrem Kostkou a 

Martinem Hejátkem.  

      V prostorách fotbalového hřiště byla určena 4 stanoviště, na kterých si účastníci mohli v praxi 

vyzkoušet na cvičném modelu základy kardiopulmonální 

resuscitace - masáž srdce a dýchání z plic do plic, ošetření 

otevřené rány stehna se silným krvácením, hluboké 

popáleniny stěny břišní a v testu ověřit své teoretické znalosti 

o základech první pomoci. Maskování poranění dobrovolníků 

provedli zástupci oblastního spolku a působilo velmi 

věrohodně. Každý jednotlivý výkon byl hodnocen 

bezprostředně po zásahu zástupci oblastního spolku a na závěr 

bylo provedeno vzorové ošetření poranění a základů 

kardiopulmonální resuscitace s vysvětlením nejčastějších chyb, 

kterých se zasahující týmy dopustily. Akci zpestřilo vystoupení 

skupin mladých hasičů z Číměře, kteří předvedli požární útok.        Na závěr byly pro děti přichystány 

zábavné soutěže a hry se zdravotní tematikou, za které dostaly sladké odměny. Akce se setkala 

s velkým zájmem zúčastněných, včetně dětí.    

                                                                                                                                            

MUDr. Alena Holubová 
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Akce pořádané v roce 2013 

Májový výlet do Dalešic 

 V pátek 31. května jsme podnikli s našimi seniory výlet    

do Dalešic. První zastávkou byl lodní přístav u obce Kramolín. Zde 

jsme se nalodili na palubu lodě Horácko. Po hodinové plavbě 

Dalešickou přehradou, 

s výkladem pana 

Jahody, jsme se 

autobusem přesunuli 

do Dalešického pivovaru.  Zde jsme se nejprve posilnili 

v restauraci výborným obědem, ochutnali Dalešické pivo, 

poseděli a příjemně popovídali. Poté jsme se přesunuli na 

malou exkurzi po 

pivovaru, poté na prohlídku Modrého salonku (zde se natáčela 

scéna Postřižin, kdy v něm zasedala pivovarská rada) a také hotelu. 

Pozvání na tento výlet 

přijal i pan farář Jiří 

Bradáč. 

 I přesto, že nám 

počasí moc nepřálo, 

májový výlet se vydařil. Fotografie z výletu můžete 

shlédnout také na webových stránkách obce. 

 

Osázení Jirkasovy polní cesty ovocnými stromy 

 Díky finanční podpoře společnosti Nadace ČEZ jsme v sobotu 2. listopadu, společně se spolkem 

SDH Číměř a dalšími občany obce, zasadili celkem 43 ovocných stromů. Jedná se o 3 třešně (odrůda 2x 

Kordila, 1x Burlat), 15 jabloní (Lipno, Rubinola, Red Topaz) 

a 25 slivoní (Presenta, Hanita, Stanley, Tophit). Každý 

strom je ohraničen třemi kůly, obalen jutou a ochranou 

proti okusu zvěří a také náležitě označen jménem či 

značkou toho, kdo strom vysadil. 

 Jelikož se sešlo 65 občanů, sázení nám šlo            

„od ruky“ a do oběda bylo hotovo. Pro všechny sázející byl 

připraven výborný guláš, který pro nás uvařila paní Alena 

Protivínská. Kdo měl chuť, opekl si nad ohýnkem 

špekáček. Tekutiny jsme doplnili připraveným čajem, kávou, 

limonádou a nemohl chybět ani osvědčený Hostan. Jako 

sladká tečka přišly vhod bábovky, které nám napekla paní 

Jiřina Kotrbová. 
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 Po zasázení jsme stromky 

obsypali připravenou štěpkovou drtí. 

Na tuto štěpku jsme použili topolové 

větve u hlavní silnice. Traktor se 

štěpkovačem nám zdarma poskytll pan 

Pavlík Jiří st. Sázení jsme završili zalitím 

stromů, které provedl svým 

malotraktorem pan Man Miroslav st. 

 Letošní dušičky přinesly 

opravdové dušičkové počasí. Ač se mlha 

válela téměř po zemi, bylo teplo. Celá 

akce se velice vydařila. Tímto děkuji 

všem, kdo se této smysluplné akce účastnili, a přeji si, aby se všechny stromy ujaly a na jaře celá alej 

rozkvetla.     

 

Taneční pro dospělé 

 Od března letošního roku jsme začali v tanci dohánět to, co jsme se 

v mládí nenaučili. Ve Společenském centru jsme se 10 nedělí scházeli na 

tanečních pro dospělé. Našimi tanečními lektory byli manželé Leona a Drahomír 

Novosádovi z Nových Bránic. Snažili se nám vštěpit základy tance: cha-cha, jive, 

tango, waltz, rock´n roll, mazurka, salza, valčík, polka a country. Jelikož se taneční 

zalíbilo i jedincům, kteří šli do tanečních z donucení (někteří muži), rozhodli jsme 

se, že v lednu příštího roku začínáme s tanečními znovu. Navážeme na naše 

dovednosti získané v letošních tanečních. Otevíráme znovu i 1 lekci pro začátečníky a 2 lekce pro mírně 

pokročilé. Pokud by někdo z Vás měl o taneční zájem, rádi Vás na parketě přivítáme. 

 Přihlášky do tanečních jsou k dispozici na našich stránkách a na stránkách manželů 

Novosádových: http://www.tanecniskola-novosadovi.cz/tanecni_pro_dospele.html a také v tištěné 

podobě v prodejně u paní Havelkové. Fotografie z tanečních jsou opět k vidění na webových stránkách 

obce. 

 

Opékání makrel 

 Na příští rok máme zamluvené opékání makrel, a to 

konkrétně na neděli 1. června 2014. Opět za námi přijede 

pan Slavík z Přeckova. V letošním roce byl o makrely 

nevídaný zájem, na spoustu občanů se bohužel nedostalo.   

  

http://www.tanecniskola-novosadovi.cz/tanecni_pro_dospele.html
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Bruslení na zimním stadionu 

 V sobotu 23. listopadu jsme strávili společnou hodinu bruslení na Zimním stadionu v Třebíči. 

Stadion jsme měli pronajatý pro číměřské občany, rodáky a jejich rodiny. Sešlo se celkem 63 bruslařů a 

diváků. Někteří z našich nejmenších stáli na brusličkách poprvé, někteří po desítkách let, některým 

bruslení šlo, jako by se s bruslemi na nohou narodili. Dorostenci se zahřáli ledním hokejem. Po hodině 

jsme spokojeně odjížděli ke svým domovům. Pokud bude o bruslení opět zájem, můžeme je v příštím 

roce zopakovat. Fotografie z bruslení jsou k vidění na webových stránkách obce.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Lenka Hůlková 
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Fotbalové utkání ženatí vs. svobodní 
 Svobodní muži z Číměře se rozhodli strávit jedno sobotní odpoledne ve fotbalovém duchu, 

proto dne 21. 9. uspořádali fotbalové utkání, kde se střetli s číměřskými „ženáči“.  

 Fotbal měl svá specifická pravidla – hrálo se na 3 třetiny po 20 minutách, aby se hráči mohli 

průběžně občerstvovat u výčepu a nabírat tak síly pro lepší výkony. Zápas se od začátku ubíral různými 

směry. Byla to spíš přetahovaná. Jednou vyhrávali svobodní, podruhé ženatí. Nakonec ale s malým 

rozdílem (10 : 8) vyhráli svobodní a ukázali tak mužům „v chomoutu“, jak jim manželství ubírá       

energii .  Poslední slavnostní výkop provedl tradičně pan Ludvík Pavlík nejstarší. 

 Vítězové odešli s pohárem, velkou lahví sektu a dary od sponzorů. Bez odměny nezůstali ani 

ženatí. Pořadatelé je utěšili klobáskami a upomínkovými předměty. Všichni si pak na závěr večera 

společně poseděli u dobrého piva a uzené 

klobásky. Náležitě celý den shrnuli a zapili.  

Bc. Kateřina Doležalová 
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Stolní tenis 
Dostal jsem opět příjemný úkol napsat pár řádků o stolním tenisu v obci Číměř. Stolní tenis se  

v obci Číměř hraje již spoustu let, a proto se stal zarytou tradicí. V současné době máme stále dvě 

družstva, Číměř A a Číměř B. Na úvod bych také rád podotknul, že se nám letos podařilo s přispěním 

sponzorů a obce zakoupit dva nové hrací stoly. Všem sponzorům děkujeme. Dále pár informací               

k obsazení družstev. 

Družstvo Číměře A hraje II. třídu okresu a nachází se v současné době přibližně v polovině 

tabulky. Složení týmu A je následující: značnou oporou týmu je Petr Česnek a Michal Nevoral ml. 

Dalšími členy týmu jsou Ivan Česnek, Dušan Murín, Vojtěch Česnek a Petr Máca. Náš druhý tým hraje 

IV. třídu okresu a jsou v horní části tabulky. Složení družstva je následující: Jiří Pavlík, Tomáš 

Protivínský, Jiří Topil, Karel Možný, David Česnek, Michal Nevoral st. a Ivan Čonka.  

Našim úspěchem je udržení se v II. třídě okresu. V případě zájmu můžete sledovat, jak se nám 

daří na internetové adrese: www. pinec.info.  

 Závěrem bych chtěl pozvat všechny občany Číměře na tradiční Vánoční turnaj (pro veřejnost), 

který se uskuteční 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přijďte si zahrát, zafandit nebo jen tak posedět.                                                                                                                                                                                  

                                                  

Dušan Murín ml.  
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Předvánoční zamyšlení hejtmana Kraje Vysočina 

Jiřího Běhounka 
 Ať už o Vánocích napíšu cokoli, nebude to 

nic nového. Vždy půjde o opakování nebo 

připomenutí něčeho už jednou vysloveného. A snad 

proto – nebo právě proto – bych si se vší pokorou 

rád vypůjčil slova geniálního Jana Wericha z knihy 

Listování: „…Přesto, že žijeme ve světě, ve kterém 

měníme hodnoty slov a činů tak, aby jak slova, tak 

činy vyhovovaly, zapadaly do mozaiky našich programů – tj. přesněji našich těch kterých ideologií, těch 

kterých hospodářských situací, plánů, výhledů, záměrů, prostě kdy říkáme a tiskneme všechno, jen jak 

se nám to hodí – zbyla tu jedna instituce v civilizovaném světě, jedno údobíčko, kdy se nám v mysli 

vynoří pojem, lidi dobré vůle“ ... lépe bych Vánoce nevystihl. 

 Doba adventu a Vánoc není jen obdobím radosti a štěstí, ale i příležitostí předávat poselství a 

přání, na která jsme během celého roku zapomínali, odkládali je nebo nám jejich vyslovení připadalo 

banální. Přál bych si, aby lidé měli dostatek práce, nemuseli se obávat o budoucnost. Přál bych si, aby 

se zlepšily vztahy mezi lidmi, abychom si uvědomili, že krátký čas, který je nám dán k tomu, abychom 

chodili po tomto světě, si můžeme buď prožít, nebo užít. Záleží na každém z nás. 

 A když už mluvíme o čase a příležitostech, o dobrých skutcích… napadá mě, že bych vám rád 

představil jeden skorovánoční dárek, který si Vysočina rozbalí sice až v lednu 2014, ale těší se a 

připravuje se na něj už nyní. Za pár týdnů bude hostit Kraj Vysočina jednu z největších sportovních 

mládežnických akcí – Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže. Radost ze sportu a chuť vítězit si k nám 

přijede „prožít“ více než tisícovka mladých sportovců z celé České republiky. Tento mimořádný dárek 

ale kromě Kraje Vysočina věnují sportovcům v podobě připravených sportovišť i spolupořadatelská 

města: Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí. Stuha        

na dárku pak bude opravdu velká díky obrovské podpoře regionálních sponzorů a mediálních partnerů. 

Díky všem organizátorům a donátorům je pořadatelství olympiády jeden z nejhezčích dárků, které 

mohla Vysočina dostat a zároveň jej darovat, protože uměním je dárek i přijmout 

 Přeji vám všem klidné Vánoce, vašim blízkým a rodinám pěkné společné chvíle u vánočního 

stromku a v novém roce hlavně hodně zdraví, klidu a pohody.  

  

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 

  



  

 - - 40 - -  

   

Závěr 

 Vážení spoluobčané, neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejhezčího 

období roku - Vánoc. Pro každého jiný pocit, jiná představa, jiná forma a způsob jejich trávení. 

 V tomto čase se lidé k sobě snaží být opět o něco laskavější, milejší a ohleduplnější. 

Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v tichosti 

připomínáme ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi. 

 V tomto období se všichni snažíme, aby náš domov byl dokonalejší. Již od začátku 

adventu v mnoha domovech zavoní vanilkové rohlíčky a jiné slavností cukroví. Snažíme se, aby 

Štědrý večer byl ten nejhezčí a nezapomenutelný. 

 Dovolte mi proto, Vážení spoluobčané, abych Vám popřála krásné, veselé a požehnané 

svátky plné lásky, domácí pohody a splněných přání. Zároveň Vám do nového roku přeji svým 

jménem, ale i jménem celého zastupitelstva všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, 

osobních i pracovních úspěchů. 

 Takže ještě jednou veselé prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přejí 

zastupitelé Obce Číměř.  

                                                                                 Lenka Hůlková, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 do 18.30 na obecní úřad. Těšíme se na Vaše podněty. 

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